
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 6/6 din 20 noiembrie 2014 
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 de 
doctorat, aprobat de Comisia de atestare a CNAA prin Hotărârea nr. AT 5/8-2 din 09 octombrie 
2014, 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:   

 
 

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

1. (2039) CARAUŞ Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări 
Juridice şi Politice al AŞM, profilul Drept privat, specialitatea 553.06 – Drept internaţional şi 
european privat; 

2. (2040) RACU Iulia, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de 
Stat „I.Creangă”, profilul Psihologie, specialitatea 511.02 – Psihologia dezvoltării şi psihologia 
educaţională; 

3. (2041) SAGOIAN Eraneac, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „I.Creangă”, profilul Didactica ştiinţelor, specialitatea 532.02 – Didactica 
şcolară pe trepte şi discipline de învăţământ (Limba engleză); 

4. (2042) JUC Victor, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător, Academia Militară a 
Forţelor Armate, profilul Informaţii şi securitate naţională, specialitatea 582.01 – Securitate şi 
apărare; 

5.  (2043) HORJAN Oleg, doctor în agricultură, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova, profilul Geodezie, cadastru şi organizarea teritoriului, specialitatea 262.03 – 
Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară; 

6. (2044) BULGARU Maria, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, profilul Asistenţă socială, specialitatea 542.01 – Teoria şi practica asistenţei 
sociale; 

 

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

Telefon : (373 22) 29.62.71;  Fax (373 22) 29.62.71;  www.cnaa.md  e-mail:  info@cnaa.gov.md 



II. Se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de abilitare cu dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

1. (2045) BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor cercetător, Institutul Naţional 
de Cercetări Economice, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 – 
Economie şi management în domeniul de activitate; 

2. (2046) GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar, Institutul Naţional de 
Cercetări Economice, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea 522.01 – 
Finanţe; 

3. (2047) CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, profilul Didactica ştiinţelor, specialitatea 
532.02 – Didactica şcolară pe trepte şi discipline de învăţământ (Informatică şi matematică). 

4. (2048) VICOL Nelu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei; 

5. (2049) RUSU Emil, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM, profilul Fizică 
aplicată, specialităţile 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor, 134.03 – Fizica 
nanosistemelor şi nanotehnologiilor. 

 
 

 
Preşedinte,                
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

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


