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HOTĂRÎREA   nr. AT  5/3-1  din 8 iunie 2011 

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, cu criteriile stipulate în Regulamentul 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, în baza propunerilor senatelor şi consiliilor 
ştiinţifice ale instituţiilor şi concluziilor comisiilor de experţi ale CNAA în domeniu, Comisia de 
atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice   HOTĂRĂŞTE:  

 
Se  abilitează cu dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat pe 

un termen de 6 ani următorii pretendenţi:  
 
1. ŞIKIMAKA Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 

Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea: 01.04.07 – Fizica stării condensate. 
2. BOUROŞ Pavlina, doctor în chimie, conferenţiar cercetător, Institutul de Fizică 

Aplicată al AŞM, specialitatea: 01.04.18 – Cristalografie şi cristalofizică. 
3. MORARU Vasile, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 

Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode 
matematice,  produse program. 

4. BOSTAN Viorel, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode 
matematice,  produse program. 

5. BEŞLIU Victor, doctor în informatică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică 
a Moldovei, specialitatea: 01.05.03 – Tehnologii informaţionale. 

6. CALALB Tatiana, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar, Grădina 
Botanică (Institut) a AŞM, specialitatea: 03.00.05 – Botanică. 

7. ZAPOROJAN Sergiu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea: 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele 
informaţionale. 

8. MACARI Artur, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea 
produselor şi procedeelor). 

9. BALANUŢĂ Anatol, doctor în tehnică, profesor universitar, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice. 

10. ILIADI Gheorghe, doctor habilitat  în economie, profesor cercetător, Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, specialităţile: 08.00.05 – Economie şi management (în 
antreprenoriat) şi 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit 



11. ROJCO Anatolii, doctor în economie, conferenţiar cercetător, Institutul de Economie, 
Finanţe şi Statistică al AŞM, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în domeniul 
social). 

12. ŞTAHOVSCHI Ada, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în 
sistemul financiar-bancar). 

13. POPA Victor, doctor habilitat  în drept, profesor universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, specialitatea: 12.00.02 – Drept public (cu specificarea: 
constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept. 

14. BURIAN Alexandru, doctor habilitat  în drept, profesor universitar, Institutul de 
Istorie, Stat şi drept al AŞM, specialităţile: 12.00.10 – Drept internaţional public şi 23.00.04 – 
Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale. 

15. HADÎRCĂ Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător, Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei, specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală. 

16. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală. 

17. GUDIMA Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, Institutul 
Oncologic, specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie. 

18. ROŞCA Sergiu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, Institutul Oncologic, 
specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie. 

19. BULGARU Maria, doctor habilitat în filozofie, profesor universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, specialitatea: 22.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria sociologiei. 
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