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H O T Ă R Â R E A nr. AT-3/2-2 
Cu privire la respingerea dosarului de atestare pentru conferirea gradului ştiinţific 

de doctor în pedagogie domnului Tipa Lazăr şi aplicarea sancţiunilor Consiliului ştiinţific 
specializat D 40.13.00.04 – 67 din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

 
 

În temeiul pct. 14, litera h); pct. 18, litera a), litera d), litera f) din Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor 
ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova şi 
deciziei Comisiei de experţi în pedagogie şi psihologie, procesul verbal nr. 3 din 14.04. 2010, Comisia de Atestare a C.N.A.A. 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Nu se confirmă decizia CŞS D 40.13.00.04 – 67 din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din 28 

februarie 2009 de a conferi dlui TIPA Lazăr gradul ştiinţific de doctor în pedagogie în baza susţinerii tezei de doctor 
„Dirijarea strategică a organizaţiilor sportive cu specific în sporturi de luptă prin consolidare inovaţională”, 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de 
recuperare, fiind stabilit faptul de plagiat al lucrărilor publicate la tema tezei (lucrarea 1,2 şi 7 din autoreferat) în 
proporţie de 60 %.  
 

2. Se lipseşte de calitatea de conducător/consultant ştiinţific dl BUDEVICI  Anatolie, doctor în istorie, profesor 
universitar pe o perioadă de un (1) an. 
 

3. Se sistează pe un termen de un (1) an activitatea Consiliului ştiinţific specializat D 40.13.00.04, specialitatea: 
13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare din cadrul 
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport; preşedinte al CŞS dl MANOLACHE Veaceslav, doctor habilitat în 
pedagogie, profesor universitar; secretar ştiinţific dl POVESTCA Lazari, doctor în pedagogie, conferenţiar 
universitar. 
 

4. Se atenţionează Senatul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport pentru promovarea dosarului de atestare la 
gradul ştiinţific de doctor în pedagogie a dlui TIPA Lazăr, cu încălcări ale Regulamentului CNAA în vigoare. 
 

 
 
 

Preşedinte,           
academician                                                                                                 Valeriu CANŢER 
 

Secretar ştiinţific,                    
profesor universitar                                                                                    Gheorghe GLADCHI 


