
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 

 

 

HOTĂRÎREA  nr. AT 3/2 din 02 iulie 2013 

cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat şi prelungirea 

termenului de abilitare 

 

În conformitate cu punctele 8-10 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 173 din 

18 februarie 2008 şi cu prevederile Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător 

(consultant) de doctorat ( postdoctorat), aprobat de Comisia de atestare a CNAA prin Hotărârea nr. 

AT 2/6 din 31 martie 2011, 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. (1817) ARMEANIC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Istorie, 

Stat şi Drept, specialitatea 12.00.02 – Drept public; 

2. (1818) SERBENCO Anatolie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.01 – 

Obstetrică şi ginecologie; 

3. (1819) CAPCELEA Arcadie, doctor în geografie, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Ecologie şi Geografie, specialitatea 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea 

raţională a resurselor naturale; 

4. (1820) PRISĂCARU Veronica, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management; 

5. (1821) BODRUG Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.05 – Medicină internă; 

6. (1822) MOSCALU Vitalie, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, Spitalul Clinic 

Republican, specialitatea 14.00.44 – Chirurgie cardiovasculară; 

7. (1823) VACULENCO Maxim, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.02.02 – Teoria maşinilor şi organe de maşini; 

8. (1824) FRUNZĂ Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept, specialitatea 12.00.01 – Teoria generală a dreptului, istoria statului şi dreptului, istoria 

doctrinelor politice şi de drept; 

9. (1825) BRAICOV Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat din Tiraspol, specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii 

(informatică); 

10. (1826) VELIŞCO Nadejda, doctor în chimie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova, specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (chimie); 
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11. (1827) ARPENTIN Gheorghe, doctor habilitat în tehnică, Universitatea Tehnică a 

Moldovei, specialitatea 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice; 

 

 

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

de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

1. (1828) CEPOI Liliana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Microbiologie şi Biotehnologie, specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie; 

2. (1829) BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, Institutul de 

Microbiologie şi Biotehnologie, specialităţile 03.00.23 – Biotehnologie şi 03.00.07 - 

Microbiologie; 

3. (1830) BĂTRÂNAC Aureliu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, Spitalul Clinic 

Republican, specialitatea 14.00.44 – Chirurgie cardiovasculară; 

4. (1831) ERHAN Tudor, doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova, specialitatea 05.20.02 – Electrificarea şi automatizarea agriculturii; 

5. (1832) PAMUJAC Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova, specialitatea 06.01.11 – Protecţia plantelor. 

 

 

 

Preşedinte,                                     

academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                          

              

Secretar ştiinţific,                     

dr.hab., conf.univ.                                                                                   Aliona GRATI 

 

 


