
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 4/1-1 din 11 iulie 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. (1833) TRONCIU Vasile, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea 01.04.02 – Fizica teoretică şi matematica; 

2. (1834) SAVELIEVA Galina, doctor în economie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (însfera 
socială); 

3. (1835) SUZANSKAIA Tatiana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii 
(literatura rusă); 

4. (1836) STOICEV Petru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea 05.20.03 – Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi 
celei din industria prelucrătoare; 

5. (1837) FALA Valeriu, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 14.00.21 – Stomatologie; 

6. (1838) CIORBĂ Constantin, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală; 

7. (1839) TROFIMOV Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Cooperatist-Comercială din Moldova, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management; 

8. (1840) VASILESCU Grigore, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar cercetător, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor 
internaţionale şi dezvoltării globale; 

9. (1841) CIOBANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 14.00.33 – Medicină 
socială şi management; 
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10. (1842) PALADI Florentin, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
universitar, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea 01.05.04 – Modelare matematică, 
metode matematice, produse program; 

11. (1843) CEMORTAN Stela, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă”, specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (educaţia 
literar-artistică); 

 
 

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

1. (1844) DUŞCIAC Viorel, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor; 

2. (1845) PALADI Florentin, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
universitar, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea 01.04.02 – Fizica teoretică şi 
matematică. 

 
 
 

Preşedinte,                
academician                                                                                             Valeriu CANŢER  
 

                                       

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

 


