
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT - 3/6 din 31 mai 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, cu modificările şi completările ulterioare, 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. (2619) HACHI Mihail, doctor în ştiinţe geografice, conferenţiar universitar, Academia de Studii 

Economice a Moldovei, profilul Geografie umană, specialitatea 154.01 – Geografie economică 

şi socială; 

2. (2620) DARIE Grigore, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, Institutul 

Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, profilul Biologia 

omului şi animalelor, specialitatea 165.01 – Fiziologia omului şi animalelor; 

3. (2621) BOSTAN Viorel, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, profilul Energetică, specialitatea 221.02 – Tehnologii de conversie a 

energiei şi resurse regenerabile; 

4. (2622) TOCA Alexei, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a 

Moldovei, profilul Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini, specialitatea 242.05 – 

Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare; 

5. (2623) LUNGU Valeriu, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, profilul Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini, specialitatea 

242.07 – Maşini şi echipamente tehnice; 

6. (2624) POPESCU Victor, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova profilul Inginerie agrară, specialitatea 255.01 – Tenologii şi 

mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală; 

7. (2625) VIŞNEVSCHI Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

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

specialitatea 312.01 – Fiziologie şi fiziopatologie; 

8. (2626) BURDUNIUC Olga, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Centrul Naţional 

de Sănătate Publică, profilul Imunologie, microbiologie, virusologie, specialitatea 313.02 – 

Microbiologie, virusologie medicală; 

9. (2627) CUROCICHIN Ghenadie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

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

generală, specialitatea 321.01 – Boli interne; 

10. (2628) DONDIUC Iurie, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de 

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

321.15 – Obstetrică şi ginecologie; 

11.  (2629) MARIAN-PAVLENCO Angela, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

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

generală, specialitatea 321.15 – Obstetrică şi ginecologie; 
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12.  (2630) CODREANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

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

medical, specialitatea 324.01 – Radiologie şi imagistică medicală; 

13. (2631) TARAN Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

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

aplicaţii în medicină, specialitatea 341.01 – Inginerie tisulară şi culturi celulare; 

14. (2632) FOCŞA Valentin, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător, Institutul 

Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, profilul Zootehnie, 

specialitatea 421.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor; 

15. (2633) LIUŢCANOV Petru, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător, 

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, profilul 

Zootehnie, specialitatea 421.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor; 

16. (2634) DONICA Iov, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător, Institutul Ştiinţifico-

Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, profilul Zootehnie, specialitatea 

421.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor; 

17. (2635) CONSTANDOGLO Alexandra, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător, 

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, profilul 

Zootehnie, specialitatea 421.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor; 

18. (2636) COŞMAN Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător, Institutul 

Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, profilul Zootehnie, 

specialitatea 421.02 – Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor; 

19. (2637) MOSCALIC Roman, doctor habilitat în ştiinţe medical-veterinare, conferenţiar 

cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, 

profilul Medicină veterinară, specialitatea 431.03 – Microbiologie, virusologie, epizootologie, 

micologie şi imunologie veterinară; 

20. (2638) BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, conferenţiar 

universitar, Universitatea de Stat din Moldova, profilul Psihologie, specialitatea 511.01 – 

Psihologie generală; 

21. (2639) LUCHIAN Ivan, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Institutul Naţional 

de Cercetări Economice al AŞM, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea 

522.01 – Finanţe; 

22. (2640) MUNTEAN Neli, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Academia de 

Studii Economice a Moldovei, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea 

522.02 – Contabilitate, audit, analiză economică; 

23. (2641) RACU Aurelia, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Pedagogie generală, specialitatea 

531.01 – Teoria generală a educaţiei; 

24. (2642) GHERVAN Petru, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, Universitatea 

de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.04 – 

Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie; 

25. (2643) LEUCIUC Florin-Valentin, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, profilul Pedagogie profesională, specialitatea 

533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie; 

26. (2644) PLOTNIC Olesea, doctor habilitat 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; profilul Drept privat, specialitatea 553.02 – 

Dreptul afacerilor; 

27. (2645) PAŞCANEANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia de Studii 

Economice a Moldovei, profilul Drept public, specialitatea 552.02 – Drept administrativ;  
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28. (2646) VOICU Alexandru-Virgil, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea de Studii 

Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Drept privat, specialităţile 553.01 – 

Drept civil, 553.04 – Drept internaţional şi european privat; 

29. (2647) BÂCU Adelina, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice 

a Moldovei, profilul Drept privat, specialitatea 553.03 – Drept procesual civil; 

