
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 1/10 din 16 februarie 2017 

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. (2536) MANIC Ştefan, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Grădina 

Botanică (Institut) a AŞM, profilul Biologice vegetală, specialitatea 164.01 – Botanică; 

2. (2537) ŞONTEA Victor, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, profilul Ingineria electronică şi construcţia de aparate, specialităţile 233.01 

– Nano-microelectronică şi optoelectronică, 233.04 – Echipamente şi dispozitive biomedicale; 

3. (2538) MELNIC Eugen, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Anatomie şi morfologie, 

specialitatea 311.02 – Anatomie patologică; 

4. (2539) TCACIUC Eugen, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină generală, specialitatea 

321.01 – Boli interne (gastroenterologie); 

5. (2540) DUMITRAŞ Tatiana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea 

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină generală, 

specialitatea 321.01 – Boli interne (pulmonologie); 

6. (2541) PELTEC Angela, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină generală, specialităţile 

321.01 – Boli interne (gastroenterologie, hepatologie), 321.24 - Transplantologie; 

7. (2542) HADJIU Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

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

generală, specialitatea 321.05 – Neurologie clinică; 

8. (2543) ŞCIUCA Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

generală, specialitatea 321.07 – Ftiziopneumologie; 

9. (2544) CRIVCEANSCAIA Larisa, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

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

specialitatea 322.01 – Pediatrie şi neonatologie; 

10. (2545) JERU Ion, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină generală, specialitatea 321.17 – 

Oftalmologie; 
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11. (2546) RABA Tatiana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină generală, specialitatea 

321.09 – Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală; 

12. (2547) MANZIUC Valerii, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar, Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova, profilul Agronomie, specialitatea 411.06 – Pomicultura; 

13. (2548) OLĂRESCU Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Psihologie, specialitatea 511.02 – 

Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională; 

14. (2549) PALADI Oxana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Institutul de Ştiinţe a 

Educaţiei, profilul Psihologie, specialităţile 511.01 – Psihologie generală, 511.03 – Psihologie 

socială; 

15. (2550) BODORIN Cornelia, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Institutul de Ştiinţe a 

Educaţiei, profilul Psihologie, specialităţile 511.01 – Psihologie generală, 511.06 – Psihologie 

specială;  

16. (2551) CASTRAVEŢ Lucia, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea 

de Stat din Moldova, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.02 – 

Economie mondială, relaţii economice internaţionale; profilul Finanţe, contabilitate, analiză 

economică, specialitatea 522.01 – Finanţe;  

17. (2552) ROJCO Anatolii, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător, Institutul Naţional 

de Cercetări Economice, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 – 

Economie şi management în domeniul de activitate; 

18. (2553) MINCIUNĂ Vitalie, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, 

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, profilul Economie, business, administrare, 

specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate;  

19. (2554) CUCIUREANU Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător, 

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, profilul Economie, business, administrare, 

specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate; profilul Ştiinţe ale 

informării şi documentării, specialitatea 572.02 – Infodocumentare, biblioteconomie şi ştiinţa 

informării;  

20. (2555) TIMUŞ Angela, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător, Institutul Naţional 

de Cercetări Economice, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea 522.01 

– Finanţe;  

21. (2556) CHIŢU Svetlana, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar cercetător, Universitatea de 

Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Ştiinţe ale educaţiei, 

specialitatea 531.02 – Management educaţional;  

22. (2557) GRIBINCEA Tatiana, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Ştiinţe ale 

educaţiei, specialitatea 531.02 – Management educaţional;  

23. (2558) COPTILEŢ Valentina, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Studii 

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

specialitatea 551.01 – Teoria generală a dreptului;  

24. (2559) ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia de Studii 

Economice a Moldovei, profilul Drept public, specialitatea 552.01 – Drept constituţional;  

25. (2560) SÎMBOTEANU Aurel, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, Academia de 

Administrare Publică, profilul Ştiinţe administrative, specialităţile 563.01 – Teoria, metodologia 

administraţiei publice; 563.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice, 

servicii publice; 
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26. (2561) COJUHARI Victor, doctor în istorie, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului 

Cultural al AŞM, profilul Etnologie, specialitatea 612.01 – Etnologie; 

27. (2562) CVILINCOVA Elizaveta, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător, Institutul 

Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Etnologie, specialitatea 612.01 – Etnologie; 

28. (2563) DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, Institutul 

Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Istorie, specialitatea 611.07 – Istoria ştiinţei şi tehnicii;  

29. (2565) GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, Institutul de 

Filologie al AŞM, profilul Literatură, specialitatea 622.01 – Literatura română. 

 
 

II. Se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de abilitare cu dreptul de conducător 

(consultant) de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

1. (2564) COROPCEANU Eduard, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar, Institutul 

de Chimie al AŞM, profilul Chimie anorganică, specialitatea 141.01 – Chimie anorganică; 

2. (2566) DUCA Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, academician, 

Institutul de Chimie al AŞM, profilul Chimie fizică, specialităţile 144.01 – Chimie fizică, 144.04 

– Cinetică chimică şi cataliză; profilul Chimie ecologică, specialitatea 145.01 – Chimie 

ecologică; 

3. (2567) KULCIŢKI Veaceslav, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Chimie al AŞM, profilul Chimie organică, specialitatea 143.04 – Chimie bioorganică, chimia 

compuşilor naturali şi fiziologică; 

4. (2568) BOINCEAN Boris, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător, Institutul de 

Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, profilul Agronomie, specialităţile 411.01 – 

Agrotehnică, 411.10 - Agroecologie;  

5. (2569) HADÎRCĂ Maria, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria generală a 

educaţiei;  

6. (2570) GAGIM Ion, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” din Bălţi, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria 

generală a educaţiei; profilul Didactica ştiinţelor, specialitatea 532.02 – Didactica şcolară (pe 

trepte şi discipline de învăţământ); 

7. (2571) AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat 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; 

8. (2572) EŞANU Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător, academician, Institutul de 

Istorie al AŞM, profilul Istorie, specialităţile 611.02 – Istoria românilor, 611.03 – Istoria 

universală;  

9. (2573) TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, Academia de 

Muzică, Teatru şi Arte Plastice, profilul Arta muzicală, specialitatea 653.01 – Muzicologie.  

 

 
 

Preşedinte,                

academician                                                                                             Valeriu CANŢER  
                                        

Secretar ştiinţific,               

dr. hab., conf.univ.                                                                                   Aliona GRATI 


