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HOTĂRÎREA  nr. AT 4/3     din 5 iulie 2012 

 
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, cu criteriile stipulate în Regulamentul 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, în baza propunerilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice ale 
instituţiilor şi concluziilor comisiilor de experţi ale CNAA în domeniu, 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 următorii pretendenţi:  
 

1. (1679)  Dna NISTREANU Victoria, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Zoologie al AŞM, specialitatea: 03.00.08 – Zoologie; 

2. (1680)  Dna SMEREA Svetlana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul 
de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, specialitatea: 03.00.15 – Genetică; 

3. (1681) Dl  RUSU Ştefan, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Zoologie al AŞM, specialitatea: 03.00.19 – Parazitologie, helmintologie; 

4. (1682)  Dna DUPOUY Eleonora, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor 
alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor); 

5. (1683)  Dna  POPEL Svetlana, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător, Institutul 
Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, specialitatea: 05.18.01 – 
Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor); 

6. (1684)  Dl  SOCHIRCĂ Vitalie, doctor în geografie, conferenţiar universitar, 
Academia de Studii Economice a Moldovei, specialitatea: 11.00.02 – Geografie 
economică, socială şi politică; 

7. (1685)  Dl  CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, specialitatea: 12.00.02 - Drept public 
(constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept; 

8. (1686)  Dl  CAPAŢINA Grigori, 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. (1687)  Dna   URICHIANU-TOMA Sanda, doctor în pedagogie, profesor 
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. (1688)  Dna  DARII Valentina, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, Institutul 
Oncologic, specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie; 

11. (1689)  Dl  MUSTEA Anatol, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, Institutul 
Oncologic, specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie; 

12. (1690)  Dl  CIOBANU Sergiu, doctor în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea: 
14.00.21 – Stomatologie; 

13. (1691)  Dna  SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar 
universitar, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 22.00.04 – Structură 
socială, instituţii şi procese sociale. 
 
 

II. În baza p. 14 şi 16. ale „Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat ( postdoctorat)” se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de 
abilitare cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat) următorilor 
colaboratori ai Institutului de Chimie al AŞM, care au dat dovadă de calităţile respective:  

1.  (1692)  Dl  TURTĂ Constantin, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, 
academician, specialitatea: 02.00.01 – Chimie anorganică; 

2. (1693)  Dl  MACAEV Fliur, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător, 
specialitatea: 02.00.03 – Chimie organică; 

3. (1694)  Dl  LUPAŞCU Tudor, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător, 
specialităţile: 02.00.04 – Chimie fizică, 02.00.20 – Chimie ecologică şi 11.00.11 - 
Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale; 

4. (1695)  Dl  RUSU Vasile, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător, 
specialităţile: 02.00.04 – Chimie fizică şi 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi 
folosirea raţională a resurselor naturale; 

5. (1696)  Dna  ARÎCU Aculina, doctor în chimie, conferenţiar cercetător, 
specialitatea: 02.00.10 – Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi 
fiziologic activi; 

6. (1697)  Dl  UNGUR Nicon, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător, 
specialităţile: 02.00.10 – Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi 
fiziologic activi şi 02.00.03 – Chimie organică; 

7. (1698)  Dl  VLAD Pavel, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
specialitatea: 02.00.10 – Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi 
fiziologic activi. 

 
 
III. În baza p. 14 şi 16. ale „Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător 

(consultant) de doctorat ( postdoctorat)” se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de 
abilitare cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat) următorilor 
colaboratori ai Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, care au dat dovadă de 
calităţile respective:  

1. (1699)  Dl  POSTICĂ Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, 
specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor (pe perioade); 

2. (1700)  Dl  MOREGA Dan Ilie, doctor habilitat în economie, profesor universitar, 
specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale; 

3. (1701)  Dna  GUŢU Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză); 

4. (1702)  Dl  GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar, 
specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional, administrativ, poliţienesc, 



militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept; 

5. (1703)  Dl  BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie; drept 
procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria 
activităţii investigativ-operative); 

6. (1704)  Dl  ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar 
universitar, specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie; drept 
procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria 
activităţii investigativ-operative). 

 
 
IV. În baza p. 14 şi 16. ale „Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător 

(consultant) de doctorat ( postdoctorat)” se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de 
abilitare cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat) următorilor 
colaboratori ai Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 
care au dat dovadă de calităţile respective:  

1. (1705)  Dl  MANIUC Mihail, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.04 – Otorinolaringologie; 

2. (1706)  Dl  SANDUL Alexandru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.04 – Otorinolaringologie; 

3. (1707)  Dl  LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 14.00.13 – Neurologie; 

4. (1708)  Dl  CIOBANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie; 

5. (1709)  Dl  ZAPUHLÎH Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.28 – Neurochirurgie; 

6. (1710)  Dl  ŞAVGA Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.35 – Chirurgie pediatrică; 

7. (1711)  Dl  COJOCARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.37 – Anesteziologie şi reanimatologie. 

 
 
V. În baza p. 14 şi 16. ale „Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător 

(consultant) de doctorat ( postdoctorat)” se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de 
abilitare cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat) următorilor 
colaboratori ai Centrului Naţional de Sănătate Publică, care au dat dovadă de calităţile 
respective:  

1. (1712)  Dna  BUCOV Victoria, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, 
specialitatea: 14.00.30 – Epidemiologie; 

2. (1713)  Dl   SPÎNU Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.30 – Epidemiologie. 

 
 
VI. În baza p. 14 şi 16. ale „Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător 

(consultant) de doctorat ( postdoctorat)” se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de 
abilitare cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat) următorilor 
colaboratori ai Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, care au dat 
dovadă de calităţile respective:  

1. (1714)  Dna  CAUNENCO Irina, doctor în psihologie, conferenţiar cercetător, 
specialitatea: 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia 
personalităţii. 



 
VII. În baza p. 14 şi 16. ale „Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător 

(consultant) de doctorat ( postdoctorat)” se prelungeşte pe o perioadă de 6 ani termenul de 
abilitare cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat) următorilor 
colaboratori ai Universităţii Tehnice din Moldova, care au dat dovadă de calităţile 
respective:  

1. (1715)  Dl  CASIAN Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, specialitatea: 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică. 

 
 
 

Preşedinte  CNAA,               
academician                                                                                             Valeriu CANŢER 
 

                                        
Secretar ştiinţific,              
Profesor universitar                                                                                Gheorghe GLADCHI 
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