
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 1/8 din 25 februarie 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. (2340) BOGDEVICI Oleg, doctor în ştiinţe geologice, conferenţiar cercetător, Institutul de Geologie şi 

Seismologie, profilul Geologie, specialitatea 151.02 - Hidrogeologie; 

2. (2341) PUŢUNTICĂ Anatolie, doctor în ştiinţe geografice, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat  din Tiraspol, profilul Geografie, specialităţile 153.01 - Teoria şi metodologia geografiei; 153.05 - 

Meteorologie, climatologie, agrometeorologie; 

3. (2342) CALESTRU Livia, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul de Zoologie al 

AŞM, profilul Biologia omului şi animalelor, specialitatea 165.04 - Entomologie; 

4. (2343) BABAN Elena, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul de Zoologie al AŞM, 

profilul Biologia omului şi animalelor, specialitatea 165.04 - Entomologie; 

5. (2344) SUDACEVSCHI Viorica, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, profilul Calculatoare şi tehnologii informaţionale, specialitatea 232.01 - Sisteme de 

conducere, calculatoare şi reţele informaţionale; 

6. (2345) POTÂNG Angela, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Psihologie, specialitatea 511.01 - Psihologie generală;  

7. (2346) GOLOVATAIA Ludmila, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Institutul de Stat 

de Relaţii Internaţionale din Moldova, profilul Economie, business, administrare, specialitatea - 521.02 

Economie mondială; relaţii economice internaţionale;  

8. (2347) MOCANU Natalia, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 - Economie 

şi management în domeniul de activitate;  

9. (2348) POSTOLACHI Valentina, 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; 

10. (2349) FILIP Angela, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea 522.01 - Finanţe; 

11. (2350) ŢVIRCUN Victor, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, doctor în istorie, profesor universitar, 

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

- 531.01 Teoria generală a educaţiei; profilul Istorie, specialităţile 611.02 - Istoria românilor, 611.03 - 

Istoria universală; 

12. (2351) PRIGORSCHI Claudia, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Didactica ştiinţelor, specialitatea 532.02 Didactica şcolară; 

13. (2352) PANTEA Oleg, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Studii Europene din 

Moldova, profilul Teoria generală a dreptului, specialitatea 551.01 - Teoria generală a dreptului;  

14. (2353) OCERETNÎI Anastasia, doctor în sociologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Sociologie, specialitatea 541.01 – Teoria şi metodologia sociologiei; 
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15. (2354) STATI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 

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

16. (2355) GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Studii Politice 

şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Drept penal, specialităţile 554.01 – Drept penal şi 

drept execuţional penal; 554.02 – Criminologie;  

17. (2356) CIOBANU Rodica, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Teoria generală a dreptului, specialitatea 555.01 – Teoria generală a dreptului; 

18. (2357) DRAGNEV DEMIR, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru corespondent, 

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), profilul Istorie, specialitatea 611.07 – Istoria 

ştiinţei şi tehnicii; 

19. (2358) POMELNICOVA Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.03 – Fonetică şi fonologie, 

dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică (limba germană) 

20. (2359) CIMPOI Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician, Institutul de 

Filologie al AŞM, profilul Literatură, specialitatea 622.04 – Folcloristică; 

21. (2360) GUŢU Zoia, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi 

Arte Plastice, 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. (2361) CRISTEA Sorin, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă”, profilul Pedagogie generală, specialităţile 531.01 – Teoria generală a educaţiei, 

531.03 – Pedagogie istorică; profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.01 – Pedagogie 

universitară; 

2. (2362) ZAMFIR Pavel, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 

profilul Drept public, specialitatea 552.04 – Drept funciar şi al mediului; 

3. (2363) SÂRCU Diana, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

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

4. (2364) CEBOTARI Valentina, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept privat, specialităţile 553.01 – Drept civil, 553.04- Dreptul familiei; 

5. (2365) SPÎNU Ludmila, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 

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

6. (2366) PROCOP Svetlana, doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului cultural 

al AŞM, profilul Literatură, profilul Literatură, specialitatea 622.02 – Literatura universală şi comparată. 

 

Preşedinte,                

academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                                        

Secretar ştiinţific,               

dr. hab., conf.univ.                                                                                   Aliona GRATI 


