
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 1/11-2 din 25 februarie 2016 

cu privire la aprobarea Comitetului de concurs pentru Concursul Naţional „Teza de doctorat de 

execelenţă a anului”  
În temeiul art. 7, lit.a-b al Regulamentului de organizare  şi desfăşurare  a concursului naţional 

„Teza de doctorat de excelenţă a anului”,  aprobat  prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-

5/2 din 05 iulie 2010 şi revizuit prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA  din 20 noiembrie 2014,  

Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 

Atestare HOTĂRĂŞTE:   

I. Se aprobă Comitetul de concurs pentru Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 

2015” în următoarea componenţă: 

1. CANŢER Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, academician, preşedinte; 

2. CUCIUREANU Gheorghe, doctor habilitat, secretar; 

Ştiinţele naturii şi ale vieţii: 

3. GHIDIRIM Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, academician 

4. PALII Andrei, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 

5. CERNEŢCHI OLGA, doctor habilitat, profesor universitar 

6. CERBARI Valerian, doctor habilitat, profesor universitar 

7. TAGADIUC Olga, doctor habilitat, conferenţiar universitar 

Ştiinţele reale şi tehnice:  

8. GAINDRIC Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent  

9. PERJAN Andrei, doctor habilitat, profesor universitar 

10. TOPALĂ Pavel, doctor habilitat, profesor universitar 

11. GONŢA Maria, doctor habilitat, profesor universitar 

12. GAŞIN Petru, doctor habilitat, profesor universitar 

Ştiinţele socio-umane: 

13. DOLEA Igor, doctor habilitat, profesor universitar 

14. BUGAIAN Larisa, doctor habilitat, profesor universitar 

15. RACU Igor, doctor habilitat, profesor universitar 

16. TOMULEŢ Valentin, doctor habilitat, profesor universitar 

17. MOŞNEAGA Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar 

 

II. Comitetul de concurs va examina tezele de doctorat selectate de către Comisiile de experţi pe 

ramuri / domenii ştiinţifice în termen de 30 de zile şi va înainta Comisiei de Atestare propuneri de 

desemnare a laureaţilor concursului. 

Preşedinte,                

academician                                                                        Valeriu CANŢER  

                                      

Secretar ştiinţific,                      Aliona GRATI dr. hab., conf.univ.                                                                                    

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 
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