
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 7/6 din 23 decembrie 2014 
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 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. (2050) DAMIAN Florin, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, profilul Matematică pură, specialitatea 111.04 – Geometrie 
şi topologie;  

2. (2051) KONOPKO Leonid, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii ”D.Ghiţu” al AŞM, profilul Fizica 
sistemelor macroscopice, specialitatea 133.04 – Fizica stării solide; 

3.  (2052) COLIBABA Gleb, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
Universitatea de Stat din Moldova, profilul Fizică aplicată, specialitatea 134.01 – Fizica şi 
tehnologia materialelor; 

4. (2053) BACA Svetlana, doctor în chimie, conferenţiar universitar, Institutul de Fizică Aplicată, 
profilul Chimie anorganică, specialitatea 141.02 – Chimie coordinativă; profilul Fizica 
sistemelor macroscopice, specialitatea 133.04 – Fizica stării solide; 

5. (2054) BACINSCHI Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Farmacologie şi 
toxicologie, specialitatea 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică; 

6. (2055) KUSTUROV Vladimir, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Medicină generală, 
specialitatea 321.18 – Ortopedie şi traumatologie; 

7. (2056) CEBANU Serghei, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Sănătate publică, specialitatea 331.02 - Igienă; 

8. (2057) LUNGU Vasile, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător, Institutul de Pedologie, 
Agrochimie şi Protecţie a Soluli „Nicolae Dimo”, profilul Agronomie, specialitatea 411.03 - 
Agrochimie; 
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9. (2058) BENEA-POPUŞOI Elina, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de 
Studii Economice a Moldovei, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.01 – 
Teorie economică şi politici economice; 

10. (2059) GHENOVA Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Comrat, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 – Economie şi 
management în domeniul de activitate; 

11. (2060) COJOCARU Maria, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea 522.01 – 
Finanţe; 

12. (2061) GRIGOROI Lilia, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de Studii 
Economice a Moldovei, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea 522.02 
– Contabilitate, audit, analiză economică; 

13. (2062) PASCARI Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, profilul Didactica ştiinţelor, specialitatea 532.01 – Didactica preşcolară; 

14. (2063) BUDNIC Ana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică 
de Stat „I.Creangă”, profilul Didactica ştiinţelor, specialitatea 532.02 – Didactica şcolară pe 
trepte şi discipline de învăţământ (Limba engleză); 

15. (2064) GROZA Andrei, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Academia de Administrare 
Publică, profilul Ştiinţe administrative, specialitatea 563.01 – Teoria, metodologia 
administraţiei publice; 

16. (2065) MILICENCO Stela, doctor în sociologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, profilul Asistenţă socială, specialitatea 542.02 – Teoria şi practica asistenţei 
sociale. 

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

1. (2066) BABUCI Stanislav, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Medicină generală, 
specialitatea 321.14 – Chirurgie pediatrică. 

 
 

Preşedinte,                
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

            
                         

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


