
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 5/6 din 07 octombrie 2015 

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. (2248) CORLAT Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, profilul Informatică aplicată, specialitatea 

122.03 – Modelare, metode matematice, produse program; 

2. (2249) JIGĂU Gheorghe, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar, Universitatea 

de Stat din Moldova, profilul Pedologie, specialitatea 155.01 – Pedologie; 

3. (2250) BULIMAGA Valentina, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Biologie celulară, specialitatea 163.02 – 

Biochimie; 

4.  (2251) COJOCARI Lidia, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar, Universitatea 

de Stat din Moldova, profilul Biologia omului şi animalelor, specialitatea 165.01 – Fiziologia 

omului şi animalelor; 

5. (2252) BALAN Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM, profilul Biologia omului şi animalelor, specialitatea 

165.01 – Fiziologia omului şi animalelor; 

6. (2253) CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, 

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Ecologie 

şi protecţia mediului, specialitatea 166.01 – Ecologie; 

7.  (2254) MANOLI Ilie, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, profilul Ingineria construcţiilor, specialitatea 211.01 – Ingineria căilor 

de transport;  

8. (2255) STRATAN Ion, doctor în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică a 

Moldovei, profilul Energetică, specialitatea 221.01 – Sisteme şi tenologii energetice; 

9. (2256) NUCA Ilie, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a 

Moldovei, profilul Inginerie electrică, specialitatea 222.01 – Dispozitive şi echipamente 

electrotehnice; 

10. (2257) PELIN Nicolae, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 

Internaţională a Moldovei, profilul Calculatoare şi tehnologii informaţionale, specialitatea 

232.02 – Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale; 

11.  (2258) BALICA Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

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

generală, specialitatea 321.13 – Chirurgie; 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 

Telefon : (373 22) 29.62.71;  Fax (373 22) 29.62.71;  www.cnaa.md  e-mail:  info@cnaa.gov.md 



 2 

12. (2259) CALISTRU Anatolie, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 

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

generală, specialitatea 321.13 – Chirurgie; 

13. (2260) PRIŢCAN Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei, profilul Psihologie, specialitatea 511.03 – Psihologie socială; 

14. (2261) POPOVICI Angela, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Academia 

de Studii Economice a Moldovei, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, 

specialitatea 522.02 – Contabilitate, audit, analiză economică;  

15. (2262) LEAHU Tudor, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea 

Liberă Internaţională din Moldova, profilul Cibernetică, statistică şi informatică economică, 

specialitatea 523.01 – Cibernetică şi informatică economică;  

16. (2263) OHRIMENCO Serghei, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profilul Cibernetică, statistică şi informatică 

economică, specialitatea 523.01 – Cibernetică şi informatică economică;  

17. (2264) PANIŞ Aliona, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria generală a 

educaţiei;  

18. (2265) CHIRAZI Marin, 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;  

19. (2266) PLOTNIC Olesea, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Institutul de 

Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Drept privat, specialităţile 

553.01 – Drept civil şi  553.06 – Drept internaţional şi european privat; 

20.  (2267) OSADCII Cornel, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan cel 

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

21. (2268) GLAVAN Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan cel 

Mare", profilul Drept penal, specialităţile 554.01 – Drept penal şi execuţional penal; 554.04 

– Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative; 

22. (2269) GHERMAN Marian, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan cel 

Mare", profilul Drept penal, specialităţile 554.01 – Drept penal şi execuţional penal; 554.04 

– Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative; 

23. (2270) DULSCHI Ion, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Academia de Administrare 

Publică, profilul Ştiinţe administrative, specialitatea 563.02 – Organizarea şi dirijarea în 

administraţia publică, 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.  (2271) ŢULEANU Constantin, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, 

Universitatea Tehnică a Moldovei, profilul Ingineria construcţiilor, specialitatea 211.03 – 

Reţele inginereşti în construcţii;  

2.  (2272) ANDRIEVSCHI Serghei, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, 

Universitatea Tehnică a Moldovei, profilul Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini, 

specialitatea 242.07 – Maşini şi echipamente tehnice;  

3. (2273) GLADUN Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

generală, specialitatea 321.13 – Chirurgie;  

4. (2274) ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

generală, specialitatea 321.13 – Chirurgie;  
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5. (2275) GHEREG Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

generală, specialitatea 321.13 – Chirurgie;  

6. (2276) BERNIC Jana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea 

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

specialitatea 321.14 – Chirurgie pediatrică;  

7. (2277) COJOCARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

generală, specialitatea 321.19 – Anesteziologie şi terapie intensivă;  

8. (2278) MANOLE Tatiana, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, 

Universitatea Tehnică a Moldovei, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 

521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate; profilul Finanţe, contabilitate, 

analiză economică, specialitatea 522.01 – Finanţe;  

9. (2279) DEMCENCO Petru, 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;  

10. (2280) NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, 

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, profilul Relaţii internaţionale, specialitatea 

562.01 – Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei;  

11. (2281) SACOVICI Vasilii, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, 

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, profilul Relaţii internaţionale, specialitatea 

562.01 – Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei;  

12. (2282) BĂRBUŢĂ Ion, doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie 

ala AŞM, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialităţile 621.02 – Gramatică; 621.05 – 

Semiotică, semantică, pragmatică; 

13. (2283) PAVEL Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de 

Filologie ala AŞM, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.03 – Fonetică şi 

fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică;  

14. (2284) EREMIA Anatol, doctor habilitat în filologie, profesor cercetător, Institutul de 

Filologie ala AŞM, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.04 – Lexicologie şi 

lexicografie, terminologie şi limbaje specializate, traductologie;  

15. (2285) BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător, Institutul 

de Filologie ala AŞM, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialităţile 621.04 – Lexicologie şi 

lexicografie, terminologie şi limbaje specializate, traductologie; 621.05 – Semiotică, 

semantică, pragmatică; 

16. (2286) BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul 

de Filologie ala AŞM, profilul Literatură, specialitatea 622.01 – Literatura română;  

17. (2287) CIMPOI Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician, 

Institutul de Filologie ala AŞM, profilul Literatură, specialitatea 622.01 – Literatura română;  

18. (2288) GAVRILOV Anatol, doctor habilitat în filologie, profesor cercetător, Institutul de 

Filologie ala AŞM, profilul Literatură, specialitatea 622.03 – Teoria literaturii. 

 

 

Preşedinte,                

academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                                        

Secretar ştiinţific,               

dr. hab., conf.univ.                                                                                   Aliona GRATI 


