
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
HOTĂRÎREA  nr. AT 6/2 din 15 noiembrie 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. (1731) VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul 
de Cercetări pentru Protecţia Plantelor, specialitatea 06.01.11 – Protecţia plantelor; 

2. (1732) CUZA Petru, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar, Institutul de 
Ecologie şi Geografie, specialitatea 03.00.16 – Ecologie; 

3. (1733) ACHIRI Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală; 

4. (1734) STRAH Lidia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba română); 

5. (1735) MOVILĂ Irina, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de Studii 
Economice a Moldovei, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de 
antreprenoriat); 

6. (1736) IGNATENCO Serghei, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie, specialitatea 14.00.27 – Chirurgie 

7. (1737) DARII Alic, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie, specialitatea 03.00.11 – Histologie, citologie şi biologia 
dezvoltării; 

8. (1738) GRIBINCEA Lilia, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea 12.00.03 – Drept privat (drept internaţional privat); 

9. (1739) BOSTAN Viorel, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.02.02 – Teoria maşinilor şi organe de 
maşini  
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10. (1740) SECRIERU Nicolae, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.13.05 – Elemente şi dispozitive ale tehnicii de calcul şi 
ale sistemelor de comandă  

11. (1741) AVRAM Ion, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, specialitatea 05.12.14 – Sisteme, reţele şi dispozitive de telecomunicaţii   

12. (1742) SOROCHIN Gherman, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele 
informaţionale  

13. (1743) PERCIUN Rodica, doctor în economie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în 
ramură) 

14. (1744) RUSU Gheorghe, doctor habilitat în economie, profesor universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) 

15. (1745) TOPOR Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie, specialitatea 14.00.02 – Anatomia omului. 

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

1. (1746) BOSTAN Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.14.08 – Surse noi şi regenerabile de 
energie;  

2. (1747) MUSTEAŢĂ Valentin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, membru 
corespondent, Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.14.04 – Centrale 
termoelectrice (partea termică), termoenergetica industrială;  

3. (1748) SÂRGHI Constantin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice 

4. (1749) VARZARI Pantelimon, doctor în politologie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia 
şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;  

5. (1750) BOTGROS Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală; 

6. (1751) MOLDOVAN-BĂTRÂNAC Viorelia, doctor în economie, conferenţiar universitar, 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, specialitatea 08.00.06 – marketing, 
logistică. 

 

Preşedinte,               
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  
 

                                      

Secretar ştiinţific,               
profesor universitar                                                                                Gheorghe GLADCHI 

 
 


