
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 4/6 din 07 iulie 2015 
cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat  

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător de 

doctorat, aprobat de Comisia de atestare a CNAA prin Hotărârea nr. AT 5/8-2 din 09 octombrie 
2014, 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. (2183) VATAVU Sergiu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Fizică aplicată, specialităţile 134.01 – Fizica şi 
tehnologia materialelor; 134.03 – Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii;  

2. (2184) SIRKELI Vadim, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Comrat, profilul Fizică aplicată, specialitatea 134.01 – Fizica şi 
tehnologia materialelor;  

3. (2185) LOZOVANU Petru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, profilul Fizică aplicată, specialitatea 134.07 – Fizica 
mediului ambiant;  

4. (2186) LOZAN Vasile, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie 
al AŞM, profilul Chimie anorganică, specialitatea 141.01 – Chimie anorganică;  

5. (2187) BULIMESTRU Ion, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat din Moldova, profilul Chimie anorganică, specialitatea 141.01 – Chimie anorganică;  

6. (2188) NASTAS Raisa, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie 
al AŞM, profilul Chimie fizică, specialitatea 144.01 – Chimie fizică;  

7. (2189) BILEŢCHI Lucia, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Zoologie al AŞM, profilul Biologia omului şi animalelor, specialitatea 165.03 – Ihtiologie;   

8. (2190) CHIRIAC Vasile, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, profilul Geodezie, cadastru şi organizarea teritoriului, specialitatea 
262.01 – Geodezie şi tehnologii geoinformaţionale; 

9. (2191) NISTOR-LOPATENCO Livia, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, profilul Geodezie, cadastru şi organizarea teritoriului, 
specialitatea 262.03 – Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară; 

10.  (2192) CHIHAI Jana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină generală, 
specialitatea 321.06 – Psihiatrie şi narcologie;  

11. (2193) GAŢCAN Ştefan, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul Mamei 
şi Copilului, profilul Medicină generală, specialitatea 321.15 – Obstetrică şi ginecologie; 

12. (2194) CURTEANU Ala, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul Mamei 
şi Copilului, profilul Pediatrie, specialitatea 322.01 – Pediatrie şi neonatologie;  
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13. (2195) UŞURELU Natalia, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul 
Mamei şi Copilului, profilul Pediatrie, specialitatea 322.01 – Pediatrie şi neonatologie; 
profilul Biochimie şi biologie moleculară, specialitatea 315.02 – Biologie moleculară şi 
genetică medicală;  

14. (2196) PRIŢCAN Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Psihologie, specialitatea 511.02  
Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională; 

15. (2197) FORNEA Iuliana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Psihologie, specialitatea 511.03 – 
Psihologie socială;  

16. (2198) HĂMURARI Maria, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 
521.01 – Teorie economică şi politici economice;  

17.  (2199) SCUTARU Alexandru, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 
521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate;  

18.  (2200) SPÎNU Ana, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, 
specialitatea 522.01 – Finanţe; 

19. (2201) CUŞNIR Corina, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea 
Cooperatist-Comercială din Moldova, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, 
specialitatea 522.01 – Finanţe;  

20.  (2202) GOLUBIŢCHI Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Tiraspol, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria 
generală a educaţiei; profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.01 – Pedagogie 
universitară; 

21. (2203) DEINEGO Nona, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, profilul Didactica ştiinţelor, specialitatea 532.02 – Didactica 
şcolară (didactica universitară, informatica);   

22.  (2204) CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, profilul Drept public, specialitatea 552.08 – Drept internaţional 
şi european public;  

23. (2205) HALABUDENCO Oleg, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, profilul Drept privat, specialitatea 553.01 – Drept civil;  

24. (2206) RUSU Oleg, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan cel Mare", 
profilul Drept penal, specialităţile 554.01 – Drept penal şi execuţional penal; 554.02 - 
Criminologie;  

25. (2207) CHIRIŢA Valentin, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan cel 
Mare", profilul Drept penal, specialităţile 554.01 – Drept penal şi execuţional penal; 554.02 - 
Criminologie;  

26. (2208) URSU Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan cel 
Mare", profilul Drept penal, specialităţile 554.01 – Drept penal şi execuţional penal; 554.02 - 
Criminologie;  

27. (2209) BORDEIANU Cătălin, doctor în filosofie, profesor universitar, Universitatea de 
Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Politologie, specialitatea 
561.01 – Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice;  

28. (2210) LAZAREV Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, profilul Jurnalism şi comunicare, specialitatea 571.01 – Jurnalism şi procese 
mediatice;  
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29.  (2211) SOFRONESCU Igor, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Academia 
Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, profilul Ştiinţe militare, specialitatea 581.01 
– Artă militară;  

30. (2212) MANOLACHE Constantin, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, 
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, profilul Informaţii şi securitate 
naţională, specialitatea 582.01 – Securitate şi apărare;  

31. (2213) LAVRIC Aurelian, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Academia Militară a 
Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, profilul Informaţii şi securitate naţională, specialitatea 
582.01 – Securitate şi apărare;  

