
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 
 

HOTĂRÎREA  nr. AT 2/8 din 09 aprilie 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. (2107) NOVAC Ludmila, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Matematică aplicată, specialitatea 112.03 – 
Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale; 

2. (2108) TODIRAŞ Stela, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Fiziologie, specialitatea 312.01 
– Fiziologie şi ftizipatologie; 

3. (2109) POGONEA Ina, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Farmacologie şi toxicologie, 
specialitatea 314.01 – Farmacologie, farmacologie clinică; 

4. (2110) DANILOV Lucian, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină generală, 
specialitatea 321.16 – Otorinolaringologie; 

5. (2111) CHIABURU Anghelina, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină 
generală, specialitatea 321.16 – Otorinolaringologie; 

6. (2112) DIACOVA Svetlana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină generală, 
specialitatea 321.16 – Otorinolaringologie; 

7. (2113) CORDUNEANU Angela, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină 
generală, specialitatea 321.17 – Oftalmologie; 

8. (2114) LIVIŢCHI Oxana, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea 
Cooperatist-Comercială din Moldova, profilul Economie, business, administrare, 
specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate; 

9. (2115) TCACIUC Claudia, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, profilul Economie, business, 
administrare, specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate; 

10. (2116) MELINTE Claudia, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, profilul Economie, business, 
administrare, specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate; 

11. (2117) GRAUR Elena, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea 
Cooperatist-Comercială din Moldova, profilul Economie, business, administrare, 
specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate; 
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12. (2118) PITUŞCAN Feodosie, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, profilul Economie, business, 
administrare, specialitatea 521.04 – Marketing şi logistică; 

13. (2119) MUŞTUC Svetlana, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, profilul Economie, business, 
administrare, specialitatea 521.04 – Marketing şi logistică; 

14. (2120) MALECA Ina, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea 
Cooperatist-Comercială din Moldova, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, 
specialitatea 522.02 – Contabilitate, audit, analiză economică; 

15. (2121) BULARGA Tatiana, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, profilul Didactica ştiinţelor, specialitatea 
532.02 - Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt); profilul Pedagogie 
profesională, specialitatea 533.01 - Pedagogie  universitară;  

16. (2122) MORARI Marina, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria 
generală a educaţiei; profilul Didactica ştiinţelor, specialitatea 532.01 – Didactică 
preşcolară;  

17. (2123) GARŞTEA Nina, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat „I.Creangă” din Chişinău, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria 
generală a educaţie; 

18. (2124) SOLCAN Angela, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat „I.Creangă” din Chişinău, profilul Didactica ştiinţelor, specialitatea 532.02 – 
Didactica şcolară (Limba franceză); 

19. (2125) HUBENCO Teodora, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat „I.Creangă” din Chişinău, profilul Didactica ştiinţelor, specialitatea 
532.02 – Didactica şcolară (Arte plastice); 

20. (2126) BUFTEA Victor, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.04 – 
Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.  

21. (2127) GAGAUZ Olga, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător, Institutul 
Naţional de Cercetări Economice, profilul Demografie, specialitatea 541.03 – Sociologia 
populaţiei şi procese demografice; 

22. (2128) CHIRTOACĂ Leonid, doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări 
Juridice şi Politice al AŞM, profilul Drept privat, specialitatea 553.01 – Drept civil; 

23. (2129) DANDARA Liliana, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Studii 
Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Drept privat, specialitatea 
553.01 – Drept civil; 

24. (2130) STEPANOV Georgeta, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, profilul Jurnalism şi comunicare, specialitatea 571.01 – 
Jurnalism şi procese mediatice; 

25. (2131) POPA Alexandru, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică 
„Ion Creangă” din Chişinău, profilul Istorie, specialitatea 611.03 – Istorie universală;  

26. (2132) LISNIC Angela, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică 
„Ion Creangă” din Chişinău, profilul Istorie, specialitatea 611.03 – Istorie universală; 

27. (2133) PLOŞNIŢĂ Elena, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria 
românilor; 

28. (2134) DERGACIOV Valentin, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetăror, Institutul 
Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Arheologie, specialitatea 613.01 – Arheologie; 

29. (2135) VRABIE Diana, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, profilul Literatură, specialitatea 622.01 – Literatura română; 

30. (2136) ABRAMCIUC Maria, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, profilul Literatură, specialitatea 622.01 – Literatura română; 



31. (2137) CARAMAN Vlad, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Literatură, specialitatea 622.01 – Literatura 
română; 

32. (2138) BUNEA Diana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice, profilul Artă muzicală, specialitatea 653.01– Muzicologie; 

 

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

1. (2139) PETRENCO Liuba, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, 
Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Didactica ştiinţelor, 
specialitatea 532.02 – Didactica şcolară (Limba română pentru alolingvi); 

2. (2140) BOLUN Ion, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Academia de 
Studii Economice a Moldovei, profilul Cibernetică, statistică şi informatică economică, 
specialitatea 523.01 – Cibernetică şi informatică economică; profilul Informatică aplicată, 
specialitatea 122.02 – Sisteme informatice; 

3. (2141) GODONOAGĂ Anatol, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Academia de Studii Economice a Moldovei, profilul Cibernetică, statistică şi informatică 
economică, specialitatea 523.01 – Cibernetică şi informatică economică; 

4. (2142) LARII Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Stefan cel Mare” al 
Ministerului Afacerilor Interne, profilul Drept penal, specialităţile 554.01 – Drept penal şi 
execuţional penal; 554.02 – Criminologie; 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, 
investigaţii operative; 

5. (2143) CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Stefan cel Mare” 
al Ministerului Afacerilor Interne, profilul Drept penal, specialităţile 554.01 – Drept penal şi 
execuţional penal; 554.02 – Criminologie; 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, 
investigaţii operative. 

6. (2144) ŞLEAHTIŢCHI Mihai, doctor în psihologie, doctor în ştiinţe pedagogice, 
conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profilul Psihologie, 
specialitatea 511.03 – Psihologie socială; 

7. (2145) ŞLEAHTIŢCHI Mihai, doctor în psihologie, doctor în ştiinţe pedagogice, 
conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău, profilul 
Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei;  

8. (2146) JURAT Valeriu, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.04 – 
Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie; 

9.  (2147) CALLO Tatiana, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, 
Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Didactica ştiinţelor, 
specialitatea 532.02 – Didactica şcolară (discipline socioumane).  

Preşedinte,                
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                
                         

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


