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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 3/6 din 3 iunie 2016 

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. (2416) BOBICEV Victoria, doctor în informatică, conferenţiat universitar, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, profilul Informatică aplicată, specialităţile: 122.02 – Sisteme informatice; 

122.03 - Modelare, metode matematice, produse program; 

2. (2417) CARTOFEANU Vasile, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiat universitar, 

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

conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea lor);  

3. (2418) PURICE Georgeta, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiat universitar, Universitatea 

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

Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală; 

4. (2419) NICOGLO Diana, doctor în istorie, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului 

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

5. (2420) PARASCA Pavel, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea 

Liberă Internaţională din Moldova, profilul Istorie, specialitatea 611,02 – Istoria românilor (pe 

perioade); 

6.  (2421) BUCAŢEL Vasile, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Grădina 

Botanică (Institut),  profilul Biologie vegetală, specialitatea 164.01 - Botanică; 

7. (2422) CANTEMIR Valentina, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Grădina 

Botanică (Institut),  profilul Biologie vegetală, specialitatea 164.01 - Botanică; 

8. (2423) COLŢUN Maricica, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Grădina 

Botanică (Institut),  profilul Biologie vegetală, specialitatea 164.01 - Botanică; 

9. (2424) GHENDOV Veaceslav, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Grădina 

Botanică (Institut),  profilul Biologie vegetală, specialitatea 164.01 - Botanică; 

10. (2425) TELEUŢĂ Alexandru, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător, Grădina 

Botanică (Institut),  profilul Biologie vegetală, specialitatea 164.01 - Botanică; 

11. (2426) Ţ}ŢEI Victor, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Grădina Botanică 

(Institut),  profilul Biologie vegetală, specialitatea 164.01 - Botanică; 

12. (2427) EVSIUKOVA Raisa, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profilul Finanţe, contabilitate, analiză 

economică, specialitatea 522.01 – Finanţe; 
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13. (2428) PERJAN Carolina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 

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

Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională; 

14. (2429) GONŢA Victoria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, profilul Psihologie,  specialitatea 511.03 – Psihologie socială; 

15. (2430) STRATAN Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 

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

534.01 – Pedagogie specială; 

16. (2431) CIJACOVSCHI Valentin, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului,  specialitatea 

621.01 – Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată 

(cu specificarea limbii, după caz); 

 

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

(consultant) de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

1. (2432) SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar, Institutul 

de  Cercetări Juridice şi Politica al AŞM, profilul Sociologie, specialitatea 541.02 – Structură 

socială, instituţii şi procese sociale;  

2. (2433) COMANICI Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, Grădina 

Botanică (Institut),  profilul Biologie vegetală, specialitatea 164.01 - Botanică;  

3. (2434) POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, 

Grădina Botanică (Institut),  profilul Biologie vegetală, specialitatea 164.01 - Botanică;  

4. (2435) CIORCHINĂ Nina, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Grădina 

Botanică (Institut),  profilul Biologie vegetală, specialitatea 164.01 – Botanică.  

 

 

Preşedinte,                        

academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                                        

Secretar ştiinţific,                        

dr. hab., conf.univ.                                                                                   Aliona GRATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Ion Holban, tel. 29-48-60 