30. (2648) PRODAN Svetlana, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Studii 

Europene din Moldova, profilul Drept penal, specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional 

penal;  

31. (2649) DUMBRĂVEANU Andrei, doctor în sociologie, conferenţiar universitar, Universitatea 

de Stat din Moldova, profilul Jurnalism şi comunicare, specialitatea 571.01 – Jurnalism şi 

procese mediatice; 

32. (2650) MOŞIN Octavian, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Studii 

Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Teologie, specialitatea 642.02 – 

Teologie istorică şi practică; 

33. (2651) MALCOCI Vitalie, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător, Institutul 

Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Arte vizuale, specialitatea 651.01 – Teoria şi istoria 

artelor plastice; 

34. (2652) SPÎNU Constantin, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător, Institutul 

Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Arte vizuale, specialitatea 651.01 – Teoria şi istoria 

artelor plastice. 

 
 

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

(consultant) de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

1. (2653) CATARANCIUC Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 

universitar, Universitatea de Stat din Moldova, profilul Matematică aplicată, specialitatea 

112.03 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale; 

2. (2654) CĂPĂŢÂNĂ Gheorghe, doctor în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Informatică teoretică, specialităţile 121.01 – Bazele teoretice ale 

informaticii; 121.03 – Programarea calculatoarelor; 

3. (2655) NICA Denis, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Fizică teoretică, specialitatea 131.04 – Fizica şi 

tehnologia materialelor; 

4. (2656) CARAMAN Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Fizică aplicată, specialitatea 134.01 – Fizica şi 

tehnologia materialelor; 

5. (2657) NEDEOGLO Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 

universitar, Universitatea de Stat din Moldova, profilul Fizică aplicată, specialitatea 134.01 – 

Fizica şi tehnologia materialelor; 

6. (2658) GULEA Aurelian, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, academician, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Chimie anorganică, specialităţile 141.01 – Chimie 

anorganică; 141.02 – Chimie coordinativă; 141.04 – Chimie bioanorganică; 

7. (2659) ŞALARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, Universitatea 

de Stat din Moldova, profilul Biologie vegetală, specialitatea 164.01 – Botanică;  

8. (2660) CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, Universitatea 

de Stat din Moldova, profilul Biologia omului şi animalelor, specialitatea 165.01 – Fiziologia 

omului şi animalelor; 

9. (2661) ZOTA Ieremia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea de 

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

specialitatea 311.02 – Anatomie patologică; 



 4 

10. (2662) RÎVNEAC Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

morfologie, specialitatea 311.02 – Anatomie patologică; 

11. (2663) ŞAPTEFRAŢI Lilian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

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

morfologie, specialitatea 311.02 – Anatomie patologică; 

12. (2664) VOVC Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Fiziologie, specialitatea 312.01 – 

Fiziologie şi fiziopatologie; 

13. (2665) LUTAN Vasile, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, Universitatea 

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Fiziologie, specialitatea 312.01 

– Fiziologie şi fiziopatologie; 

14. (2666) GHICAVÎI Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, membru 

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

Farmacologie şi toxicologie, specialitatea 314.01 – Farmacologie, farmacologie clinică; 

15. (2667) GONCIAR Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

toxicologie, specialitatea 314.01 – Farmacologie, farmacologie clinică; 

16. (2668) GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

biologie moleculară, specialitatea 315.01 – Biochimie medicală; 

17. (2669) VALICA Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, 

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

specialitatea 316.01 – Farmacie; 

18. (2670) DIUG Eugen, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, Universitatea 

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Farmacie, specialitatea 316.01 

– Farmacie; 

19. (2671) NISTREANU Anatolie, doctor în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar, 

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

specialitatea 316.01 – Farmacie; 

20. (2672) ŢÎBÎRNĂ Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea de 

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

321.01 – Boli interne; 

21. (2673) ANESTIADI Zinaida, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

generală, specialitatea 321.02 – Endocrinologie; 

22. (2674) GROPPA Stanislav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

Medicină generală, specialitatea 321.05 – Neurologie clinică; 

23. (2675) MATCOVSCHI Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

generală, specialitatea 321.07 – Ftiziopneumologie; 

24. (2676) CORCIMARU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, membru 

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

Medicină generală, specialitatea 321.10 – Hematologie şi hemotransfuzie; 

25. (2677) GUDUMAC Eva, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician, 

