
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 2-6 din 21 aprilie 2016 

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. (2367) ŞCERBACOV Victor, doctor habilitat în ştiinţe matematice, conferenţiar cercetător, 

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, profilul Matematică pură, specialitatea 
111.03 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor; 

2. (2368) NAVAL Elvira, doctor în informatică, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Matematică şi Informatică al AŞM, profilul Informatică aplicată, specialitatea 122.03 - 
Modelare, metode matematice, produse program;  

3. (2369) BOGATENCOV Petru, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar cercetător, Institutul 

de Matematică şi Informatică al AŞM, profilul Informatică aplicată, specialitatea 122.03 - 
Modelare, metode matematice, produse program;  

4. (2370) SECRIERU Grigore, doctor în informatică, conferenţiar cercetător, conferenţiar 

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

specialitatea 122.03 - Modelare, metode matematice, produse program; 
5. (2371) POTLOG Tamara, doctor în ştiinţe fizice, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Fizică aplicată, specialitatea 134.01 - Fizica şi tehnologia 

materialelor; 
6. (2372) SÎRBU Tamara, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Microbiologie şi Biotehnologie, profilul Biologie celulară,  specialitatea 163.04 – 
Microbiologie; 

7. (2373) GLIJIN Aliona, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar, Institutul de 

Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM, profilul Biologia omului şi animalelor, specialitatea 
165.01 - Fiziologia omului şi animalelor; 

8. (2374) MOVILĂ Alexandru, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul 

de Zoologie al AŞM, profilul Biologia omului şi animalelor,   specialitatea 165.05 - 

Parazitologie; 
9. (2375) CEBOTARI Valentina, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător, Institutul 

de Zoologie al AŞM, profilul Ecologie şi protecţia mediului,  specialitatea 166.01 - Ecologie; 
10. (2376) STASII Ecaterina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

specialitatea 322.01 - Pediatrie şi neonatologie; 
11. (2377) MUSTEAŢĂ Simion, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător, 

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, profilul Agronomie,  specialitatea 411.04 - 
Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor; 

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. (2378) CRÎŞMARU Valentin, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător, Institutul 

de Ecologie şi Geografie, profilul Agronomie,  specialitatea 411.10 – Agroecologie; 
13. (2379) LOSÎI Elena, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Psihologie,  specialitatea 511.02 – 

Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională; 
14. (2380) IURCHEVICI Iulia, doctor în sociologie, conferenţiar universitar în psihologie 

socială, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profilul Psihologie,  specialitatea 
511.03 - Psihologie socială;  

15. (2381) CAUNENCO Irina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 

Liberă Internaţională din Moldova, profilul Psihologie,  specialitatea 511.03 - Psihologie 
socială; 

16. (2382) CALANCEA Angela, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 

Liberă Internaţională din Moldova, profilul Psihologie,  specialitatea 511.03 - Psihologie 
socială;  

17. (2383) ŞTEFÂRŢA Adelina, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profilul Psihologie,  specialitatea 511.03 - 
Psihologie socială;. 

18. (2384) CHEIANU-ANDREI Diana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Sociologie, specialităţile 541.01 - Teoria şi 

metodologia sociologiei; 541.02 - Structură socială, instituţii şi procese sociale; 
19. (2385) ONOFREI Aliona, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova, profilul Asistenţă socială, specialitatea 542.01 - Teoria şi practica asistenţei 

sociale; 
20. (2386) GROSU Vladimir, doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări 

Juridice şi Politice al AŞM, profilul Drept penal,  specialitatea 554.01 - Drept penal şi 

execuţional penal;   
21. (2387) ODAINIC Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, profilul Drept public, specialitatea 552.03 – Drept financiar 
(bancar, fiscal);  

22. (2388) CERNENCU Mihai, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, profilul Politologie, specialitatea 561.01 - Teoria, metodologia 
politologiei; instituţii şi procese politice; 

23. (2389) MÎNĂSCURTĂ Cezar, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, 

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

Politologie, specialitatea 561.01 - Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese 

politice; 
24. (2390) STANCU Marian, doctor în ştiinţe militare, conferenţiar universitar, Academia 

Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, profilul Ştiinţe militare,   specialitatea 
581.01 - Artă militară; 

