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HOTĂRÎREA  nr. AT 03/2 
cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător /consultant de doctorat 

(proces - verbal nr. 3/2 din 23 aprilie 2009) 
 

     În conformitate cu pp.8-10 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
doctoratului şi post-doctoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 173 din 18 februarie 2008, Criteriile privind abilitarea cu dreptul de conducere 
/consultare ştiinţifică a tezelor de doctorat, aprobate de Comisia de atestare a cadrelor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA,(proces-verbal nr.2 din 24 .02.2005), cu 
modificările şi completările ulterioare, în baza propunerilor  senatelor şi consiliilor 
ştiinţifice ale instituţiilor şi concluziilor comisiilor de experţi în domeniu, Comisia de 
atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice   HOTĂRĂŞTE:  
         se  abilitează cu dreptul de conducător / consultant de doctorat următorii 
pretendenţi :  
 
1. Todiraş Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea   

de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, specialităţile: 14.00.25 – 
Farmacologie, farmacologie clinică; 14.00.37 – Anesteziologie şi 
reanimatologie; 

2. Izvoreanu Alexandru, doctor în medicină, profesor universitar, Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, specialitatea: 14.00.06 – 
Cardiologie şi reumatologie; 

3. Stratan Ion, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, specialitatea: 05.14.02 –Centrale electrice (partea energetică), reţele 
electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor; 

4. Salamatova Svetlana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea: 13.00.08 – Teoria şi metodologia instruirii 
profesionale; 

5. Oglindă Emilia, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din  
Moldova , specialitatea: 10.02.01 –  Limba română; 



6. Guţu Zoia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din  
Moldova , specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală; 

7. Colac Tudor, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Institutul de Filologie al 
AŞM, specialitatea: 10.01.09 – Folcloristică; 

8. Buftea Victor, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport, specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare; 

9. Jurat Valeriu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport, specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare; 

10. Carp Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia “Ştefan cel Mare”, 
specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal, 
criminologie, drept execuţional); 

11. Gherman Marian, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia “Ştefan cel 
Mare”, specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal, 
criminologie); 

12. Ursu Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia “Ştefan cel 
Mare”, specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal, 
criminologie); 

 
 
 
 

Preşedinte  CNAA          academician  Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific            dr. hab.  Gheorghe GLADCHI 
 
 

                                                    
 

  


