CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE
COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE
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

HOTĂRÎREA nr. AT 2/5 din 23 martie 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. (2574) BULHAC Ion, doctor habilitat în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul de
Chimie al AŞM, profilul Chimie anorganică, specialitatea 141.02 – Chimie coordinativă;
2. (2575) COCU Maria, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie al
AŞM, profilul Chimie anorganică, specialitatea 141.02 – Chimie coordinativă;
3. (2576) COROPCEANU Eduard, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul de
Chimie al AŞM, profilul Chimie anorganică, specialitatea 141.02 – Chimie coordinativă;
4. (2577) DRAGANCEA Diana, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul de
Chimie al AŞM, profilul Chimie anorganică, specialitatea 141.02 – Chimie coordinativă;
5. (2578) LOZAN Vasile, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie al
AŞM, profilul Chimie anorganică, specialitatea 141.02 – Chimie coordinativă;
6. (2579) CIOCÂRLAN Alexandru, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul
de Chimie al AŞM, profilul Chimie organică, specialitatea 143.04 – Chimie biorganică, chimia
compuşilor naturali şi fiziologic activi;
7. (2580) DÎNTU Sergiu, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică
din Moldova, profilul Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini, specialitatea 242.03 –
Tribologie;
8. (2581) ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină generală,
specialitatea 321.02 – Boli interne;
9. (2582) CASIAN Dumitru, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină generală, specialitatea
321.13 – Chirurgie;
10. (2583) SUMAN Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Anatomie şi
morfologie, specialitatea 311.01 – Anatomia omului; profilul Medicină generală, specialitatea
321.13 – Chirurgie;
11. (2584) TRIFAN Valentina, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Stomatologie, specialitatea 323.03
– Stomatologie;
12. (2585) PÎNZARU Iurie, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Centrul Naţional de
Sănătate Publică, profilul Sănătate publică, specialitatea 331.02 – Igienă;

