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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 

HOTĂRÎREA  nr. AT 4/6 din 5 iulie 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. (2436) GLADCHI Viorica, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova,  profilul Chimie ecologică, specialitatea 145.02 – Chimia ecologică a apei; 

2. (2437) ARNAUT Nicolae, doctor în ştiinţe geonomice, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Geologie şi Seismologie, profilul Geologie, specialitatea 151.02 Hidrogeologie şi profilul 

Geografie, specialitatea 153.04 Hidrologie şi resurse de apă; 

3. (2438) MÎRZA Mihai, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova  profilul Biologie vegetală, specialitatea 164.01 - Botanică; 

4. (2439) OPALCO Igor, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul Mamei şi 

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

5. (2440) GHICAVÎI Vitalii, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de 

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

321.22 – Urologie şi andrologie; 

6. (2441) NACU Viorel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

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

generală, specialitatea 321.24 – Transplantologie; profilul Biotehnologii cu aplicaţie în 

medicină, specialitatea 341.01 – Inginerie tisulară şi culturi celulare; 

7. (2442) CIOBANU Adriana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 

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

Psihologie specială; 

8. (2443) VARBAN Stepan, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, 

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

specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate; 

9. (2444) MOCANU Natalia, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, 

specialitatea 522.01 – Finanţe; 

10. (2445) MIRON Oxana, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Institutul 

Naţional de Cercetări Economice al AŞM, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, 

specialitatea 522.01 – Finanţe; 

11. (2446) OVCERENCO Nadejda, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 

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

531.01 – Teoria generală a educaţiei;  
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12. (2447) ŢĂRNĂ Ecaterina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 

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

531.01 – Teoria generală a educaţiei;  

13. (2448) ŞOITU Laurenţiu, doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Studii 

Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Pedagogie generală,  specialitatea 

531.02 – Managementul educaţional; 

14. (2449) COMENDANT Tatiana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar, Universitatea 

de Stat din Moldova, profilul Sociologie,  specialitatea 541.02 – Structură socială, instituţii şi 

procese sociale; 

15. (2450) ISAC Oxana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Sociologie,  specialitatea 541.02 – Structură socială, instituţii şi procese;  

16. (2451) POALELUNGI Mihail, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Universitatea 

Liberă Internaţională din Moldova, profilul Drept public,  specialitatea 552.08 – Drept 

internaţional şi european public; Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene 

„Constantin Stere”, profilul Teoria generală a dreptului specialitatea 551.01 – Teoria generală 

a dreptului, profilul Drept public, specialitatea 552.08 – Drept internaţional şi european 

public; 

17. (2452) ZUBCO Valeriu, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, profilul Drept public,  specialitatea 552.02 – Drept administrativ;  

18. (2453) TIMOTIN (GRAMA) Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea 

de Stat din Moldova, profilul Drept penal,  specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional 

penal; 

19. (2454) ŞAVGA Alina, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova, profilul Drept penal,  specialitatea 554.02 – Criminologie; 

20. (2455) VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova, 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. (2456p) PÎŞKIN Serghei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 

Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, profilul Fizica aplicată, specialităţile 134.01 – Fizica şi 

tehnologia materialelor şi 134.03 – Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii;  

2. 2457p) SAVCIUC Oxana, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Academia de 

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

521.04 – Marketing şi logistică; 

3. (2458p) ŞLAPAC Mariana, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător, 

membru corespondent al AŞM, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Arte vizuale, 

specialităţile 651.01 – Teoria şi istoria artelor plastice şi 651.02 – Teoria şi istoria 

arhitecturii;  

4. (2459p) DADU Constantin, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător, Institutul 

Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, profilul Agronomie, specialitatea 

411.06 – Pomicultură.  

Preşedinte,                

academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

Secretar ştiinţific,               

dr. hab., conf.univ.                                                                                  Aliona GRATI 
Ex.: Ion Holban, tel. 29-48-60 


