
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 6/5 din 19 noiembriee 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. (2289) GROSU Victoria, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Biologia omului şi animalelor, specialitatea 

165.01 – Fiziologia omului şi animalelor;  

2. (2290) GRIBINCEA Aurelia, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea 

de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Merceologie, 

specialitatea 272.02 - Merceologia şi expertiza produselor industriale;  

3. (2291) SPRINCEAN Mariana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Institutul 

Mamei şi Copilului, profilul Biochimie şi biologie moleculară, specialitatea 315.02 - Biologie 

moleculară  şi genetică medicală; profilul Pediatrie, specialitatea 322.01 - Pediatrie şi 

neonatologie; 

4. (2292) CIOBANU Lucia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, 

Institutul de Cardiologie, profilul Medicină generală, specialitatea 321.03 - Cardiologie  

5. (2293) TARAN Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină 

generală, specialitatea 321.18 - Ortopedie şi traumatologie;  

6. (2294) CAZACU Vitalie, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Institutul de 

Relaţii Internaţionale din Moldova, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 

521.02 – Economie mondială, relaţii economice internaţionale; 

7. (2295) RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Psihologie, specialitatea 511.06 – 

Psihologie specială; 

8. (2296) CALARAŞ Carolina, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Pedagogie generală, 

specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei; 

9. (2297) DUMBRĂVEANU Roza, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Didactica ştiinţelor, 

specialitatea 532.02 – Didactica şcolară (informatica); 

10. (2298) DORUL Olga, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept public, specialitatea 552.08 – Drept internaţional şi european 

public; 
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11. (2299) MANEA Vladislav, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept penal, specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal; 

12. (2300) SPRINCEAN Serghei, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, profilul Politologie, specialitatea 561.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria politologiei, instituţii şi procese politice; 

13. (2301) MANOLACHE Constantin, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, 

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, profilul Politologie, specialitatea 561.01 – 

Teoria, metodologia şi istoria politologiei, instituţii şi procese politice;  

14. (2302) CONDRATICOVA Liliana, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător, 

Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Etnologie, specialitatea 612.01 – 

Etnologie;  

15. (2303) VORNIC Vlad, doctor în istorie, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului 

Cultural al AŞM, profilul Arheologie, specialitatea 613.01 – Arheologie;  

16. (2304) BOGATU Eugenia, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova, profilul Filosofie, specialitatea 631.01 – Ontologie şi gnoseologie; 

17. (2305) GHILAŞ Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Institutul Patrimoniului 

Cultural al AŞM, profilul Arte audiovizuale, specialitatea 654.01 – Artă teatrală, 

coregrafică. 

 

II. Se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de abilitare cu dreptul de conducător 

(consultant) de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

1.  (2306) GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profilul Economie, business, administrare, 

specialităţile 521.02 – Economie mondială, relaţii economice internaţionale; 521.03 – 

Economie şi management în domeniul de activitate;  

2.  (2307) CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, 

Institutul de Filologie al AŞM, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialităţile 621.02 – 

Gramatică; 621.05 – Semiotică, semantică, pragmatică; 

3.  (2308) CIRIMPEI Victor, doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie 

al AŞM, profilul Literatură, specialitatea 622.04 – Folcloristică;  

4.  (2309) COLAC Tudor, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Institutul de Filologie al 

AŞM, profilul Literatură, specialitatea 622.04 – Folcloristică;  

5.  (2310) TOMA Ludmila, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător, Institutul 

Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Arte vizuale, specialitatea 651.01 – Teoria şi istoria 

artelor plastice; 

6.  (2311) PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar 

cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Arte audiovizuale, specialităţile 

654.01 – Artă teatrală, coregrafică; 654.02 - Artă cinematografică, televiziune şi alte arte 

audiovizuale. 

Preşedinte,                

academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                                        

Secretar ştiinţific,               

dr. hab., conf.univ.                                                                                   Aliona GRATI 


