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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-2/5 
cu privire la reorganizarea Comisiei de experţi în economie şi 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor de experţi pe specialităţi economice 
 (Proces-verbal nr.2 din 31 martie 2011)  

 
 
În temeiul art.104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 

– XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi în scopul asigurării unei expertize 
obiective şi pertinente a materialelor prezentate la CNAA, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice 
şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se reorganizează Comisia de experţi în economie în două comisii de experţi pe specialităţi 
economice, după cum urmează: 

1) Comisia de experţi la specialităţile: 
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice;  
08.00.05 - Economie şi management (în ramură);  
08.00.06 - Marketing; logistică;  
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale. 

2) Comisia de experţi la specialităţile: 
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit;  
08.00.11 - Statistică economică;  
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică;  
08.00.13 - Metode economico-matematice. 
 

2. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de experţi la specialităţile: 08.00.01 - Economie 
politică; doctrine economice; 08.00.05 - Economie şi management (în ramură); 08.00.06 - Marketing; 
logistică; 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale: 

Preşedinte: Ţâu Nicolae, dr. hab., prof. univ.; 
Vicepreşedinte: Patraş Mihai, dr., prof. univ.; 
Secretar ştiinţific: Timofti Elena, dr. hab., conf. univ.; 
Membrii: 
Lobanov Natalia, dr. hab., conf. univ.;  
Bajura Tudor, dr. hab., conf. univ.; 
Petrovici Sergiu, dr. hab., prof. univ.; 
Cotelnic Ala, dr. hab., prof. univ. 
 
3. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de experţi la specialităţile: 08.00.10 - Finanţe; 

monedă; credit; 08.00.11 - Statistică economică; 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică; 
08.00.13 - Metode economico-matematice: 

Preşedinte: Nederiţă Alexandru, dr. hab., prof. univ.; 
Vicepreşedinte: Enicov Igor, dr. hab., prof. univ.; 

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

Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271 ; e-mail: info@cnaa.md 



 2

Secretar ştiinţific: Fuior Elena, dr., conf. univ.; 
Membrii: 
Ciubotaru Maria, dr. hab., conf. univ.;  
Manole Tatiana, dr. hab., prof. univ.; 
Iliadi Gheorghe, dr. hab., prof. cercet.; 
Secrieru Angela, dr. hab., conf. univ. 
 
4. Se abrogă pct.15 la lit. B din Hotărârea Comisiei de atestare din 27.03.2008 şi alin. (6), pct.1 

din Hotărârea nr. AT-04/11 din 18.06.2009. 
5.La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri domnii Ţâu Nicolae, dr. hab., prof. univ.; Timofti 

Elena dr. hab., conf. univ.; Cotelnic Ala, dr. hab., prof. univ.; Enicov Igor, dr. hab., prof. univ. şi 
Bajura Tudor, dr. hab., conf. univ. nu vor putea exercita funcţia de preşedinte al seminarului ştiinţific 
de profil, activitate incompatibilă cu statutul de expert al CNAA. 

6.Senatele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova, Academiei de Studii Economice din Moldova, Universităţii de Stat din Moldova şi 
Consiliul ştiinţific al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM vor aproba 
schimbarea preşedintelui seminarului ştiinţific de profil , după cum urmează: 

- Seminarul ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la 
specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale din cadrul 
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova; 

- Seminarul ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la 
specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) din cadrul Universităţii 
Agrare de Stat din Moldova; 

- Seminarul ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la 
specialităţile: 08.00.05 – Economie şi management şi 08.00.06 – Marketing; logistică din 
cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova; 

- Seminarul ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la 
specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit din cadrul Universitatea de Stat din Moldova; 

- Seminarul ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la 
specialităţile: 08.00.05 – Economie şi management şi 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit din 
cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM; 

7.Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
8.Se desemnează responsabil pentru executarea prezentei hotărâri dl Gladchi Gheorghe, profesor 

universitar, secretar ştiinţific al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare.  
 

 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional         
pentru Acreditare şi Atestare, 
academician                                                                                                    Valeriu CANŢER  
 

Secretar ştiinţific,                         
profesor universitar                                                                                       Gheorghe GLADCHI  
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