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

generală, specialitatea 321.14 – Chirurgie pediatrică; 
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26. (2678) CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

generală, specialitatea 321.15 – Obstetrică şi ginecologie; 

27. (2679) ABABII Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician, 

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

generală, specialitatea 321.16 – Otorinolaringologie; 

28. (2680) GHIDIRIM Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

generală, specialitatea 321.20 – Oncologie şi radioterapie; 

29. (2681) MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea 

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

specialitatea 321.20 – Oncologie şi radioterapie; profilul Sănătate publică, specialitatea 331.03 

– Medicină socială şi management; 

30. (2682) TĂNASE Adrian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea 

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

specialitatea 321.22 – Urologie şi andrologie;  

31. (2683) ŞCIUCA Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

neonatologie, specialitatea 322.01 – Pediatrie şi neonatologie; 

32. (2684) LUPAN Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Stomatologie, specialitatea 323.01 

– Stomatologie; 

33. (2685) BURLACU Valeriu, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Stomatologie, specialitatea 323.01 

– Stomatologie; 

34. (2686) TOPALO Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

specialitatea 323.01 – Stomatologie; 

35. (2687) PRISACARI Viorel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, membru 

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

Sănătate publică, specialitatea 331.01 – Epidemiologie; 

36. (2688) FRIPTULEAC Grigore, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

specialitatea 331.02 – Igienă; 

37. (2689) OSTROFEŢ Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

specialitatea 331.02 – Igienă; 

38. (2690) EŢCO Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

specialitatea 331.03 – Medicină socială şi management; 

39. (2691) SPINEI Larisa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea de 

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

331.03 – Medicină socială şi management; 

40. (2692) BACIU Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

interdisciplinară, specialitatea 351.01 – Medicină legală; 

41. (2693) CIUBOTARU Maria, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Academia 

de Studii Economice a Moldovei, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea 

522.01 – Finanţe; 
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42. (2694) BOTNARI Nadejda, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Academia de 

Studii Economice a Moldovei, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea 

522.01 – Finanţe; 

43. (2695) GUŢU Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Pedagogie generală, specialităţile 531.01 – Teoria 

generală a educaţiei; 531.03 – Pedagogie istorică; profilul Pedagogie profesională, 

specialităţile 533.01 – Pedagogie universitară; 533.03 – Pedagogia adulţilor; 

44. (2696) PLATON Carolina, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Psihologie, specialitatea 511.01 – Psihologie 

generală; profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei; 

profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară; 

45. (2697) DANDARA Otilia, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria 

generală a educaţiei; profilul Pedagogie profesională, specialităţile 533.01 – Pedagogie 

universitară; 533.03 – Pedagogia adulţilor; 

46. (2698) GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, conferenţiar 

universitar, Universitatea de Stat din Moldova, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 

– Teoria generală a educaţiei; profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.01 – 

Pedagogie universitară; 

47. (2699) ŞEVCIUC Maia, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria generală a 

educaţiei; profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară; 

48. (2700) REPIDA Tatiana, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria generală a 

educaţiei; profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară; 

49. (2701) ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Teoria generală a dreptului, specialitatea 551.01 – Teoria generală a 

dreptului; 

50. (2702) COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept public, specialităţile 552.01 – Drept constituţional, 552.03 – Drept 

financiar (bancar, fiscal, vamal); 

51. (2703) RUSU Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept public, specialitatea 552.02 – Drept administrativ; 

52. (2704) BĂIEŞU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 

profilul Drept privat, specialitatea 553.01 – Drept civil; 

53. (2705) CHIBAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept privat, specialitatea 553.01 – Drept civil; 

54. (2706) VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept privat, specialităţile 553.01 – Drept civil; 553.02 – Dreptul afacerilor; 

55. (2707) ROMANDAŞ Nicolae, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept privat, specialitatea 553.05 – Dreptul muncii şi protecţiei sociale; 

56. (2708) COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Drept privat, specialitatea 553.06 – Drept internaţional şi european 

privat; 

57. (2709) BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept penal, specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal; 

58. (2710) MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept penal, specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal; 

59. (2711) CIOBANU Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept penal, specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal; 
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60. (2712) BOTNARU Stela, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept penal, specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal; 

61. (2713) ULIANOVSCHI Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Drept penal, specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal; 

62. (2714) MAIMESCU Sava, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept penal, specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal;  

63. (2715) DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept penal, specialitatea 554.03 – Drept procesual penal; 

