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

DIDACTICE 
 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 
Telefon : (+373 22) 296271;  Fax (+373 22) 296271;  www.cnaa.md;  e-mail: info@cnaa.md 

 
HOTĂRÎREA  nr. AT  7/3  din 05 octombrie 2011 

cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat 
 

 
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 organizatoare de doctorat 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 

următorii pretendenţi :  
 
1. Dl CEBAN David, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale; 
2. Dna SÎRBU Parascovia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 01.01.06 –Logica matematică, algebră şi 
teoria numerelor; 

3. Dna ANDRONIC Larisa, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, specialitatea: 03.00.15 – Genetică; 

4. Dl MAZURU Sergiu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică 
a Moldovei, specialitatea: 05.02.08 – Tehnologia construcţiei de maşini; 

5. Dl SECRIERU Nicolae, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea: 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele 
informaţionale; 

6. Dl TONU Valentin, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, specialitatea: 05.23.03 – Termoficarea, ventilarea, condiţionarea aerului, 
gazificarea şi iluminarea; 

7. Dna ŢURCAN Nelly, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, specialitatea: 05.25.03 – Bibliologie, biblioteconomie şi bibliografie; 

 8. Dl PASAT Valeriu, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, specialităţile: 07.00.01 – 
Istoria Moldovei (pe perioade) şi  07.00.02 – Istoria românilor (pe perioade); 

9. Dl GUMENÎI Ion, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor; 

10. Dl ZANOCI Aurel, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, specialitatea: 07.00.06 – Arheologie; 
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11. Dl USTIAN Ion, doctor habilitat  în economie, conferenţiar universitar, Academia de 
Studii Economice din Moldova, specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine 
economice; 

12. Dna FILIP Nolea, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de Studii 
Economice din Moldova, specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice; 

13. Dna PÎŞCHINA Tatiana, doctor habilitat  în economie, conferenţiar universitar, 
Academia de Studii Economice din Moldova, specialităţile: 08.00.01 – Economie politică; 
doctrine economice şi 08.00.05 – Economie şi management (în activitate de antreprenoriat); 

14. Dna BĂNCILĂ Natalia, doctor habilitat  în economie, conferenţiar universitar, 
Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; 
credit; 

15. Dna BUŞMACHIU Eugenia, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia 
de Studii Economice din Moldova, specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit; 

16. Dna LOPOTENCO Viorica, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia 
de Studii Economice din Moldova, specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit; 

17. Dna MISTREAN Larisa, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de 
Studii Economice din Moldova, specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit; 

18. Dl VEREJAN Oleg, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de Studii 
Economice din Moldova, specialitatea: 08.00.11 – Statistică economică; 

19. Dl TOSTOGAN Pavel, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de 
Studii Economice din Moldova, specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză 
economică; 

20. Dna ŢIRIULNICOVA Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar, 
Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; 
analiză economică; 

21. Dna NEDEALCOV Maria, doctor habilitat în geografie, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, specialităţile: 11.00.09 – Meteorologie, 
climatologie, agrometeorologie şi 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională 
a resurselor naturale; 

22. Dl BOBEICĂ Valentin, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi 
folosirea raţională a resurselor naturale; 

23. Dl BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan 
cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, specialitatea: 12.00.02 – 
Drept public (administrativ; poliţienesc; ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de 
drept; 

24. Dl PUŞCAŞ Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept; 

25. Dl TROFIMOV Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan cel 
Mare” de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, specialitatea: 12.00.02 
– Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, financiar, vamal, informaţional, 
ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept; 

26. Dl ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat din Moldova, specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor de drept; 

27. Dl ULIANOVSCHI Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal) ; 

28. Dna REPIDA Tatiana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală; 

29. Dna ŞEVCIUC Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală; 
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30. Dl ŞAPTEFRAŢI Lilian, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea: 14.00.15 – 
Anatomie patologică; 

31.  Dl VIŞNEVSCHI Anatolie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea: 14.00.16 – 
Fiziologie normală şi patologică; 

32. Dna COJOCARU Natalia, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 19.00.01 – Psihologie generală. 

 
 

