
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 7/6 din 22 decembrie 2015 

cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat  
 

În conformitate 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. (2312) KULEV Mihail, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, profilul Informatică aplicată, specialităţile 122.02 – Sisteme 

informatice; 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program  

2. (2313) ACULINA Arîcu, doctor habilitat în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul 

de de Chimie al AŞM, profilul Chimie organică, specialitatea 143.01 – Chimie organică; 

3. (2314) MACAEV Fliur, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor cercetător, Institutul de 

de Chimie al AŞM, profilul Chimie organică, specialitatea 143.04 – Chimie bioorganică; 

4. (2315) CAUŞ Maria, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, profilul Biologie celulară, specialitatea 

163.02 - Biochimie; 

5. (2316) RASTIMEŞINA Inna, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, profilul Biologie celulară, specialitatea 163.04 - 

Microbiologie; 

6. (2317) CORCIMARU Serghei, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul 

de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, profilul Biologie celulară, specialitatea 163.04 - 

Microbiologie; 

7. (2318) BOIAN Ilie, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar, Institutul de Ecologie 

şi Geografie al AŞM, profilul Ecologie şi protecţia mediului, specialitatea 166.02 – Protecţia 

mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale; 

8. (2319) CHIRIAC Tatiana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, profilul Biotehnologie, specialitatea 167.01 – 

Biotenologie, bionanotehnologie; 

9. (2320) MOLODOI Elena, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, profilul Biotehnologie, specialitatea 167.01 – 

Biotenologie, bionanotehnologie; 

10. (2321) RUDI Ludmila, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, profilul Biotehnologie, specialitatea 167.01 – 

Biotenologie, bionanotehnologie; 
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11. (2322) BAERLE Alexei, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, profilul Tehnologii în industria alimentară, specialităţile 253.06 – 

Tehnologii biologice şi chimice în industria alimentară; 

12. (2323) PROCOPIŞIN Larisa, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, profilul Medicină generală, specialitatea 321.25 - 

Alergologie; 

13. (2324) TUDOR Elena, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, profilul Medicină generală, specialitatea 321.07 - 

Ftiziopneumologie; 

14. (2325) PISARENCO Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, profilul Medicină generală, specialitatea 

321.07 - Ftiziopneumologie; 

15. (2326) DAVID Lilia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Cardiologie, profilul Medicină generală, specialitatea 321.03 - Cardiologie; 

16. (2327) UNCUŢA Diana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Stomatologie, 

specialitatea 323.01 - Stomatologie; 

17. (2328) PASCAL Oleg, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Asistenţă 

medicală şi reabilitare, specialitatea 332.01 – Reabilitare medicală şi medicină fizică; 

18. (2329) TIMUŞ Angela, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Institutul 

Naţional de Cercetări Economice, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 

521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate; 

19. (2330) GRIBINCEA Aurelia, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea 

de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Economie, business, 

administrare, specialitatea 521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate; 

20. (2331) LÎSÎI Aliona, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Economie, business, 

administrare, specialitatea 521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate; 

profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea 522.01 - Finanţe;  

21. (2332) MAMALIGA Vasile, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 

Universitatea Tehnică a Moldovei, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 

521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate; 

22. (2333) UŞANLÎ Demian, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 - 

Economie şi management în domeniul de activitate;  

23. (2334) CRAIOVAN Ion, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea de Studii Politice 

şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Teoria generală a dreptului, specialitatea 

551.01 – Teoria generală a dreptului; 

24. (2335) HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea de Studii Politice şi 

Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Teoria generală a dreptului, specialitatea 

551.01 – Teoria generală a dreptului; 

25. (2336) PÎRŢAC Grigore, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Politologie, specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria 

politologiei; instituţii şi procese politice.  
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II. Se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de abilitare cu dreptul de conducător 

(consultant) de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

1.  (2337) ALCAZ Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 

Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, profilul Fizică aplicată, specialitatea 134.10 – 

Geofizică şi seismologie, profilul Geofizică, specialitatea 152.01 – Geofizică, metode 

geofizice de prospectare şi explorare a zăcămintelor subterane; 

2. (2338) MORARU Constantin, doctor habilitat în ştiinţe geonomice, conferenţiar cercetător, 

Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, profilul Geologie, specialitatea 151.02 – 

Hidrogeologie; 

3. (2339) BUCUN Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, Institutul 

de Ştiinţe ale Educaţiei, profilul Psihologie, specialitatea 511.01 – Psihologie generală. 

 

 

Preşedinte,                   

academician                                                                                     Valeriu CANŢER  

                                        

Secretar ştiinţific,               

dr. hab., conf.univ.                                                                          Aliona GRATI 


