
 
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 
 

H O T Ă R Â R E A nr. AT-2/3 
Cu privire la abrogarea punctelor 4 şi 6  din Hotărârea nr. AT 1/3-1 din 11 februarie 2010 

Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru 
susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  

(proces-verbal nr.2 din 18 martie 2010)  
 

În temeiul Hotărârii Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice nr. AT 
04/3 cu privire la modificarea procedurii de formare a consiliilor ştiinţifice specializate (proces-
verbal nr. 4/3 din 18 iunie 2009) , a demersului conducerii CNAA prin care se solicită analiza 
preliminară repetată a tezelor de doctor în economie „Impactul politicelor economice asupra 
datoriei publice” elaborată de dna TELEUCĂ Lina şi „Tendinţe mondiale în dezvoltarea 
sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în baza investiţiilor străine directe” 
elaborată de dna CRUDU Rodica, precum şi în scopul evaluării obiective a tezelor de doctor, 
Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA HOTĂRĂŞTE: 

1. Se abrogă Hotărârea nr. AT –1/3-1 din 11 februarie 2010 Cu privire la formarea 
consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor 
habilitat în partea: 

a) punctul 4 privind formarea Consiliului ştiinţific specializat D 30.08.00.10- 09 în 
cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza 
susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Impactul politicelor economice 
asupra datoriei publice",  la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, 
prezentată de dna TELEUCĂ Lina; 

b) punctul 6 privind formarea Consiliului ştiinţific specializat D 32.08.00.14–12 în 
cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a 
organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Tendinţe mondiale în 
dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în baza 
investiţiilor străine directe", la specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; 
relaţii economice internaţionale, prezentată de dna CRUDU Rodica; 

 
2. Responsabil de executarea hotărârii se desemnează vicepreşedintele CNAA domnul 

Veaceslav PERJU. 

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare                                          Valeriu CANŢER, academician 

         Secretar ştiinţific   Gheorghe GLADCHI, doctor habilitat 
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