13. (2586) PEŞTEANU Ananie, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar, Universitatea
Agrară de Stat din Moldova, profilul Agronomie, specialitatea 411.06 – Pomicultură;
14. (2587) BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător,
Universitatea de Stat din Moldova, profilul Psihologie, specialitatea 511.01 – Psihologie
generală;
15. (2588) ANŢIBOR Ludmila, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar, Universitatea
de Stat din Moldova, profilul Psihologie, specialitatea 511.01 – Psihologie generală;
16. (2589) VÎRLAN Maria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică
de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Psihologie, specialitatea 511.02 – Psihologia
dezvoltării şi psihologia educaţională;
17. (2590) PLEŞCA Maria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică
de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Psihologie, specialitatea 511.02 – Psihologia
dezvoltării şi psihologia educaţională;
18. (2591) PLATON Carolina, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar,
Universitatea de Stat din Moldova, profilul Psihologie, specialitatea 511.07 – Psihologie clinică;
19. (2592) TOLSTAIA Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea de
Stat din Moldova, profilul Psihologie, specialitatea 511.07 – Psihologie clinică;
20. (2593) BOLEA Zinaida, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din
Moldova, profilul Psihologie, specialitatea 511.07 – Psihologie clinică;
21. (2594) ENICOV Igor, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, Universitatea
Liberă Internaţională din Moldova, profilul Economie, business, administrare, specialitatea
521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate;
22. (2595) PLATON Nicolae, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Academia de
Studii Economice a Moldovei, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 –
Economie şi management în domeniul de activitate;
23. (2596) GÎRLEA Mihail, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea de
Stat din Moldova, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 – Economie şi
management în domeniul de activitate;
24. (2597) BUJOR Oleg, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea de
Studii Politice şi Economice Europene „C.Stere”, profilul Economie, business, administrare,
specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate;
25. (2598) BELOBROV Angela, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Academia de
Studii Economice a Moldovei, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea
522.01 – Finanţe;
26. (2599) GRAUR Anatol, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Academia de
Studii Economice a Moldovei, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea
522.02 – Contabilitate, audit, analiză economică;
27. (2600) ŞOITU Laurenţiu, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de
Stat din Moldova, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria generală a
educaţiei;
28. (2601) MOISESCU Petronel Cristian, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar,
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, profilul Pedagogie profesională, specialitatea
533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie;
29. (2602) RAŢĂ Elena, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat
de Educaţie Fizică şi Sport, profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.04 – Educaţie
fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie;
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30. (2603) ȘARGU Lilia, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea de
Studii Europene din Moldova, profilul Drept public, specialitatea 552.03 – Dreptul financiar
(bancar, fiscal, vamal);
31. (2604) CHISELIŢĂ Vasile, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător, Institutul
Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Artă muzicală, specialitatea 653.01 – Muzicologie;
II. Se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de abilitare cu dreptul de conducător
(consultant) de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane:
1. (2605) CANŢER Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar,
academician, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM, profilul
Fizica sistemelor macroscopice, specialităţile 133.02 – Fizica lichidelor şi materialelor moi;
133.04 – Fizica stării solide; profilul Fizică aplicată, specialităţile 134.02 – Fizica şi ingineria
dispozitivelor, 134.03 – Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii; profilul Ingineria electronică şi
construcţia de aparate, specialitatea 233.01 – Nano-microelectronică şi optoelectronică;
2. (2606) TIGHINEANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar,
academician, 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 nanotehnologii; profilul Ingineria şi tehnologia materialelor, specialităţile
251.02 – Ingineria compozitelor şi materialelor hibride, 251.04 – Ingineria materialelor
electronice şi fotonice, 251.07 – Ingineria nanomaterialelor şi nanoproduselor;
3. (2607) SIDORENKO Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor
universitar, membru corespondent, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii
„D.Ghiţu” al AŞM, profilul Fizica sistemelor macroscopice, specialitatea 133.04 – Fizica stării
solide; profilul Ingineria electronică şi construcţia de aparate, specialitatea 233.01 – Nanomicroelectronică şi optoelectronică; profilul Ingineria şi tehnologia materialelor, specialităţile
251.02 – Ingineria compozitelor şi materialelor hibride, 251.05 – Ingineria materialelor şi
produselor polimerice şi plastice, 251.07 – Ingineria nanomaterialelor şi nanoproduselor;
4. (2608) URSACHI Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar
cercetător, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM, profilul
Fizica sistemelor macroscopice, specialitatea 133.04 – Fizica stării solide; profilul Fizică
aplicată, specialităţile 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor, 134.02 – Fizica şi ingineria
dispozitivelor, 134.03 – Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii;
5. (2609) NIKOLAEVA Albina, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor cercetător,
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM, profilul Fizica
sistemelor macroscopice, specialitatea 133.04 – Fizica stării solide; profilul Fizică aplicată,
specialităţile 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor, 134.03 – Fizica nanosistemelor şi
nanotehnologii;
6. (2610) BULGARU Maria, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, Universitatea de
Stat din Moldova, profilul Sociologie, specialitatea 541.02 – Structură socială, instituţii şi
procese sociale;
7. (2611) ULIAN Galina, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, Universitatea
de Stat din Moldova, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea 522.01 –
Finanţe;
8. (2612) COBZARI Ludmila, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar,
Academia de Studii Economice a Moldovei, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică,
specialitatea 522.01 – Finanţe;
9. (2613) HÂNCU Rodica, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, Academia de
Studii Economice a Moldovei, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea
522.01 – Finanţe;
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10. (2614) AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea de
Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Drept public, specialităţile
552.01 – Drept constituţional, 552.04 - Drept funciar şi al mediului, 552.05 – Drept
informaţional, 552.06 - Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii;
11. (2615) ENCIU Nicolae, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie al
AŞM, profilul Istorie, specialităţile 611.01 – Istoria Moldovei, 611.02 – Istoria românilor.
III. Se recunoaşte şi se echivalează abilitarea cu drept de conducător (consultant) de doctorat
avută peste hotare următoarei persoane:
1. (2616) CALOPĂREANU Gheorghe, doctor în ştiinţe militare, profesor universitar, Academia
Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, profilul Informaţii şi securitate naţională,
specialitatea 582.01 – Securitate şi apărare;
IV. Se abilitează cu drept de conducător (consultant) de doctorat pentru coordonarea unei
singure teza următoarele persoane:
1. (2617) ARAMĂ Efim, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, pentru teza „Morfologia
complexului spleno-ligamentar în unele perioade ale ontogenezei postnatale”;
2. (2618) RACU Aurelia, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică
de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, pentru teza „Managementul recuperării copiilor cu
deficienţe asociate în instituţia de tip complex educaţional”.

Preşedinte,
academician

Valeriu CANŢER

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

Aliona GRATI

4