32. (2214) CEBOTARI Svetlana, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, Academia 
Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, profilul Informaţii şi securitate naţională, 
specialitatea 582.01 – Securitate şi apărare;  

33. (2215) ALBU Natalia, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, Academia Militară a 
Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, profilul Informaţii şi securitate naţională, specialitatea 
582.01 – Securitate şi apărare;  

34. (2216) CERETEU Igor, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor;  

35. (2217) TENTIUC Ion, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor;  

36.  (2218) COADĂ Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor;  

37. (2219) TABAC Silviu, doctor în istorie, conferenţiar cercetător, Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă”, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor; 

38. (2220) NOROC Larisa, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă”, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor;  

39. (2221) ROTARU Liliana, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor;  

40.  (2222) GALBEN Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, profilul Istorie, specialitatea 611.07 – Istoria ştiinţei şi 
tehnicii (în domeniul dreptului); profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.02 – 
Management educaţional;  

41. (2223) TRINCA Lilia, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.01 – Lingvistică 
generală, filosofia limbajului, psiholingvistică, lingvistică informatizată (limba română);  

42.  (2224) ŞAGANEAN Gabriela, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.04 – Lexicologie şi 
lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie;  

43. (2225) STOIANOVA Inga, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.04 – Lexicologie 
şi lexicografie; terminologie şi limbahe specializate; traductologie (limba engleză);  

44. (2226) SULAC Sofia, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.04 – Lexicologie 
şi lexicografie; terminologie şi limbahe specializate; traductologie (limba germană; limba 
engleză);  

45. (2227) HOMETKOVSKI Ludmila, doctor în filologie, conferenţiar universitar, 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 
621.04 – Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbahe specializate; traductologie 
(limba franceză);  
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46.  (2228) SAVIN Angela, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, Institutul de 
Filologie al AŞM, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.05 – Semiotică, semantică, 
pragmatică;  

47. (2229) UNTILĂ Victor, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.05 – Semiotică, 
semantică, pragmatică;  

48. (2230) CORCINSCHI Nina, doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Filologie al AŞM, profilul Literatură, specialitatea 622.01 – Literatură română; 

49. (2231) VICOL Dragoş, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, profilul Literatură, specialitatea 622.01 – Literatură română;  

50. (2232) TARABURCĂ Emilia, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, profilul Literatură, specialitatea 622.02 – Literatură universală şi 
comparată;  

51. (2233) CIOCOI Tatiana, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat din Moldova, profilul Literatură, specialitatea 622.02 – Literatură universală şi 
comparată;  

52. (2234) ANDRIEŞ Vladimir, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice, profilul Artă muzicală, specialitatea 653.01 – Muzicologie; 

53. (2235) HATIPOVA Inna, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice, profilul Artă muzicală, specialitatea 653.01 – Muzicologie;  

54. (2236) BEREZOVICOVA Tatiana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, profilul Artă muzicală, specialitatea 653.01 – 
Muzicologie; 

55. (2237) COMENDANT Tatiana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar, Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice, profilul Culturologie, specialitatea 655.01 – Culturologie. 

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

1.  (2238) SINEAVSCHII Elerlanj, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, profilul Fizică teoretică, specialităţile 131.01 
– Fizică matematică; 131.02 – Fizică cuantică şi teoria câmpurilor; 131.03 – Fizică statistică 
şi cinetică;  

2.  (2239) DEDIU Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, profilul Ecologie şi 
protecţia mediului, specialitatea 166.01 – Ecologie;  

3. (2240) OLĂRESCU Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Psihologie, specialitatea 511.06 – 
Psihologie specialiă;  

4. (2241) DENISOV Emilia, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Didactica ştiinţelor, specialitatea 
532.02 – Didactica şcolară (limba germană);  

5.  (2242) SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea de Studii 
Europene din Moldova, profilul Drept penal, specialităţile 554.01 – Drept penal şi execuţional 
penal; 554.03 - Drept procesual penal; 554.04 - Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii 
operative; 

6.  (2243) VULPE Ana, doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie al 
AŞM, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.04 – Lexicologie şi lexicografie; 
terminologie şi limbahe specializate; traductologie;  
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7. (2244) MELNICIUC Ion, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Institutul de Filologie 
al AŞM, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.04 – Lexicologie şi lexicografie; 
terminologie şi limbahe specializate; traductologie; 

8. (2245) MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.04 – Lexicologie 
şi lexicografie; terminologie şi limbahe specializate; traductologie (limba franceză);  

9. (2246) BANTOŞ Ana, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
„Alecu Russo” din Bălţi, profilul Literatură, specialitatea 622.01 – Literatura română; 

10. (2247) TÂRŢĂU Svetlana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, profilul Arte audiovizuale; specialitatea 654.01 - Artă 
teatrală, coregrafică. 

 
 

 
 

Preşedinte,                
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                       
              

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

 
 
 
 

 


