
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 6/6 din 15 noiembrie 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 (cu modificările 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. (2478) BEJAN Iurii, doctor în geografie, conferenţiar cercetător, Institutul de Ecologie şi 

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

mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale; 

2. (2479) COCIUG Victoria, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Institutul 

Naţional de Cercetări Economice al AŞM, profilul: Finanţe, contabilitate, analiză economică, 

specialitatea: 522.01 – Finanţe; 

3. (2480) ALBU Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 

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

521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate; 

4. (2481) STARIŢINA Ludmila, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător, Institutul 

Naţional de Cercetări Economice al AŞM, profilul: Finanţe, contabilitate, analiză economică, 

specialitatea: 522.01 – Finanţe;; 

5. (2482) ŢÎNŢARU Natalia, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Fizică Aplicată al AŞM, profilul: Chimie fizică, specialitatea: 144.02 – Electrochimie; 

profilul: Ingineria şi tehnologia materialelor, specialitatea: 251.03 – Tehnologii electrofizice 

şi ingineria suprafeţelor; 

6. (2483) TKACENKO Alexandra, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul: Matematică aplicată, specialitatea: 112.03 – 

Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale; 

7. (2484) COLIBABA Gleb, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul: Fizică aplicată, specialitatea: 134.03 – Fizica 

nanosistemelor şi nanotehnologii; 

8. (2485) VARZARI Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova, profilul: Ştiinţe ale limbajului, specialitatea: 621.06 – Teoria textului; analiza 

discursului; stilistică; 

9. (2486) CEMÎRTAN Claudia, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul: Ştiinţe ale limbajului, specialitatea: 621.05 – Semiotică; 

semantică; pragmatică; 
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10. (2487) MANOLACHE Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar 

universitar, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a AŞM , profilul Istorie, 

specialitatea 611.07 – Istoria ştiinţei şi tehnicii (pe domenii); 

11. (2488) GROSU Veronica, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar, Universitatea de 

Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul: Finanţe, contabilitate, 

analiză economică, specialitatea: 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică; profilul: 

Economie, business, administrare, specialitatea: 521.03 – Economie şi management în 

domeniul de activitate; 

12. (2489) MIHAILA Svetlana, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul: Finanţe, 

contabilitate, analiză economică, specialitatea: 522.02 – Contabilitate; audit; analiză 

economică; profilul: Economie, business, administrare, specialitatea: 521.03 – Economie şi 

management în domeniul de activitate; 

13. (2490) COPĂCEANU Cristina, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul: Finanţe, 

contabilitate, analiză economică, specialitatea: 522.02 – Contabilitate; audit; analiză 

economică; profilul: Economie, business, administrare, specialitatea: 521.03 – Economie şi 

management în domeniul de activitate; 

14. (2491) ERHAN Lica, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Academia de 

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

specialitatea: 522.01 – Finanţe; 

15. (2492) LAZARI Liliana, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Academia de 

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

specialitatea: 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică; 

16.  (2493) TCACI Carolina, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Institutul 

Naţional de Cercetări Economice al AŞM, profilul: Economie, business, administrare, 

specialitatea: 521.03 – Economie, şi management în domeniul de activitate; profilul: Finanţe, 

contabilitate, analiză economică, specialitatea: 522.01 – Finanţe; 

17. (2494) SLUSARENCO Svetlana, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul: Drept public, 

specialitatea: 552.01 – Drept constituţional; 

18. (2495) BĂNĂRESCU Iulia, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Studii 

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

553.01 – Drept civil şi 553.04 – Dreptul familiei; 

19. (2496) PARENIUC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan 

cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, profilul: Drept penal, 

specialităţile: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal şi 554.04 – Criminalistică, expertiză 

judiciară, investigaţii operative; 

20. (2497) POTOP Vladimir, 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;  

21. (2498) GHILAŞ Victor, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător, Institutul 

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

tehnicii (pe domenii); 

 

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

(consultant) de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

22. (2499) COŞCIUG Lidia, doctor în ştiinţe inginereşti, conferenţiar universitar, Universitatea 

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



Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea produselor şi 

procedeelor);  

23. (2500)  SPÎNU Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Centrul 

Naţional de Sănătate Publică, profilul: Imunologie, microbiologie, virusologie, specialitatea: 

313.02 – Microbiologie, virusologie medicală;  

24. (2501) ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, 

Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova, profilul: Economie, business, 

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

25. (2502) TUHARI Tudor, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, 

Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova, profilul: Finanţe, contabilitate, analiză 

economică, specialitatea: 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică;  

26. (2503)  BLAJCO Vladimir, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător, Institutul 

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

socială, instituţii şi procese sociale;  

27. (2504) PÂSLARIUC Virgiliu, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul: Istorie, specialitatea: 611.02 – Istoria românilor (pe perioade;  

28. (2505)  ŞLAPAC Mariana, membru corespondent al AŞM, doctor habilitat în studiul artelor, 

conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul: Istorie, 

specialitatea: 611.07 – Istoria ştiinţei şi tehnicii (pe domenii);   

29. (2506) PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar 

cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul: Istorie, specialitatea: 611.07 – 

Istoria ştiinţei şi tehnicii (pe domenii);   

30. (2507) BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de 

Filologie al AŞM, profilul: Ştiinţe ale limbajului, specialitatea: 621.03 – Fonetică şi 

fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică;  

31. (2508) DORGAN Viorel, doctor habilitat 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;  

32. (2509) ANDRONATI Nicolae, membru corespondent al AŞM, doctor habilitat în ştiinţe 

inginereşti, profesor universitar, Institutul de Energetică al AŞM, profilul: Calculatoare şi 

tehnologii informaţionale, specialitatea: 232.01 – Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele 

informaţionale;  

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare                                                           Valeriu CANŢER,  
academician  
 
 

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

 

 

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


