
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 6/5-1 din 14 noiembrie 2013 
cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat  

 
În conformitate cu punctele 8-10 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 173 din 
18 februarie 2008 şi cu prevederile Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat ( postdoctorat), aprobat de Comisia de atestare a CNAA prin Hotărârea nr. 
AT 2/6 din 31 martie 2011, cu modificările ulterioare, 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. (1860) POLCANOV Vladimir, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialităţile 05.23.01 – Elemente de construcţii şi edificii, 05.23.05 – 
Materiale şi articole de construcţii; 

2. (1861) OJOVAN Vitalie, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialităţile 09.00.05 – Etică, 09.00.08 – 
Filosofia şi metodologia ştiinţei (pe domenii); 

3. (1862) CAPCELEA Valeriu, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Institutul 
de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, specialităţile 09.00.03 – Istoria filosofiei, 09.00.13 – 
Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii; 

4. (1863) MACARI Vasile, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova, specialităţile 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor, 
16.00.01 – Terapie veterinară; 

5. (1864) STARCIUC Nicolae, doctor habilitat în medicină veterinară, conferenţiar universitar, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, specialitatea 16.00.03 – Microbiologie, virusologie, 
epizootologie, micologie şi imunologie veterinară; 

6. (1865) TOMŞA Aurelia, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de Studii 
Economice a Moldovei, specialitatea 08.00.01 – Economie politică, doctrine economice; 

7. (1866) ROŞCA Ludmila, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Institutul de 
Relaţii Internaţionale din Moldova, specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria 
politologiei, instituţii şi procese politice; 

8. (1867) VUDU Lorina, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.03 – Endocrinologie; 

9. (1868) SPINEI Aurelia, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.21 – Stomatologie; 
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10. (1869) BADRAJAN Svetlana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea 17.00.01 – Arte audio-vizuale (artă muzicală); 

11. (1870) ROŞCOVAN Mihai, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de 
Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, specialitatea 25.00.02 – 
Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice, servicii publice. 

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

1. (1871) DUMITRAŞ Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.33 – Medicină socială şi 
management; 

2. (1872) CIOBANU-SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar, 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea 17.00.01 – Arte audio-vizuale 
(artă muzicală); 

3. (1873) ŢIRCUNOVA Svetlana, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea 17.00.01 – Arte audio-vizuale (artă muzicală); 

4. (1874) MIRONENCO Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea 17.00.01 – Arte audio-vizuale (artă muzicală); 

5. (1875) COCEAROVA Galina, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea 17.00.01 – Arte audio-vizuale (artă muzicală); 

6. (1876) ROŞCA Angelina, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea 17.00.01 – Arte audio-vizuale (artă teatrală). 

 
 

Preşedinte,                         
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  
 
 

                                       

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

 


