
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
HOTĂRÎREA  nr. AT 7/3 din 20 decembrie 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. (1752) BRÎNZARI Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor; 

2. (1753) PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, specialitatea 10.01.06 – Literatura universală şi comparată; 

3. (1754) HANGANU Aurelia, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Institutul de 
Filologie, specialitatea 10.02.01 – Limba română;  

4. (1755) PETROV Victor, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, Institutul de cercetări 
ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Mamei şi Copilului, 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie; 

5. (1756) GHERLOVAN Olga, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Tiraspol, specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba şi literatura 
rusă); 

6.  (1757) CIMIL Dorin, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea 12.00.03 – Drept privat (civil); 

7. (1758)CHICU Silvia, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de 
Stat „I.Ceangă”, specialitatea 07.00.02 – Istoria românilor. 

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

1. (1759) BUJOR Valeriu, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, specialitatea 12.00.08 – Drept penal (drept penal, criminologie, 
drept execuţional);  
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2. (1760) BOCANCEA Viorel, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Tiraspol, specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii; 

3. (1761) SOFRONI Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Institutul 
Oncologic, specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie; 

4. (1762) CERNÎI Anatolie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Institutul 
Oncologic, specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie; 

5. (1763) ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician, 
Institutul Oncologic, specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie; 

6. (1764) SOFRONI Larisa, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, Institutul 
Oncologic, specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie; 

7. (1765) BELEV Nicodim, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, Institutul 
Oncologic, specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie; 

8. (1766) IACOVLEV Iraida, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Institutul 
Oncologic, specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie; 

9. (1767) CERNAT Victor, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, Institutul 
Oncologic, specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie; 

10. (1768) BOGDANSCAIA Nina, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, 
Institutul Oncologic, specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie; 

11. (1769) DRAGALINA GALINA, doctor în chimie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din moldova, specialitatea 02.00.03 – Chimie organică; 

12. (1770) ROTARU Andrei, doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport, specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, 
antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare; 

13. (1771) TIMIRGAZ Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 14.00.28 
– Neurochirurgie; 

14. (1772) ILICIUC Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 14.00.13 – Neurologie. 

 
 
 
 

Preşedinte,                      
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                             
 
           

Secretar ştiinţific,               
profesor universitar                                                                                Gheorghe GLADCHI 

 
 


