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HOTĂRÎREA  nr. AT  4/ 4  din 12 mai 2011 

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, cu Criteriile privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de 
doctorat şi postdoctorat, aprobate de Comisia de atestare a CNAA la 23 aprilie 2009, în baza 
propunerilor  senatelor şi consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor şi concluziilor comisiilor de 
experţi ale CNAA în domeniu, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Se  abilitează cu dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat 

(postdoctorat) următorii pretendenţi :  
 1.  PARASCA Pavel, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor. 
2.  ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar, Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, specialităţile: 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de 
antreprenoriat) şi 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale. 

3.  EVSIUKOVA Raisa, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de 
antreprenoriat). 

4.  SANDU Maria, doctor în chimie, conferenţiar cercetător, Institutul de Ecologie şi Geografie al 
AŞM, specialitatea: 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor 
naturale. 

5.  GOLUBENCO Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, specialitatea: 12.00.08 – Drept penal. 

6.  GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Istorie, Stat şi 
Drept al AŞM, specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public. 

7.  CEBAN Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport, specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, 
antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare. 

Preşedinte  CNAA,                
academician                                                                                      Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,               
profesor universitar                                                                        Gheorghe GLADCHI 


