
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 2/1-1 din 21 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. (1799) MIŞIN Igor, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie; 

2. (1800) BODIU Aureliu, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.28 – Neurochirurgie; 

3. (1801) CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „I.Creangă”, specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii; 

4. (1802) CIOBU Emil, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării 
globale; 

5. (1803) EŞANU Adriana, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea 12.00.08 – Drept penal; 

6. (1804) VIŞNEVSCHI Anatolie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, specialitatea 14.00.36 – 
Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie; 

7. (1805) ARION Valentin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.14.08 – Surse noi şi regenerabile de energie; 

8. (1806) TIPA Violeta, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului 
Cultural, specialitatea 17.00.01 – Arte audiovizuale (Cinematografia, televiziunea şi alte 
genuri de artă audiovizuală; Arta teatrală); 

9. (1807) ZAHARIA Viorica, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „I.Creangă”, specialitatea 10.01.01 – Literatura română; 

10. (1808) ROŞCOVAN Mihai, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură); 

11. (1809) VEREJAN Nicolae, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură); 
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12. (1810) GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar, Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură); 

13. (1811) SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar, 
Academia de Administrare Publică, specialitatea 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în 
instituţiile administraţiei publice; servicii publice. 

 
 

II. Se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de abilitare cu dreptul de conducător (consultant) 
de doctorat (postdoctorat) următoarelor persoane: 

1. (1812) TARAN Nicolae, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Institutul 
Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, specialitatea 05.18.07 – 
Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice; 

2. (1813) BUCARCIUC Victor, doctor habilitat în tehnică, profesor cercetător, Institutul 
Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, specialitatea 06.01.07 – 
Pomicultură; 

3.  (1814) CREŢU Vasile, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea 12.00.03 – Drept privat; 

4. (1815) ROMANDAŞ Nicolae, doctor în drept, profesor universitar, Academia de 
Administrare Publică, specialitatea 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile 
administraţiei publice; servicii publice; 

5. (1816) JUC Victor, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător, Institutul Integrare 
Europeană şi Ştiinţe Politice, specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria 
politologiei; instituţii şi procese politice. 

 
 

Preşedinte,                                     
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  
 

                                    

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

 


