
 
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
 
 

HOTĂRÎREA  nr. AT 1/5-1 din 14 iunie 2013 
cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat şi prelungirea 

termenului de abilitare 
 

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 şi cu prevederile Regulamentului 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, cu modificările ulterioare, 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. (1773) GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, Institutul de 

Filologie, specialitatea 10.01.08 – Teoria literaturii; 
2. (1774) OGLINDĂ Emilia, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova, specialitatea 10.02.19 – Lingvistica generală; 
3. (1775) DONOS Evlampie, doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Istorie, Stat 
şi Drept, specialitatea 12.00.03 – Drept privat;  

4. (1776) ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, 08.00.05 – Economie şi management; 08.00.14 – 
Economie mondială; relaţii economice internaţionale; 

5. (1777) BORŞ Mihail, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.37 – Anestiziologie şi 
reumatologie; 

6.  (1778) SÂRBU Zinaida, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
din Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie; 
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7. (1779) CRUDU Valeriu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat din 
Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 03.00.07 – Microbiologie; 

8. (1780) REMIŞ Vladimir, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat 
din Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 15.00.01 – Farmacie; 

9. (1781) ANDRIUCĂ Valentina, doctor în agricultură, conferenţiar universitar, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova, specialitatea 06.01.03 – Agropedologie; 

10. (1782) DASCALIUC Alexandru, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, Institutul 
de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, specialitatea 03.00.12 – Fizilogie vegetală; 

11. (1783) BUŞMACHIU Galina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Zoologie, specialitatea 03.00.08 – Zoologie; 

12. (1784) SOBOR Ion, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, specialitatea 05.14.08 – Surse noi şi regenerabile de energie; 

13. (1785) BEŞLIU Victor, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, specialitatea 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale; 

14. (1786) REŞITCA Veaceslav, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare; 

15. (1787) FLOREA Elenoara, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea 17.00.04 – Arte vizuale; 

16. (1788) BURLACU Valentin, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „I.Creangă”, specialitatea 07.00.02 – Istoria românilor; 

17. (1798) acad. DUCA Gheorghe, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, Institutul de 
Cercetări Juridice şi Politice, specialitatea 12.00.02 – Drept public. 

 
 
II. Se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de abilitare cu dreptul de 

conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 
 
1. (1789) AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea 

de Stat din Moldova, specialitatea 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi 
dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept; 

2. (1790) m.cor. DUMITRACHI Sergiu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.11.16 – Aparate, sisteme şi metode de 
măsurare, informare, control şi diagnostic; 

3. (1791) SAULEA Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea de 
Stat din Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.16 – Fiziologie normală 
şi patologică; 

4. (1792) DUMBRAVA Vlada-Tatiana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
Universitatea de Stat din Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.05 – 
Boli interne; 

5. (1793) GROPPA Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea 
de Stat din Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi 
reumatologie; 

6. (1794) MIHU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, specialitatea 14.00.09 – 
Pediatrie; 

7. (1795) CABAC Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, specialitatea 13.00.02 – teoria şi metodologia 
instruirii (informatică); 



8. (1796) MOŞIN Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea 
de Stat din Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.01 – Obstetrică şi 
ginecologie; 

9. (1797) NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
Universitatea de Stat din Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.21 – 
Stomatologie; 

 
 

Preşedinte,                        
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                  
                   

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

 