II. În baza p. 16. al „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 Academiei de Studii Economice din Moldova, care au dat 
dovadă de calităţile respective:  

 
1. Dl MOLDOVAN Dumitru, doctor habilitat în economie, profesor universitar, 

membru corespondent al AŞM: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de 
doctorat la specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice; 

2. Dna FEURAŞ Eugenia, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.01 - Economie 
politică; doctrine economice; 

3. Dna ŞIŞCAN Nadejda, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.01 - Economie 
politică; doctrine economice; 

4. Dl ZBÎRCIOG Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.01 - 
Economie politică; doctrine economice; 

5. Dna SOROCEAN Olga, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.01 - 
Economie politică; doctrine economice; 

6. Dl CHIRCĂ Sergiu, doctor habilitat în economie, profesor universitar, Membru de 
Onoare al Academiei Române: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de 
doctorat la specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură); 

7. Dl COJOCARU Vadim, doctor în economie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.05 - Economie 
şi management (în ramură); 

8. Dna COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.05 - Economie 
şi management (în ramură); 

9. Dl SÂRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.05 - Economie 
şi management (în ramură); 

10. Dna TURCOVA Elena, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.05 - 
Economie şi management (în ramură); 

11. Dl BÎRCA Alic, doctor în economie, conferenţiar universitar: dreptul de conducător 
(consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.05 - Economie şi 
management (în ramură); 

12. Dna BORCOMAN Raisa, doctor în economie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.05 - Economie 
şi management (în activitate de antreprenoriat); 
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13. Dna SOLCAN Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.05 - Economie 
şi management (în activitate de antreprenoriat); 

14. Dl BELOSTECINIC Grigore, doctor habilitat în economie, profesor universitar, 
membru corespondent al AŞM: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de 
doctorat la specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică; 

15. Dna CIUBOTARU Maria, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.10 - 
Finanţe; monedă; credit; 

16. Dna COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.10 - 
Finanţe; monedă; credit; 

17. Dna HÎNCU Rodica, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit; 

18. Dna SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.10 - 
Finanţe; monedă; credit; 

19. Dna BOTNARI Nadejda, doctor în economie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit; 

20. Dna IOVV Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit; 

21. Dl PÂRŢACHI Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.11 - Statistică 
economică; 

22. Dl BUCUR Vasile, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.12 - 
Contabilitate; audit; analiză economică; 

23. Dl NEDERIŢĂ Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.12 - 
Contabilitate; audit; analiză economică; 

24. Dl ŢURCANU Viorel, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.12 - 
Contabilitate; audit; analiză economică; 

25. Dna BAJEREAN Eudochia, doctor în economie, conferenţiar universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.12 - 
Contabilitate; audit; analiză economică; 

26. Dl GALAJU Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.14. - Economie 
mondială; relaţii economice internaţionale; 

27. Dna LOBANOV Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.14. - 
Economie mondială; relaţii economice internaţionale; 

28. Dna LUPU Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.14. - Economie 
mondială; relaţii economice internaţionale; 

29. Dl POSTICA Constantin, doctor în economie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.14. - Economie 
mondială; relaţii economice internaţionale; 
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30. Dl MATEI Constantin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 11.00.02 - Geografie 
economică, socială şi politică. 
 

 
 
III. În baza p. 16. al „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 din Moldova, care au dat dovadă de 
calităţile respective:  

 
1. Dl NEAGU Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 

universitar: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la 
specialitatea: 01.01.01 - Analiză matematică;  

 2. Dl PERJAN Andrei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la 
specialitatea: 01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale;  

3.  Dl LOZOVANU Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la 
specialitatea: 01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale;  

4. Dl CATARANCIUC Sergiu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
universitar: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la 
specialitatea: 01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale; 

5. Dl HÂNCU Boris, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 01.01.09 - 
Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale;  

6. Dl GAMURARI Visarion, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la 
specialitatea: 01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică;  

7. Dl CARAMAN Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la 
specialitatea: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor;  

8. Dl NEDEOGLO Dmitrii, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la 
specialitatea: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor;  

9. Dl CĂPĂŢÂNĂ Gheorghe, doctor în tehnică, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 01.05.01 - Bazele 
teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor;  

10. Dl REVENCO Mihai, doctor habilitat în chimie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 02.00.01 - Chimie 
anorganică şi 02.00.02 - Chimie analitică;. 

