
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 

 

 

HOTĂRÎREA  nr. AT 7/6 din 28 decembrie 2016 

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. (2510) COJUHARI Irina, doctor în informatică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică 

a Moldovei, profilul Informatică aplicată, specialitatea: 122.03 – Modelare, metode matematice, 

produse program; 

2. (2511) SÎRBU Tatiana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Grădina Botanică 

(Institut) al AŞM, profilul Biologie vegetală, specialitatea 164.01 – Botanică;  

3. (2512) POSTOLATI Vitalie, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar cercetător, 

academician, Institutul de Energetică al AŞM, profilul Energetică, specialitatea 221.01 – 

Sisteme şi tehnologii energetice; profilul Fizică aplicată, specialitatea 134.01 – Fizica şi 

tehnologia materialelor;  

4. (2513) BERZAN Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar cercetător, Institutul 

de Energetică al AŞM, profilul Energetică, specialităţile 221.01 – Sisteme şi tehnologii 

energetice;221.02 – Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile; profilul Fizică 

aplicată, specialitatea 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor;  

5. (2514) TÎRŞU Mihai, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar cercetător, Institutul de Energetică 

al AŞM, profilul Energetică, specialitatea 221.01 – Sisteme şi tehnologii energetice;  

6. (2515) BÎCOVA Elena, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar cercetător, Institutul de Energetică 

al AŞM, profilul Energetică, specialitatea 221.01 – Sisteme şi tehnologii energetice;  

7. (2516) CABAC Vasile, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină generală, specialitatea 

321.16 – Otorinolaringologie;  

8. (2517) BOLEA Zinaida, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Psihologie, specialitatea: 511.01 – Psihologie generală; 

9. (2518) COJOCARU Natalia, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Psihologie, specialitatea: 511.03 – Psihologie socială; 
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10. (2519) ŞARGU Lilia, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Economie, business, 

administrare, specialitatea: 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate; 

11. (2520) RACU Aurelia, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Asistenţă socială, specialitatea 542.01 – Teoria şi practica asistenţei sociale 

12. (2521) LESCU Mihai, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova, profilul Jurnalism şi comunicare, specialitatea: 571.01 – Jurnalism şi procese 

mediatice; 

13. (2522) STRĂUŢIU Eugen, doctor în istorie, profesor universitar, Academia Militară a Forţelor 

Armate „Alexandru cel Bun”, profilul Informaţii şi securitate naţională, specialitatea 582.01 – 

Securitate şi apărare; 

14. (2523) DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, Institutul 

Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Arta muzicală, specialitatea 653.01 – Muzicologie;  

15. (2524) DRUŢĂ Inga, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie 

al AŞM, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialităţile 621.04 – Lexicologie şi lexicografie, 

terminologie şi limbaje specializate, traductologie; 621.05 – Semiotică, semantică, pragmatică; 

16. (2525) RĂILEANU Viorica, doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie 

al AŞM, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.04 – Lexicologie şi lexicografie; 

terminologie şi limbaje specializate; traductologie. 

 

 

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

(consultant) de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

 

1. (2526) GERU Ion, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, Institutul 

de Chimie al AŞM, profilul Fizică teoretică, specialitatea 131.01 – Fizică matematică; profilul 

Fizica sistemelor macroscopice, specialitatea 133.04 – Fizica stării solide; profilul Chimie 

fizică, specialitatea 144.01 – Chimie fizică;   

2. (2527) BULHAC Ion, doctor habilitat în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetăror, Institutul de 

Chimie al AŞM, profilul Chimie anorganică, specialitatea 141.01 – Chimie anorganică;   

3. (2528) GORINCIOI Natalia, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetăror, Institutul de 

Chimie al AŞM, profilul Chimie fizică, specialitatea 144.01 – Chimie fizică;   

4. (2529) BRAGARU Tudor, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea 

de Stat din Moldova, profilul Calculatoare şi tehnologii informaţionale, specialitatea 232.02 – 

Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale;   

5. (2530) CHICIUC Andrei, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, profilul Metrologie, sisteme de măsurare şi diagnostic, specialităţile 273.01 

– Metrologie, standardizare şi conformitate; 273.02 – Metode şi sisteme de control în 

metrologie;  

6. (2531) REVENCO Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

generală, specialitatea 321.03 – Cardiologie;  

7. (2532) HOTINEANU Adrian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

generală, specialitatea 321.33 – Chirurgie;  
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8. (2533) FEURAŞ Eugenia, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, Academia 

de Studii Economie a Moldovei, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.01 

– Teorie economică şi politici economice;  

9. (2534) RĂILEAN Valentin, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, Institutul 

Internaţional de Management „IMI-NOVA”, profilul Economie, business, administrare, 

specialităţile 521.02 – Economie mondială, relaţii economice internaţionale; 521.04 – 

Marketing şi logistică;  

10. (2535) CUZNEŢOV Larisa, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, Universitatea 

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

531.01 – Teoria generală a educaţiei; 531.03 – Pedagogie istorică; profilul Pedagogie 

profesională, specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară;  

11. (2520) RACU Aurelia, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Pedagogie specială, specialitatea 534.01 – 

Pedagogie specială.  

 

Preşedinte CNAA,                           

academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                                        

Secretar ştiinţific,                    

dr. hab., conf.univ.                                                                                Aliona GRATI 


