
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 5/5 din 06 octombrie 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. (2460) PALANCEAN Alexei, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, 

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

2. (2461) BARBOVA Natalia, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Institutul 

Mamei şi Copilului, profilul Biologie şi biochimie moleculară, specialitatea 315.02 – Biologie 

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

neonatologie; 

3. (2462) MIŞINA Ana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul Mamei şi 

Copilului, profilul Medicină clinică, specialitatea 321.15 – Obstetrică şi ginecologie; 

4. (2463) COLESNICOVA Tatiana, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător, 

Institutul Naţional de Cercetări Economice, profilul Economie, business, administrare, 

specialitatea 521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate; 

5. (2464) GHIŢIU Lilia, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător, Institutul Naţional de 

Cercetări Economice, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 - 

Economie şi management în domeniul de activitate; 

6. (2465) PĂCURARU Alexandru, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, profilul Pedagogie profesională, specialitatea 

533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie;  

7. (2466) RUSU Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice al AŞM, profilul Drept penal, specialitatea 554.03 – Drept procesual penal. 

 
 

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

(consultant) de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

1. (2467) ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea 

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină clinică, specialitatea 

321.03 – Cardiologie; 

2. (2468) MAZUR Minodora, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

specialitatea 321.04 – Reumatologie; 

3. (2469) CAPROŞ Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

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

specialitatea 321.18 – Ortopedie şi traumatologie; 
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4. (2470) BELÎI Adrian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină clinică, specialitatea 

321.19 – Anesteziologie şi terapie intensivă; 

5. (2471) LOZAN Oleg, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Sănătate publică, specialitatea 

331.03 – Medicină socială şi management; 

6. (2472) CIOCANU Mihail, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

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

specialitatea 331.03 – Medicină socială şi management; 

7. (2473) ŢURCANU Gheorghe, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Academia 

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

521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate; 

8. (2474) POPA Andrei, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, Academia de 

Studii Economice a Moldovei, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 - 

Economie şi management în domeniul de activitate; 

9. (2475) CIORBĂ Constantin, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, 

Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport, profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.04 – 

Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie;  

10.  (2476) IGNATIEV Vasile, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Comrat, profilul Drept privat, specialitatea 553.01 – Drept civil;  

11. (2477) ODAGIU Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan cel Mare” al 

MAI, profilul Drept penal, specialităţile 554.01 – Drept penal şi execuţional penal; 554.03 – 

Drept procesual penal; 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative; 

 

Preşedinte,                

academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                                        

 

Secretar ştiinţific,               

dr. hab., conf.univ.                                                                                   Aliona GRATI 


