
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 5/5 din 09 octombrie 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 
(consultant) de doctorat ( postdoctorat), aprobat de Comisia de atestare a CNAA prin Hotărârea nr. 
AT 2/6 din 31 martie 2011, cu modificările ulterioare, 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. (2021) OLĂRESCU Dumitru, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător, Institutul 
Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Arte audiovizuale, specialitatea 654.02 – Arta 
cinematografică, televiziune şi alte arte audiovizuale; 

2. (2022) MATICIUC Vasile, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Fitotehnie „Porumbeni”, profilul Agronomie, specialitatea 411.04 – Ameliorarea plantelor şi 
producerea seminţelor; 

3. (2023) VANICOVICI Nicolai, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Fitotehnie „Porumbeni”, Profilul 411 – Agronomie, specialitatea 411.04 – Ameliorarea 
plantelor şi producerea seminţelor; 

4. (2024) COTELEA Tamara, doctor în farmacie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Farmacie, specialitatea 316.01 – Farmacie; 

5. (2025) CORLĂTEANU Alexandru, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Medicină generală, specialitatea 
321.01 – Boli interne; 

6. (2026) MORARU Agafia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Asistenţă medicală şi reabilitare, 
specialitatea 332.01 – Reabilitare medicală şi medicină fizică; 

7. (2027) COREŢCHI Liuba, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, profilul Genetică, specialitatea 162.01 – 
Genetică vegetală; profilul Agronomie, specialitatea 411.09 – Protecţia plantelor; 

8. (2028) BUZU Olga, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 – 
Economie şi management în domeniul de activitate; 
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9. (2029) CUHAL Radu, doctor în economie, conferenţiar universitar, Institutul Naţional de 
Cercetări Economice, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea 522.01 – 
Finanţe; 

10. (2030) ŞTEFANIUC Olga, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, specialitatea 522.01 – 
Finanţe. 

 
 

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

1. (2031) BUTOROV Ivan, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Medicină generală, specialitatea 
321.07 – Ftiziopneumologie; 

2. (2032) STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar, Institutul 
Naţional de Cercetări Economice, profilul Economie, business, administrare, specialităţile 
521.02 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale; 521.03 – Economie şi 
management în domeniul de activitate; 

3. (2033) SERBIN Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova, profilul Inginerie agrară, specialitatea 255.01 - Tehnologii şi 
mijloace tehnice pentru agricoltură şi dezvoltarea rurală; 

4. (2034) CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de 
Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, profilul Drept public, specialitatea 552.08 - Drept 
internaţional şi european public; 

5. (2035) CROTENCO Iurie, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar, 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profilul Economie, business, administrare, 
specialitatea 521.02 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale; 

6. (2036) HOLBAN Tiberiu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Medicină generală, specialitatea 
321.09 – Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală; 

7. (2037) UNGUREANU Sergiu, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, profilul Medicină generală, specialitatea 
321.13 – Chirurgie; 

8. (2038) DRAGNEV Demir, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Institutul de Istorie 
al AŞM, profilul Istorie, specialităţile 611.02 – Istoria românilor; 611.03 – Istoria universală. 

Preşedinte,                
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                                        

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


