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HOTĂRÎREA nr. AT 04/5 
cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător /consultant de doctorat 

(proces - verbal nr. 4/5 din 18 iunie 2009) 

In 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. Sidorenko Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM, 
specialitatea: 01.04.07 - Fizica stării condensate; 

2. Geru Ion, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, membru corespondent al 
AŞM, Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM, 
specialitatea: 01.04.07 - Fizica stării condensate; 

3. Manole Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management în 
activitatea antreprenorială; 

4. Sidorenco Veaceslav, doctor în tehnică, conferenţiar universiatr, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea: 05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi 
reţele informaţionale; 

5. Carpov Sofronii, doctor în tehnică, conferenţiar universiatr, Universitatea Tehnică 
a Moldovei, specialitatea: 05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice;   



6. Mămăliga Vasile, doctor în economie, conferenţiar universiatr, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management în 
industrie; 

7. Uşanlî Demian, doctor în economie, conferenţiar universiatr, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management în 
industrie; 

8. Revenco Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu", specialitatea: 
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie; 

9. Bernic Jana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu", specialităţile: 
14.00.35 - Chirurgie pediatrică; 14.00.40 - Urologie; 

10. Anghelici Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, 
      Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu, specialitatea: 

14.00.27-Chirurgie; 
11. Chicu Valeriu, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de 
      Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu, specialitatea: 14.00.30 -

Epidemiologie; 
12. Babii Leonid, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, specialităţile: 08.00.05 - Economie şi 
management în antreprenoriat; 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit; 

13. Eţcu Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar,   Universitatea de 
      Stat din Moldova, specialitatea: 10.02.01 - Limba română; 
14. Botnarciuc Vasile, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
      de Stat din Moldova, specialitatea: 10.02.01 - Limba română; 
15. Ţvircun  Victor,  doctor în  istorie,  conferenţiar  universitar,  Institutul  de 

Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al AŞM, specialitatea: 07.00.03 Istoria 
universală; 

16. Pascaru   Ana,   doctor  în  filozofie,   conferenţiar  cercetător,   Institutul   de 
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al AŞM, specialitatea: 09.00.13 
Filozofie socială, antropologie filozofică, filozofia culturii; 

17. Czamanska Hon a (Polonia), doctor habilitat în istorie, profesor       
universitar. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, specialitatea: 07.00.03 
- Istoria universală; 

18. Procop Svetlana, doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Institutul 
Patrimoniului Cultural al AŞM, specialitatea: 10.01.06 - Literatura universală 
şi comparată; 

19. Toma Ludmila, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător, Institutul 
      Patrimoniului Cultural al AŞM, specialitatea: 17.00.04 - Arte vizuale (arta 

plastică); 
20. Cotelnic Teodor, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător, 

Institutul de Filologie al AŞM, specialitatea: 10.02.01 - Limba română; 
21. Bahnaru Vasile, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător, 

Institutul 
      de Filologie al AŞM, specialitatea: 10.02.01 - Limba română; 
                                  




