
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
HOTĂRÎREA  nr. AT 5/2 din 9 octombrie 2012 

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, 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. (1716) ŞEPTIŢCHI Vladimir, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar, Institutul 
de Fiziologie şi Sanocreatologie, specialitatea 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor;  

2. (1717) CUROCICHIN Ghenadie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie, specialitatea 03.00.15 – Genetică;  

3. (1718) SAFTA Vladimir, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie, specialitatea 15.00.01 - Farmacie;  

4. (1719) GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie, specialitatea 14.00.36 – Diagnostic de laborator; imunologie 
şi alergologie;  

5. (1720) RUMLEANSCHI Mihail, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat din Bălţi, specialitatea 10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză); 

6. (1721) ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură); 

7. (1722) COZMA Dumitru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Tiraspol, specialitatea 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale; 

8. (1723) ŞAPTEFRAŢI Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar universitar, Academia de 
Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, specialitatea 25.00.01 – 
Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice; 

9. (1724) RĂILEANU Veronica, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (artă decorativă); 

10. (1725) PÎNZARI Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, specialitatea 12.00.03 – Drept privat (civil, familial); 
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11. (1726) ZAHARIA Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; 
istoria doctrinelor politice şi de drept. 

 
II. Se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de abilitare cu dreptul de conducător (consultant) 
de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

1. (1727) TOMA Simion, academician, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, 
specialităţile 03.00.12 – Fiziologie vegetală; 06.01.04 – Agrochimie; 03.00.04 – Biochimie; 

2. (1728) BALAUR Nicolae, membru corespondent, Institutul de Genetică şi Fiziologie a 
Plantelor, specialităţile 03.00.12 – Fiziologie vegetală; 03.00.04 – Biochimie; 

3. (1729) CHINTEA Pavel, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, Institutul de 
Genetică şi Fiziologie a Plantelor, specialitatea 02.00.10 – Chimia bioorganică, chimia 
compuşilor naturali şi fiziologic activi; 

4. (1730) CĂUN Victor, doctor în economie, profesor universitar, Academia de Studii 
Economice a Moldovei, specialitatea 08.00.06 – Marketing; Logistică. 

 
 

Preşedinte,                
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                                        
Secretar ştiinţific,               
profesor universitar                                                                                Gheorghe GLADCHI 

 
 


