
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 7/6 din 18 decembrie 2013 
cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat  

 
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. (1877) CHIRSANOVA Aurica, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare; 

2. (1878) AMBROS Tudor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.14.02 – Centrale electrice (partea electrică), reţele 
electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor; 

3. (1879) ŢIULEANU Dumitru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.23.03 – Termoficarea, ventilarea, condiţionarea aerului, 
gazificarea şi iluminarea; 

4. (1880) ACHIMOVA Elena, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor; 

5. (1881) DAŢCO Tatiana, doctor în chimie, conferenţiar cercetător, Institutul de Fizică 
Aplicată al AŞM, specialitatea 02.00.04 – Chimie fizică; 

6. (1882) FLOREA Vasile, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, specialitatea 03.00.05 - Botanică; 

7. (1883) CONSTANTINOV Valentin, doctor în istorie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Istorie al AŞM, specialitatea 07.00.02 – Istoria românilor; 

8. (1884) NICIC Andrei, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea 07.00.06 - Arheologie; 

9. (1885) SAVA Eugen, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, specialitatea 07.00.06 - Arheologie; 

10. (1886) MATVEEV Sergiu, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, specialitatea 07.00.06 - Arheologie; 
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11. (1887) MILICENCO Stela, doctor în sociologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, specialitatea 22.00.04 – Structură socială, instituţii şi procese sociale; 

12. (1888) BACAL Petru, doctor în geografie, conferenţiar universitar, Academia de Studii 
Economice a Moldovei, specialitatea 11.00.02 – Geografie economică, socială şi politică; 

13. (1889) DOLGHI Cristina, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate, audit, analiză economică; 

14. (1890) MORARI Galina, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, specialitatea 08.00.12 – Contabilitate, audit, analiză economică; 

15. (1891) ŞIŞCAN Svetlana-Zorina, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar, 
Academia de Studii Economice a Moldovei, specialităţile 08.00.05 – Economie şi mangament 
(în ramură); 08.00.14 – Economie mondială, relaţii economice internaţionale; 

16. (1892) PETROVSCHI Nina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar, 
Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, specialitatea 13.00.02 – Istoria şi metodologia 
instruirii (istorie); 

17. (1893) GRĂDINARI Galina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „I.Creangă”, specialitatea 13.00.02 – Istoria şi metodologia instruirii 
(limba engleză); 

18. (1894) SINIŢÎNA Lilia, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, Institutul Mamei şi 
Copilului, specialitatea 14.00.15 – Anatomie patologică; 

19. (1895) PALII Ina, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, Institutul Mamei şi 
Copilului, specialitatea 14.00.09 – Pediatrie; 

20. (1896) COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Institutul de 
Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, 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. (1897) DONSCAIA Anna, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, Institutul 
Oncologic, specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie; 

2. (1898) GRABCO Daria, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor cercetător, 
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialităţile 01.04.07 – Fizica stării condensate; 
01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor; 

3. (1899) ARUŞANOV Ernest, academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, 
profesor universitar, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea 01.04.10 – Fizica şi 
ingineria semiconductorilor; 

4. (1900) CULIUC Leonid, academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialităţile 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor; 05.27.01 – Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică; 

5. (1901) ZELENŢOV Veaceslav, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea 02.00.04 – Chimie fizică; 

6. (1902) MOSCALENCO Sveatoslav, academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-
matematice, profesor universitar, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialităţile 01.04.02 
– Fizică teoretică şi matematică; 01.04.07 – Fizica stării condensate; 

7. (1903) IOVU Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialităţile 01.04.10 – Fizica şi ingineria 



semiconductorilor; 05.27.06 – Tehnologia semiconductorilor şi a materialelor tehnicii 
electronice; 

8. (1904) FONARI Marina, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea 01.04.18 – Cristalografie şi cristalofizică; 

9. (1905) ENACHI Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialităţile 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică; 
05.27.01 – Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică; 

10. (1906) URSACHI Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
cercetător, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialităţile 01.04.07 – Fizica stării 
condensate; 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor;  

11. (1907) ŢURCAN Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
universitar, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor; 

12. (1908) ŞERBAN Dormidont, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialităţile 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor; 05.27.06 – Tehnologia semiconductorilor şi a materialelor tehnicii 
electronice; 

13. (1909) PALISTRANT Maria, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea 01.04.02 – Fizică teoretică şi 
matematică; 

14. (1910) KRAVŢOV Victor, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea 01.04.18 – Cristalografie şi cristalofizică; 

15. (1911) DICUSAR Alexandru, membru corespondent, doctor habilitat în ştiinţe fizico-
matematice, profesor universitar, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea 02.00.05 
- Electrochimie; 

16. (1912) CIUMACOV Iurie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea 01.04.18 – Cristalografie şi cristalofizică; 

17. (1913) BOLOGA Mircea, academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, 
profesor universitar, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialităţile 05.14.05 – Bazele 
teoretice ale termotehnicii; 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară; 

18. (1914) BELOUSOV Igor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
cercetător, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialităţile 01.04.02 – Fizică teoretică şi 
matematică; 01.04.07 – Fizica stării condensate; 

19. (1915) DESEATNICOV Olga, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare; 

20. (1916) STAMATIN Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan cel 
Mare” a MAI, specialitatea 12.00.08 – Drept penal; 

21. (1917) POVESTCA Lazari, doctor în pedagogie, conferenţiar 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; 

22. (1918) GORAŞCENCO Alexandr, doctor în pedagogie, conferenţiar 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; 

23. (1919) AFTIMCIUC Olga, doctor în pedagogie, conferenţiar 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; 



24. (1920) CATERENIUC Ilia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.02 – Anatomia 
omului; 

25. (1921) SOSNA Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări 
Juridice şi Politice al AŞM, specialitatea 12.00.03 – Drept privat (dreptul muncii). 

 
 
 

Preşedinte,                        
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                    
                    

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

 