25. (2391) NIŢU Costinel, doctor în ştiinţe militare, conferenţiar universitar, Academia Militară 

a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, profilul Ştiinţe militare, specialitatea 581.01 - Artă 

militară; 
26. (2392) DOGA-MÎRZAC Mariana, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar 

universitar, Universitatea de Stat din Moldova, profilul Finanţe, contabilitate, analiză 

economică. specialitatea 522.01 - Finanţe; 
27. (2393) RUSU Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Economie, business, administrare, specialităţile 
521.01 - Teorie economică şi politici economice; 521.02 – Economie mondială, relaţii 

economice internaţionale; 
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28. (2394) CATAN Petru, doctor habilitat în ştiinţe economice,  conferenţiar universitar, 

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

Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 - Economie şi management în 

domeniu de activitate;  
29. (2395) MIHALACHE Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Drept privat, 
specialităţile 553.01 - Drept civil şi 553.02 - Dreptul afacerilor;  

30.  (2396) ULIAN Galina, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 

521.02 – Economie mondială, relaţii economice internaţionale; 
31. (2397) BALAN Igor, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea 

Liberă Internaţională din Moldova, profilul Finanţe, contabilitate, analiză economică, 

specialitatea 522.02 – Contabilitate, audit, analiză economică; 
32. (2398) POSTU Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, profilul Teoria generală a dreptului, specialitatea 551.01 - 

Teoria generală a dreptului; 
33. (2399) OSOIANU Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, profilul Drept privat, specialitatea 553.06 - Drept internaţional 

şi european privat. 
II. Se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de abilitare cu dreptul de conducător 

(consultant) de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

1. (2400) GONŢA Maria, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, profilul Chimie ecologică, specialitatea 145.01 – Chimie 
ecologică; profilul Tehnologii şi produse chimice, specialităţile 254.04 – Tehnologii chimice 
ale produselor specifice, 254.06 – Tehnologia produselor cosmetice, 254.07 – Tehnologia 
produselor farmaceutice; 

2. (2401) BOTNARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

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

generală, specialităţile 321.01 – Boli interne (Pulmonologie); 321.07 – Ftiziopneumologie; 
3. (2402) ZABOLOTNAIA Lilia, doctor în istorie, conferenţiar cercetător, Muzeul Naţional 

de Istorie a Moldovei, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor (pe perioade);  
4. (2403) CARA Angela, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar cercetător, Institutul de 

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

educaţiei;  
5. (2404) TIHONOV Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor (pe 

perioade);  
6. (2405) RUSNAC Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 

Liberă Internaţională din Moldova, profilul Psihologie,  specialitatea 511.03 - Psihologie 
socială;  

7. (2406) BLAGORAZUMNAIA Olga, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profilul Economie, business, administrare, 
specialitatea 521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate;  

8. (2407) BURLACU Natalia, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profilul Economie, business, administrare, 
specialitatea 521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate;  

9. (2408) ROŞCA Petru, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profilul Economie, business, administrare, 
specialităţile 521.02 – Economie mondială, relaţii economice internaţionale; 521.03 - 
Economie şi management în domeniul de activitate;  
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10. (2409) BALTAGA Dmitrii, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea 

Liberă Internaţională din Moldova, profilul Teoria generală a dreptului, specialitatea 551.01 
– Teoria generală a dreptului;   

11. (2410) CIMPOIEŞ Dragoş, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, profilul Economie, business, administrare, 
specialitatea 521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate;  

12. (2411) POSTOLATI Vitalie, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor cercetător, 

academician, Institutul de Energetică, profilul Energetică, specialitatea 221.01 – Sisteme şi 

tehnologii energetice;  
13. (2412) ANDRONATI Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor cercetător, 

academician, Institutul de Energetică, profilul Calculatoare şi tehnologii informaţionale, 

specialitatea 232.01 – Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale;  
14. (2413) CHIRICĂ Galina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Tiraspol, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria generală a 

educaţiei;  
15. (2414) PASCARU Ana, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar cercetător, Institutul de 

Istorie al AŞM, profilul Filosofie, specialitatea 631.05 – Filozofie socială, antropologie 

filosofică şi filosofia culturii;  
16. (2415) BOBÎNĂ Gheorghe, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, Institutul de 

Istorie al AŞM, profilul Filosofie, specialitatea 631.02 – Filozofie istorică.  
 

 

 

 

Preşedinte,                                 

academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                                    

 

Secretar ştiinţific,               

dr.hab., conf.univ.                                                                                   Aliona GRATI 
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Ex.: Ion Holban, tel. 29-48-60 


