
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
HOTĂRÎREA  nr. AT 3/6 din 28 mai 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. (2148) ŢAPCOV Victor, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, profilul Chimie anorganică, specialitatea 141.01 – Chimie anorganică;  
2. (2149) BUNDUCHI Elena, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar, Universitatea 

de Stat din Moldova, profilul Chimie ecologică, specialitatea 145.02 – Chimia ecologică a 
apei; 

3. (2150) BULAT Denis, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Zoologie al AŞM, profilul Biologia omului şi animalelor, specialitatea 165.03 – Ihtiologie; 

4. (2151) BULAT Dumitru, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Zoologie al AŞM, profilul Biologia omului şi animalelor, specialitatea 165.03 – Ihtiologie; 

5. (2152) CLIPCA Adrian, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul 
Oncologic, profilul Medicină generală, specialitatea 321.20 – Oncologie şi radioterapie;  

6. (2153) PUNGA Janna, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul 
Oncologic, profilul Medicină generală, specialitatea 321.20 – Oncologie şi radioterapie;  

7. (2154) BÎLBA Valeriu, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul 
Oncologic, profilul Medicină generală, specialitatea 321.20 – Oncologie şi radioterapie;  

8. (2155) ŞTEPA Serghei, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, Institutul 
Oncologic, profilul Medicină generală, specialitatea 321.20 – Oncologie şi radioterapie;  

9. (2156) RUSU Natalia, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Stomatologie, specialitatea 
323.01 – Stomatologie;  

10.  (2157) PARASCHIVESCU Andrei Octavian, 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.  (2158) CAPRIAN Iulia, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat din Moldova, profilul Finanţe, contabilitate, analiză eonomică, specialitatea 522.01 – 
Finanţe;  

12. (2159) ROTARU Lilia, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, profilul Finanţe, contabilitate, analiză eonomică, specialitatea 522.01 – 
Finanţe;  
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13. (2160) BÎRNAZ Nina, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria generală a 
educaţiei; 

14. (2161) GÎNJU Stela, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Didactica ştiinţelor, specialitatea 
532.01 – Didactica preşcolară; 

15. (2162) HAHEU-MUNTEANU Eufrosinia, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar 
universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Didactica 
ştiinţelor, specialitatea 532.01 – Didactica preşcolară; 

16.  (2163) CARABET Natalia, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, profilul Didactica ştiinţelor, 
specialitatea 532.01 – Didactica preşcolară; 

17.  (2164) ZAVALIŞCA Aurica, 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;  

18. (2165) RACU Serghei, 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;  

19. (2166) GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” profilul Teoria generală a 
dreptului, specialitatea 551.01 – Teoria generală a dreptului; 

20. (2167) AŞEVSCHI Valentin, doctor în biologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profilul Ecologie şi protecţia 
mediului, specialitatea 166.01 – Ecologie; profilul Drept public, specialitatea 552.04 – Drept 
funciar şi al mediului. 

21. (2168) VIERIU Eufemia, doctor în ştiinţe juridice, conferenţiar universitar, înaintată de către 
Universitatea de Studii Europene din Moldova, la profilul Drept privat, specialitatea 553.05 – 
Dreptul munii şi protecţiei sociale; 

22. (2169) VIERIU Dumitru, doctor în ştiinţe juridice, conferenţiar universitar, înaintată de către 
Universitatea de Studii Europene din Moldova, la profilul Drept privat, specialitatea 553.05 – 
Dreptul munii şi protecţiei sociale;  

23. (2170) POPOVICI Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Studii 
Politicie şi Economice Europene „Constantin Stere” profilul Drept penal, specialitatea 554.01 
– Drept penal şi execuţional penal;  

24.  (2171) AIRAPETEAN Artur, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Studii Europene din Moldova, profilul Drept penal, specialitatea 554.03 – Drept procesual 
penal;  

25.  (2172) BUTUC Petru, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.02 – Gramatică;  

26.  (2173) MAZNIC Silvia, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.05 – Semiotică, semantică, 
pragmatica;  

27. (2174) CAZACU-ŢIGAIE Adriana, doctor în filologie, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, profilul Literatură, specialitatea 622.01 – Literatura 
română;  

28. (2175) PLĂMĂDEALĂ Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, Institutul 
de Filologie al AŞM, profilul Literatură, specialitatea 622.03 – Teoria literaturii; 
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II. Se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de abilitare cu dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

1. (2176) UNGUREANU Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, profilul Matematică aplicată, specialitatea 112.03 – 
Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale; 

2.  (2177) TOPALA Pavel, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, profilul Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini, 
specialitatea 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare; 

3. (2178) BRUMĂREL Mihail, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Farmacie, 
specialitatea 316.01 – Farmacie;  

4. (2179) GUŢU Zoia, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, profilul Pedagogie generală, specialitatea 531.01 – Teoria generală a 
educaţiei; profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară; 

5. (2180) OSMOCHESCU Nicolae, doctor în istorie, profesor universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, profilul Drept public, specialitatea 552.08 – Drept internaţional şi european 
public;  

6.  (2181) MURARU Elena, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, profilul Istorie, specialitatea 611.02 – Istoria românilor;  

7. (2182) COLŢUN Gheorghe, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialităţile 621.01 – 
Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată; 621.04 – 
Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate;  traductologie. 

 
 

Preşedinte,                                  
academician                                                                                               Valeriu CANŢER  

                                        

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