11. Dl GUŢANU Vasile, doctor habilitat în chimie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 02.00.04 - Chimie 
fizică; 

12. Dl ŞALARU Victor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 03.00.05 – Botanică 
şi 03.00.16 – Ecologie; 

13. Dna CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la 
specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor; 
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14. Dna CEPURNOV Ludmila, doctor habilitat în biologie, profesor universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 03.00.18 - 
Hidrobiologie, ihtiologie; 

15. Dl EREMIA Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 07.00.02 - Istoria 
românilor (pe perioade);  

16. Dl PETRENCU Anatol, doctor habilitat în istorie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 07.00.02 - Istoria 
românilor (pe perioade) şi 07.00.03 - Istoria universală (pe perioade);  

17. Dl SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 07.00.02 - 
Istoria românilor (pe perioade) şi 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 
instituţii şi procese politice;  

18. Dl TOMULEŢ Valentin, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 07.00.02 - 
Istoria românilor (pe perioade) şi 07.00.03 - Istoria universală (pe perioade);  

19. Dl DRAGNEV Emil, doctor în istorie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 07.00.02 - Istoria 
românilor (pe perioade);  

20. Dl PALADE Gheorghe, doctor în istorie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 07.00.02 - Istoria 
românilor (pe perioade);  

21. Dl COZMA Valeriu, doctor habilitat în istorie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 07.00.03 - Istoria 
universală (pe perioade);  

22. Dl NICULIŢĂ Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 07.00.06 – 
Arheologie;  

23. Dl BÎZGU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.05 - Economie 
şi management (în ramură);  

24. Dl CERTAN Simion, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.05 - 
Economie şi management (în ramură);  

25. Dl ENICOV Igor, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit;  

26. Dl PATRAŞ Mihai, doctor în economie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit şi 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale; 

27. Dna ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit.  

28. Dna SAHARNEANU Eudochia, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar 
universitar: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la 
specialitatea: 09.00.01 - Ontologie şi gnoseologie;  

29. Dl  VIZIRU Pavel, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 09.00.08 - Filozofia 
şi metodologia ştiinţei (pe domenii);  

30. Dna BOTEZATU Eliza, doctor în filologie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.01.01 - Literatura 
română;  
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31. Dl MELNIC Timotei, doctor habilitat în filologie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.01.01 - Literatura 
română;  

32. Dl PAVLICENCO Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.01.06 - 
Literatura universală şi comparată;  

33. Dl  MARIN Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 10.01.10 - 
Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria 
politologiei; instituţii şi procese politice;  

34. Dl MORARU Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 10.01.10 - 
Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria 
politologiei; instituţii şi procese politice;  

35. Dl  GUZUN Mihail, doctor în filologie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism 
şi ştiinţe ale comunicării;  

36. Dl MARIN Vitalie, doctor habilitat în filologie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.02.01 - Limba 
română;  

37. Dl  BABĂRĂ Nicanor, doctor habilitat în filologie, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 10.02.04 - Limbi 
germanice (cu indicarea limbii concrete) şi 10.02.19 – Lingvistică generală (cu 
specificarea: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, 
computaţională);  

38. Dna BURDENIUC Galina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 10.02.04 - 
Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete) şi 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (pe discipline);  

39. Dl CIJACOVSCHI Valentin, doctor habilitat în filologie, profesor universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.02.04 - 
Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete) şi 10.02.19 – Lingvistică generală (cu 
specificarea: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, 
computaţională);  

40. Dna CINCILEI Cornelia, doctor în filologie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.02.04 - Limbi 
germanice (cu indicarea limbii concrete);  

41. Dl  MELENCIUC Dumitru, doctor în filologie, conferenţiar universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.02.04 - Limbi 
germanice (cu indicarea limbii concrete);  

42 Dna AXENTI Eufrosinia, doctor în filologie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.02.05 - Limbi 
romanice (cu indicarea limbii concrete).  

