
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE  

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 
 

 
 

H O T Ă R Â R E nr. AT- 1/7.1.4 
din 14 iunie 2013 

 privind validarea deciziei Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei  despre componenţa 
nominală a  Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la specialitatea 08.00.01 – Economie 
politică; doctrine economice pentru susţinerea tezei de doctor habilitat în economie 

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

nr. 259 – XV din 15 iulie 2004, pct. 2 din Titlul II al Regulamentului privind constituirea şi 
activitatea seminarului ştiinţific de profil, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a cadrelor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr.7), cu 
modificările şi completările ulterioare şi în baza deciziei   Senatului UTM din 30 aprilie 2013, 
(proces-verbal nr. 8), Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice  
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se validează decizia Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei  despre instituirea  
Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la specialitatea 08.00.01 – Economie politică; 
doctrine economice din cadrul UTM pentru susţinerea tezei de doctor habilitat în 
economie a dnei GOROBIEVSCHI Svetlana „Concepte şi abordări metodologice de 
evaluare şi creştere a Calităţii Vieţii”, specialitatea 08.00.01 – Economie politică; 
doctrine economice, consultant ştiinţific Cojuhari Andrei, doctor habilitat, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 
 

1. Preşedinte: Bugaian Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Albu Svetlana, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Crucerescu Cornelia, doctor în economie, conferenţiar universitar  
4. Chistruga Boris, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
5. Cojuhari Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
6. Manole Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
7. Ulian Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
8. Zbârciog Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
9. Ciloci Rafael, doctor în economie, conferenţiar universitar  
10. Gangan Andrei, doctor în economie, conferenţiar universitar 
11. Gheorghiţă Maria, doctor în economie, conferenţiar universitar 
12. Mămăligă Vasile, doctor în economie, conferenţiar universitar  
13. Sverdlic Valentin, doctor în economie, conferenţiar universitar  
14. Ţurcanu Nicolae, doctor în economie, conferenţiar universitar  
15. Uşanlî Demian, doctor în economie, conferenţiar universitar  
16. Bogdănaş Alexandru, doctor în economie, conferenţiar universitar  
17. Capsîzu Valeriu, doctor în economie, conferenţiar universitar  
18. Cazacu Vitalie, doctor în economie, conferenţiar universitar  
19. Childescu Valentina, doctor în economie  



20. Chirilă Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar  
21. Munteanu Tatiana, doctor în economie  

 
 
2. Hotărârea se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 
 
3. Direcţia Atestare a CNAA (dna Callo Tatiana) va monitoriza executarea prezentei hotărâri. 

 
 

Preşedintele Consiliului Naţional              
pentru Acreditare şi Atestare,                                 
academician                                     Valeriu CANŢER 
 

Secretar ştiinţific,                             
doctor habilitat                                                                                          Aliona GRATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




