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DECIZIA
Consiliului de conducere alAgenliei Nalionale de Asigurare a Calitdliiin Educalie gi Cercetare
nr. 7 din 22 decembrle 2021
cu privire la respingerea deciziei organizaliei din domeniile cercetdrii 9i inovdrii de a conferi
titlul stiintific de doctor

Dosarul privind confirmarea titlului gtiinlific de doctor in drept dlui MICU Vasile a fost depus la
Agenlia National5 de Asigurare a Calit5lii in Educalie gi Cercetare (ANACEC) pe data de
29.06.2021 (nr. de inregistrare 84 Dr-$D). Dosarul a fost examinat primar, in conformitate cu pct.41
al Metodologiei de conferire si confirmare a titlurilor gtiinlifice, de cdtre Direclia evaluare in cercetare
gi inovare a ANACEC. in urma constatirii respectdrii cerintelor stipulate in lit. a) - c) a pct. 41 la
01.07.2021, dosarul a fost transmis, in conformitate cu pct. 43, expertilor-evaluatori.
Evaluarea tezei de doctorat de cdtre expe(ii-evaluatori s-a efectuat in conformitate cu pct. 48, 49,
52 9i 53 din Metodologia menfionat5. in urma evaludrii, un expert a propus confirmarea titlului
gtiinlific, cu modificarea calificativului din ,,Foarte bine" in ,,Satisficdtor", iar al doilea a propus
respingerea deciziei organizaliei de conferire a titlului 9i atribuirea calificativului ,,Nesatisfdcitor".
Avdnd Tn vedere opiniile divergente, teza a fost examinatd in mai mult gedinle a Comisiei de expe(i
in gtiinle juridice, politice, militare gi informalii - 14iulie 2021,22 septembrie 2021, 17 noiembrie
2021 gi 13 decembrie 2021. in final s-a luat decizia de a propune Consiliului de conducere al
ANACEC respingerea deciziei organizatiei de conferire a titlului gi atribuirea calificativului
,,Nesatisficdtor", cu 6 voturi,,pro" 9i5 voturi,,contra" (proces-verbal nr. 10 din 13.12.2021).
Comisia de profil in cercetare si inovare a validat unanim propunerea expe(ilor-evaluatori in sedinta
sa din 15 decembrie 2021 (proces-verbal nr. 7 din 1 5.12.2021).

Motivele propunerii

de respingere a deciziei organizatiei de conferire a titlului 9i atribuire

a

calificativului ,,Nesatisfdcdtor" lin de nerespectarea standardelor de calitate pentru tezele de doctorat
gi a eticii profesionale, o argumentare mai detaliati fiind expusd in anexa la prezenta decizie (50 p.).

Analizdnd rezultatele examindrii dosarului de atestare 9i tezei de doctorat si propunerile experlilorevaluatori, in temeiul pct. 59 al Metodologiei de conferire gi confirmare a titlurilor gtiin{ifice (HG
49712019)gi pct, 179 al Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul lll
(HG 1 00712014), Consiliul de conducere DECIDE:
1.

Se respinge decizia conso(iului: Universitatea de Stat din Moldova gi Universitatea de Stat
,,Bogdan Petriceicu Hagdeu" din Cahul din data de 18 iunie 2021, de a conferi titlul gtiinlific de
doctor in drept domnului MICU Victor, in urma suslinerii tezei ,,Rdspunderea parlamentard in
condiliile statului de drept contemporan", specialitatea 552.01. Drept constitulional,la 19 marlie
2021 qi se atribuie tezei de doctor calificativul ,,Nesatisfdcdtor''.

2.

Se atenlioneazi conducdtorul gtiinlific COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat in drept, profesor
universitar, pentru coordonarea tezei care nu corespunde cerinlelor regulamentare.

3.

Se atentioneazi pregedintele Comisiei de suslinere publicd alezei ARSENI Alexandru, doctor
habilitat in drept, profesor universitar, pentru acceptarea tezei care nu corespunde cerin{elor
regulamentare.
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