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HOTĂRÎREA  nr. AT  8/3  din 11 noiembrie 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 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. Dna CALCHEI Elena, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul de Protecţie 

a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM, specialitatea: 06.01.11 – Protecţia plantelor; 
2. Dna SUVEICĂ Svetlana, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova, specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor (pe perioade); 
3. Dl MOROZ Victor, doctor în economie, conferenţiar cercetător, Institutul de Economie, 

Finanţe şi Statistică al AŞM, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în 
agricultură); 

4. Dna TIMUŞ Angela, doctor în economie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit. 

 
 
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 Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM, care au 
dat dovadă de calităţile respective:  

 
1. Dl  FURDUI Teodor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 

al AŞM: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor; 

2. Dna CIOCHINĂ Valentina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia 
omului şi animalelor; 

3. Dna TIMOŞCO Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia 
omului şi animalelor; 



4. Dl BORONCIUC Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător:  
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 03.00.13 - 
Fiziologia omului şi animalelor; 

 
 
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 Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM, care au dat 
dovadă de calităţile respective:  

 
1. Dl BEGU Adam, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar:  dreptul de 

conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 03.00.16 - Ecologie; 
2. Dl COCÂRŢĂ Petru, doctor în biologie, conferenţiar cercetător: dreptul de 

conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 03.00.16 – Ecologie; 
 
 
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 Agrare de Stat din Moldova, care au dat 
dovadă de calităţile respective:  

 
1.  Dl  ŞEREMET Victor, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar: 

dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 01.04.27 – 
Mecanica corpului solid deformabil; 

2.  Dna DERENDOVSKAIA Antonina, doctor habilitat în agricultură, profesor 
universitar: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 
03.00.12 – Fiziologie vegetală şi 06.01.08 – Viticultură; 

 3. Dl  ŢURCANU Ştefan, doctor habilitat în medicină veterinară, conferenţiar 
universitar: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 
03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor; 

4.  Dl  PALII Andrei, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la 
specialitatea: 03.00.15 – Genetică; 

5.  Dl  MARIAN Grigore, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 05.20.03 – 
Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare; 

6.  Dl  LACUSTA Ion, doctor în tehnică, profesor universitar: dreptul de conducător 
(consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 05.20.03 – Exploatarea şi 
mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare; 

 7. Dl  UNGUREANU Valentin, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, 
membru corespondent al AŞM: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de 
doctorat la specialităţile: 06.01.03 – Agropedologie şi 06.01.15 - Agroecologie; 

8.  Dl  BABUC Vasile, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM:  dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la 
specialitatea: 06.01.07 – Pomicultură; 

9.  Dl  CHILIMAR Sergiu, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la 
specialitatea: 06.02.04 – Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere; 



10. Dl  EREMIA Nicolae, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 06.02.04 – 
Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere; 

11.  Dl  RADIONOV Vladimir, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 06.02.01 – 
Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor; 

12.  Dl  BALAN Valerian, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 06.01.07 – 
Pomicultură; 

13.  Dl  BARBAROŞ Mihail, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 06.01.07 – 
Pomicultură; 

14.  Dl  MOVILEANU Pavel, doctor habilitat în economie, profesor universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.05 – 
Economie şi management (în agricultură); 

15.  Dna  TCACI Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.05 – Economie 
şi management (în agricultură); 

16.  Dl  ŢURCANU Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 08.00.05 – Economie 
şi management (în agricultură); 

17.  Dl  FRECĂUŢEANU 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; 

 
 
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 Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, care au dat dovadă de calităţile respective:  

 
1.  Dl  GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar: dreptul 

de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 03.00.04 – 
Biochimie; 

2.  Dna  CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.01 – 
Obstetrică şi ginecologie; 

3.  Dna  ANESTIADI Zinaida, doctor habilitat în medicină, profesor universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.03 – 
Endocrinologie; 

4.  Dl  ABABII Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician al 
AŞM:  dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 
14.00.04 – Otorinolaringologie; 

5.  Dl  BABIUC Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.05 – Boli 
interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic 
funcţional şi endoscopie); 

6.  Dl  ŢUREA Valentin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.09 – 
Pediatrie; 



7.  Dna  ŞCIUCA Svetlana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar: 
dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.09 – 
Pediatrie; 

8.  Dl  ZOTA Ieremia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.15 – Anatomie 
patologică; 

9.  Dl  LÎSÎI Leonid, doctor habilitat în medicină, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.16 – Fiziologie 
normală şi patologică; 

10.  Dl  LUTAN Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.16 – Fiziologie 
normală şi patologică; 

11.  Dl  BURLACU Vasile, doctor în medicină, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.21 – 
Stomatologie; 

12.  Dl  GHICAVÎI Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar:  dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.25 – 
Farmacologie, farmacologie clinică; 

13.  Dl  PRISĂCARI Viorel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar: dreptul 
de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.30 – 
Epidemiologie; 

14.  Dl  EŢCO Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.33 – Medicină 
socială şi management; 

15.  Dna  GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
academician al AŞM: dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la 
specialitatea: 14.00.35 – Chirurgie pediatrică; 

 
 
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 Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, care au dat 
dovadă de calităţile respective:  

1.  Dl  MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.13 – Neurologie; 

 
 
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 Centrului Naţional de Sănătate Publică, care au dat dovadă 
de calităţile respective:  

 
1. Dl  BAHNAREL Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar: dreptul 

de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.07 - Igienă; 
2. Dl IAROVOI Petru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător: dreptul de 

conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 14.00.30 – 
Epidemiologie; 

 
 



VIII.  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 „Alecu Russo” din Bălţi, care au dat 
dovadă de calităţile respective:  

 
1. Dna  ŞLEAHTIŢCHI Maria, doctor în filologie, conferenţiar universitar: dreptul de 

conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.01.01 – Literatura 
română; 

2. Dl  LEAHU Nicolae, doctor în filologie, conferenţiar universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.01.01 – Literatura 
română; 

3. Dl  POPA Gheorghe, doctor habilitat în filologie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 10.02.01 – Limba 
română; 

4. Dl  GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar: dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialităţile: 13.00.01 – Pedagogie 
generală şi 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline artistice). 

 
 
 

Preşedinte  CNAA,      
academician                                                                               Valeriu CANŢER 
 
 

Secretar ştiinţific,     
Profesor universitar                                                                   Gheorghe GLADCHI 
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