
 

 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

 

                                                   
HOTĂRÂREA nr. AT-6/6-1 

cu privire la susţinerea publică repetată a tezei de doctor în drept 
„Resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor 

supuse pedepsei cu închisoare”, elaborată de dl RUSU Oleg 
(proces-verbal nr.6 din 06 octombrie 2010) 

 
În procesul examinării în Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare a dosarului de atestare a 

domnului Rusu Oleg, prezentat de CŞS D 75.12.00.08 – 02* din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al 
Republicii Moldova în vederea confirmării deciziei Consiliului privind acordarea gradului de doctor în drept din 
09.07.2010, s-a constatat că pretendentul la gradul ştiinţific de doctor are o lucrare ştiinţifică la tema tezei de 
doctorat elaborată în coautorat cu referentul oficial Moraru Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar. 

În temeiul punctului 25 din Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă 
calificare din Anexa nr.3 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15 iulie 
2004, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
HOTĂRĂŞTE: 

1. Se respinge demersul Consiliului ştiinţific specializat  D 75.12.00.08 – 02* din cadrul Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI al Republicii Moldova privind confirmarea deciziei Consiliului din 09.07.2010 despre acordarea 
gradului ştiinţific de doctor în drept domnului Rusu Oleg în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: 
„Resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare”, la specialitatea: 
12.00.08 – Drept penal (drept penal, criminologie, drept execuţional penal). 

2. Se obligă Consiliul Ştiinţific Specializat D 75.12.00.08 – 02* din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a 
MAI al Republicii Moldova să organizeze susţinerea publică repetată a tezei de doctor cu tema: „Resocializarea 
penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept 
penal (drept penal, criminologie, drept execuţional penal), prezentată de dl Rusu Oleg. 

3. Se retrage calitatea de referent oficial domnului MORARU Victor, doctor în drept, conferenţiar 
universitar. 

4. Se aprobă în calitate de referent oficial domnul CARPOV Trofim, doctor în drept, conferenţiar 
universitar. 

5. Se atenţionează Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 12.00.08 - Drept penal din cadrul 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova (preşedinte – Simion CARP, doctor în drept, 
conferenţiar universitar) în vederea examinării exigente a candidaturilor propuse în calitate de referenţi oficiali la 
tezele de doctorat recomandate pentru susţinerea publică. 
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