43. Dl DUMBRĂVEANU Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.02.05 - 
Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete);  

44. Dl LENŢA Anatol, doctor în filologie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.02.05 - Limbi 
romanice (cu indicarea limbii concrete);  

45. Dna ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 12.00.01 - Teoria 
generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept şi 
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12.00.02 - Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, 
financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de 
drept; 

46. Dl AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 12.00.01 - Teoria 
generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept şi 
12.00.02 - Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, 
financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de 
drept; 

47. Dl NEGRU Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.01 - Teoria 
generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept; 

48. Dl NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar: dreptul de conducător 
(consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a 
dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept; 

49. Dl COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.02 - Drept 
public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, 
vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept; 

50. Dl GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.02 - Drept 
public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, 
vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept; 

51. Dl CHIBAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.03 - Drept 
privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 
informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale); 

52. Dna COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.03 - Drept 
privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 
informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale); 

53. Dna COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.03 - 
Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 
informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale); 

54. Dl COJUHARI Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.03 - Drept 
privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 
informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale); 

55. Dl ROMANDAŞ Nicolae, doctor în drept, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.03 - Drept 
privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 
informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale); 

56. Dl VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.03 - Drept 
privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 
informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale); 

57. Dl BĂIEŞU Aurel, doctor în drept, conferenţiar universitar: dreptul de conducător 
(consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.03 - Drept privat (cu 
specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, 
internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale);  
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58. Dl BĂIEŞU Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.03 - Drept 
privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 
informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale); 

59. Dl BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.08 - Drept 
penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 
expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative); 

60. Dna BOTNARU Stela, doctor în drept, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.08 - Drept 
penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 
expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative);  

61. Dl CIOBANU Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.08 - Drept 
penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 
expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative);  

62. Dl MORARU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.08 - Drept 
penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 
expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative);  

63. Dl ROMAN Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.08 - Drept 
penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 
expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative);  

64. Dna ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în drept, profesor cercetător: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.10 - Drept 
internaţional public;  

65. Dl GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie 
generală;  

66. Dna PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 13.00.01 - 
Pedagogie generală şi 19.00.01 - Psihologie generală;  

67. Dna DANDARA Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie 
generală;  

68. Dna REPIDA Tatiana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie 
generală.  

69. Dna BULGARU Maria, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 22.00.04 – 
Structură socială, instituţii şi procese sociale.  

70. Dl MOŞNEAGA Valeriu, doctor habilitat în politologie, profesor universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 23.00.01 - 
Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice şi 23.00.04 - Teoria 
şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale;  

71. Dl SACA Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 23.00.01 - Teoria, 
metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice şi 23.00.04 - Teoria şi 
istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale;  
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72. Dl SANDU Ion, doctor în istorie, profesor universitar: dreptul de conducător 
(consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia 
şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;  

73. Dna ROŞCA Ala, doctor habilitat în politologie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 23.00.01 - Teoria, 
metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice şi 23.00.04 - Teoria şi 
istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale;  

74. Dna TURCO Tatiana, doctor în politologie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 23.00.01 - Teoria, 
metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;  

75. Dna TEOSA Valentina, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 23.00.04 - 
Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale;  

 
 
 
IV.   Prezenta Hotărâre se afişează pe site-ul CNAA şi serveşte drept document 

juridic pentru completarea bazei de date referitoare la conducătorii de doctorat. 
 
 
 
V. În baza prezentei Hotărâri instituţiilor organizatoare de doctorat li se eliberează 

Dispoziţiile CNAA corespunzătoare. 
 
 

 
 

 

Preşedinte  CNAA,        
academician                                                                               Valeriu CANŢER 
 
 
 
 
 

Secretar ştiinţific,       
profesor universitar                                                            Gheorghe GLADCHI 
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Ex. Ion Holban, tel. 23-23-06 


