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H O T Ă R Â R E A nr. AT –6/2-1 
privind respingerea demersului 

Senatului Universităţii de Stat din Moldova    
cu privire la formarea consiliului ştiinţific specializat D 30 23.00.01 - 25 

pentru susţinerea tezei de doctor în politologie „Uniunea Europeană în contextul  
reconfigurării sistemului politic internaţional”, prezentată de dl ŢUGUI Eduard 

(proces-verbal nr.6 din 06 octombrie 2010) 
 

În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, în 
rezultatul examinării dosarului pentru formarea Consiliului ştiinţific specializat D 30 23.00.01 – 25 în vederea 
susţinerii tezei de doctor în politologie „Uniunea Europeană în contextul reconfigurării sistemului politic 
internaţional”, elaborată de dl ŢUGUI Eduard, prezentat de Senatul Universităţii de Stat din Moldova şi în baza 
obiecţiilor Comisiei de experţi în politologie, sociologie, filozofie şi istorie, Comisia de atestare a cadrelor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se respinge demersul Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la formarea Consiliului 
ştiinţific specializat D 30 23.00.01 – 25, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea publică a tezei de 
doctor în politologie „Uniunea Europeană în contextul reconfigurării sistemului politic internaţional”, 
la specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, 
prezentată de dl ŢUGUI Eduard, conducător ştiinţific: SANDU Ion, doctor în istorie, profesor 
universitar. 

 
2. Se avertizează Seminarul ştiinţific de profil Universităţii de Stat din Moldova la specialitatea: 23.00.01 - 

Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice (preşedinte: Saca Victor, dr. hab., 
prof. univ., secretar ştiinţific: Morozan Alina, dr.); pentru promovarea tezelor de doctorat ce nu corespund 
prevederilor actelor normative ale CNAA. 

 
3. Se atenţionează Comisia de experţi a CNAA în politologie, sociologie, filozofie şi istorie (preşedinte: 

Solomon Constantin, doctor habilitat, profesor universitar) în vederea evaluării corecte şi obiective 
a tezelor de doctorat. 

 
 
 

 
Preşedinte, 
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 
Secretar ştiinţific, 
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