64. (2716) MARIN Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Politologie, specialitatea 561.01 – Teoria, 

metodologia politologiei, instituţii şi procese politice; profilul Jurnalism şi comunicare, 

specialităţile 571.01 – Jurnalism şi procese mediatice; 571.02 – Comunicare şi relaţii publice; 

65. (2717) MOŞNEAGA Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Politologie, specialitatea 561.01 – Teoria, 

metodologia politologiei, instituţii şi procese politice;  

66. (2718) SACA Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Politologie, specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia politologiei, 

instituţii şi procese politice;  

67. (2719) SOLOMON Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Relaţii internaţionale, specialitatea 562.01 – Teoria 

şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei; profilul Istorie, specialitatea 611.02 – 

Istoria românilor; 

68. (2720) TEOSA Valentina, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, Universitatea 

de Stat din Moldova, profilul Relaţii internaţionale, specialităţile 562.01 – Teoria şi metodologia 

relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei; 562.02 – Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii 

externe; 562.03 – Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale; 562.04 – Teoria 

integrării europene, instituţii, procese şi politici europene; 

69. (2721) ŢURCAN Nelly, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Jurnalism şi comunicare, specialităţile 572.01 – Procese şi 

metodologii în activităţi editoriale; 572.02 – Infodocumentare, biblioteconomie şi ştiinţa 

informării; 

70. (2722) EREMIA Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor; 

71. (2723) PETRENCU Anatol, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor; 

72. (2724) DRAGNEV Emil, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor; 

73. (2725) TOMULEŢ Valentin, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Istorie, specialităţile 611.02 – Istoria românilor; 611.03 – Istoria 

Moldovei; 

74. (2726) GUMENÎI Ion, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor;  

75. (2727) SUVEICĂ Svetlana, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor;  

76. (2728) ZANOCI Aurel, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Arheologie, specialitatea 613.01 – Arheologie;  

77. (2729) NICULIŢĂ Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Arheologie, specialitatea 613.01 – Arheologie; 

78. (2730) ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialităţile 621.01 – Lingvistică generală, 
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filosofia limbajului, psiholingvistică, lingvistică informatizată; 621.03 – Fonetică şi fonologie, 

dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică; 621.04 – Lexicologie şi 

lexicografie, terminologie şi limbaje specializate, traductologie; 621.05 – Semiotică, semantică, 

pragmatică; 621.06 – Teoria textului, analiza discursului, stilistică; 

79. (2731) CINCILEI Cornelia, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialităţile 621.03 – Fonetică şi fonologie, 

dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică; 621.05 – Semiotică, semantică, 

pragmatică; 621.06 – Teoria textului, analiza discursului, stilistică; 

80. (2732) GUŢU Ion, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialităţile 621.06 – Teoria textului, analiza 

discursului, stilistică; 621.07 – Glotodidactică; 

81. (2733) BABĂRĂ Nicanor, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialităţile 621.03 – Fonetică şi fonologie, 

dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică; 621.04 – Lexicologie şi 

lexicografie, terminologie şi limbaje specializate, traductologie;  

82. (2734) AXENTI Eufrosinia, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.04 – Lexicologie şi lexicografie, 

terminologie şi limbaje specializate, traductologie;  

83. (2735) PAVLICENCO Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea 

de Stat din Moldova, profilul Literatură, specialitatea 622.02 – Literatură universală şi 

comparată;  

84. (2736) SAHARNEANU Eudochia, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Filosofie, specialitatea 631.01 – Ontologie şi 

gnoseologie; 

85. (2737) STURZA Rodica, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, profilul Tehnologii în industria alimentară, specialităţile 253.01 – 

Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală; 253.06 – Tehnologii biologice şi chimice 

în industria alimentară; 

86. (2738) ŢUREA Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea 

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

specialitatea 322.01 – Pediatrie şi neonatologie; 

87. (2739) BĂHNĂREL Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea 

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

331.02 – Igienă; 

88. (2740 ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, Academia de 

Studii Economice a Moldovei, profilul Economie, business, administrare, specialităţile 521.02 – 

Economie mondială, relaţii economice internaţionale; 521.03 - Economie şi management în 

domeniul de activitate; 

89. (2741) TRIBOI Vasile, 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. 
 

Preşedinte al CNAA                                        Alexandru BURIAN 

doctor habilitat,  profesor universitar                      

Secretar ştiinţific  al CNAA,                                       Natalia CHIRTOACĂ 

doctor, conferenţiar universitar                                                   


