
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 1/5 din 24 februarie 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. (2067) BORSUC Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
cercetător, Universitatea de Stat din Moldova, profilul Fizică teoretică, specialitatea 131.04 – 
Fizica computaţională şi modelarea proceselor; 

2. (2068) COCU Maria, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie al 
AŞM, profilul Chimie anorganică, specialitatea 141.01 – Chimie anorganică; 

3. (2069) DRAGANCEA Diana, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Chimie al AŞM, profilul Chimie anorganică, specialitatea 141.01 – Chimie anorganică; 

4. (2070) UNGUR Nicon, doctor habilitat în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Chimie al AŞM, profilul Chimie organică, specialitatea 143.01 – Chimie organică; 

5.  (2071) LEŞANU Mihai, doctor în biologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, profilul Genetică, specialitatea 162.01 – Genetică vegetală; profilul Biotehnologie, 
specialitatea 167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie; 

6.  (2072) UNGUREANU Dumitru, doctor în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, profilul Ingineria construcţiilor, specialitatea 211.03 – Reţele inginereşti în 
construcţii; 

7.  (2073) GUŢUL Vera, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, profilul Ingineria construcţiilor, specialitatea 211.03 – Reţele inginereşti în 
construcţii;  

8. (2074) BUIMISTRU Tatiana, doctor în arhitectură, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, profilul Arhitectură, specialitatea 212.01 – Arhitectura clădirilor şi 
edificiilor; 

9. (2075) CIUPERCĂ Rodion, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, profilul Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini, specialitatea 
242.01 – Teoria maşinilor, mecatronică;  

10. (2076) FULGA Veaceslav, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Anatomie şi morfologie, specialitatea 
311.02 – Anatomie patologică;  

11. (2077) STRATU Ecaterina, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Farmacologie şi toxicologie, 
specialitatea 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică;  
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12. (2078) ADAUJI Stela, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Farmacie, specialitatea 316.01 – 
Farmacie; 

13.  (2079) SOLOMON Oleg, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Stomatologie, specialitatea 323.01 – 
Stomatologie;  

14. (2080) VRANCEAN Vasile, doctor în ştiinţe agricole, conferentiar universitar, Universitatea 
Arară de Stat din Moldova, profilul Zootehnie, specialitatea 421.02 – Alimentaţia animalelor şi 
tehnologia furajelor; 

15. (2081) EREMIA Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar, 
Universitatea Arară de Stat din Moldova, profilul Zootehnie, specialitatea 421.02 – Alimentaţia 
animalelor şi tehnologia furajelor; profilul Siguranţa alimentelor, specialitatea 451.02 – 
Siguranţa produselor de origine animală; 

16. (2082) RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, profilul Psihologie, specialitatea 511.01 - Psihologie generală;  

17. (2083) TOLSTAIA Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, profilul Psihologie, specialitatea 511.01 – Psihologie generală; 

18. (2084) VERDEŞ Angela, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „I.Creangă” din Chişinău, profilul Psihologie, specialitatea 511.02 – 
Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională; 

19. (2085) ADĂSCĂLIŢĂ Viorica, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „I.Creangă” din Chişinău, profilul Psihologie, specialitatea 511.02 – 
Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională;   

20. (2086) NOVICOVA Liudmila, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 – Economie 
şi management în domeniul de activitate; 

21. (2087) ARBUZ-SPATARI Olimpiada, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, 
Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă” din Chişinău, profilul Didactica ştiinţelor, 
specialitatea 532.02 – Didactica şcolară (Arte plastice);  

22. (2088) ARMAŞU-CANŢÎR Ludmila, doctor în filologie, conferenţiar universitar, 
Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă” din Chişinău, profilul Didactica ştiinţelor, 
specialitatea 532.02 – Didactica şcolară (Literatura română);  

23. (2089) CORJ Mihai, doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice 
şi Politice al AŞM, profilul Drept public, specialitatea 552.01 – Drept constituţional;  

24. (2090) BELEI Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, profilul Drept privat, specialitatea 553.03 – Drept procesual civil; 

25. (2091) MEREUŢĂ Gheorghe, doctor în ştiinţe militare, conferenţiar universitar, Academia 
Militară a Forţelor Armate, profilul Ştiinţe militare, specialitatea 581.01 – Arta militară; 

26. (2092) LIFARI Viorica, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.03 – Fonetică şi fonologie; 
dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică; 

27. (2093) GRĂDINARU Angela, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.04 – Lexicologie şi 
lexicografie; terminologie şi limbaje specializate;  traductologie; 

28. (2094) GHEORGHIŢĂ Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialităţile 621.04 – Lexicologie şi 
lexicografie; terminologie şi limbaje specializate;  traductologie şi 621.06 – Teoria textului; 
analiza discursului; stilistică; 



29. (2095) EŞANU Anatolie, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Filosofie, specialitatea 631.01 – Etică şi 
bioetică. 

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

1. (2096) CIOBANU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul 
de Cardiologie, profilul Medicină generală, specialitatea 321.03 – Cardiologie; 

2. (2097) IVANOV Victoria, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător, Institutul de 
Cardiologie, profilul Medicină generală, specialitatea 321.03 – Cardiologie; 

3. (2098) MATRĂGUNĂ Nelea, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Cardiologie, profilul Medicină generală, specialitatea 321.03 – Cardiologie; 

4. (2099) PERJU Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, profilul Calculatoare şi tehnologii informaţionale, 
specialitatea 232.01 – Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale; 

5. (2100) LUPAŞCU Tudor, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor cercetător, membru 
corespondent, Institutul de Chimie al AŞM, profilul Chimie ecologică, specialitatea 145.01 – 
Chimie ecologică; 

6. (2101) BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Institutul de Cercetări 
Juridice şi Politice al AŞM, profilul Drept public, specialitatea 552.08 – Drept internaţional 
şi european public; 

7. (2102) MARIŢ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări 
Juridice şi Politice al AŞM, profilul Drept penal, specialităţile 554.01 – Drept penal şi 
execuţional penal şi 554.02 – Criminologie; 

8. (2103) DICUSAR Galina, doctor în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, profilul Tehnologii în industria alimentară, specialităţile 253.02 – Tehnologia 
produselor alimentare de origine animală şi 253.05 – Procese şi aparate în industria 
alimentară; 

9. (2104) MUNTEANU Octavian, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
„I.Creangă” din Chişinău, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor; 

10. (2105) CHICUŞ Nicolae, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
„I.Creangă” din Chişinău, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor. 

 

Preşedinte,                
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                                        

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

 


