
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 5/7-1 din 03 octombrie 2013 
cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat  

 
În conformitate cu punctele 8-10 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 173 din 
18 februarie 2008 şi cu prevederile Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat ( postdoctorat), aprobat de Comisia de atestare a CNAA prin Hotărârea nr. 
AT 2/6 din 31 martie 2011, cu modificările ulterioare, în temeiul propunerilor senatelor şi consiliilor 
ştiinţifice ale organizaţiilor şi concluziilor comisiilor de experţi ale CNAA, Comisia de atestare a 
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE:   

 
Se  abilitează cu dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat pe o 
perioadă de 6 ani următoarele persoane:   

1. (1846) ŢIGĂNAŞ Vasile, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova, specialitatea 06.01.05 – Ameliorarea şi producerea seminţelor; 

2. (1847) PASCARI Ludmila, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură); 

3. (1848) BARAGA Victoria, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „I.Creangă”, specialitatea 10.01.01 – Literatura română; 

4. (1849) ROŞCA Timofei, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „I.Creangă”, specialitatea 10.01.01 – Literatura română; 

5. (1850) ANDRIUŢĂ Mircea, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, 05.05.04 – Maşini pentru construcţii, drumuri şi mine; 

6. (1851) ROTARU Ilie, doctor în agricultură, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova, specialitatea 06.02.04 – Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii 
produselor animaliere; 

7. (1852) PARII Sergiu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 14.00.25 – Farmacologie, 
farmacologie clinică; 

8. (1853) DUMITRU Diana, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „I.Creangă”, specialitatea 07.00.03 – Istoria universală (pe perioade); 

9. (1854) MANIC Gheorghe, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Zoologie, specialitatea 03.00.09 – Entomologie; 

10. (1855) MANOLI Mihail, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de Studii 
Economice a Moldovei, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică; 
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11. (1856) BENIUC Valentin, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar, Institutul 
de Relaţii Internaţionale din Moldova, specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria 
politologiei; instituţii şi procese politice; 

12. (1857) POPOVICI Angela, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Academia de 
Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, specialitatea 25.00.01 – 
Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice; 

13. (1858) JUC Victor, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător, Institutul de Integrare 
Europeană şi Ştiinţe Politice, specialitatea 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale 
şi dezvoltării globale; 

14. (1859) GUŢU Corneliu, doctor în economie, conferenţiar cercetător, Academia de Studii 
Economice a Moldovei, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură). 
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academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                                        

Secretar ştiinţific,               
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