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HOTĂRÎREA  nr. AT  9/2 – 1 din 22 decembrie 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. Dl  ROBU Ştefan, doctor în chimie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea: 02.00.03 – Chimie organică; 

2. Dl  BULIMAGA Constantin, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, specialităţile: 03.00.16 – Ecologie şi 11.00.11 
– Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale; 

3. Dl  VOLCONOVICI Liviu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova, specialităţile: 05.14.08 – Surse noi şi regenerabile de 
energie, 05.20.01 – Mecanizarea agriculturii şi 05.20.02 – Electrificarea şi 
automatizarea agriculturii;  

4. Dl  GANEA Grigore, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, specialitatea: 05.18.12 – Procese şi aparate în industrial alimentară; 

5. Dl  ŢAPOC Vasile, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, specialităţile: 09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie, 09.00.03 – Istoria 
filosofiei şi 09.00.08 – Filosofia şi metodologia ştiinţei; 

6. Dl  CĂLDARE Dumitru, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 09.00.03 – Istoria filosofiei; 

7. Dna  COANDĂ Svetlana, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 09.00.03 – Istoria filosofiei; 

8. Dna  ŢAU Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea: 10.01.01 – Literatura română; 

9. Dna  SIROTA Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, specialitatea: 10.02.03 – Limbi slave (limba rusă); 

10. Dl  GUŢU Ion, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză); 

11. Dna  PĂCURARU Vera, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză); 

12. Dna  Zbanţ Ludmila, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat din Moldova, specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză); 



13. Dl  BOIŞTEANU Eduard, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (dreptul muncii; dreptul protecţiei 
sociale); 

14. Dl  SADOVEI Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (dreptul muncii; dreptul protecţiei 
sociale); 

15. Dna  GÎRLA Lilia, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie); 

16. Dna  ANDRIŢCHI Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie general; 

17. Dl  RAILEAN Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, Institutul 
de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, specialitatea: 
14.00.13 – Neurologie; 

18. Dl  DIUG Eugen, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar, Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea: 15.00.01 – Farmacie. 
dreptul de conducător (consultant) de doctorat la 
 
 

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 Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care au dat dovadă de 
calităţile respective: 

1. Dna DUCA Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM, dreptul de conducător (consultant) de doctorat la specialităţile: 
03.00.03 -  Biologie moleculară, 03.00.12 - Fiziologie vegetală şi 03.00.15 – Genetică. 

 
 

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 Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, care au dat 
dovadă de calităţile respective:  

1. Dl  RUDIC Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician, 
dreptul de conducător (consultant) de doctorat la specialităţile: 03.00.07 – 
Microbiologie şi 03.00.23 - Biotehnologie; 

2. Dna  USATÎI Agafia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialităţile: 03.00.07 – Microbiologie şi 
03.00.23 – Biotehnologie. 
 
 

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 Institutului de Zoologie al AŞM, care au dat dovadă de calităţile respective:  

1. Dl  TODERAŞ Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialităţile: 03.00.08 – Zoologie şi 03.00.16 - 
Ecologie; 

2. Dl  ZUBCOV Nicolai, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat la specialitatea: 03.00.08 – Zoologie; 

3. Dl  DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 03.00.09 – Entomologie; 

4. Dna  UNGUREANU Laurenţia, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 03.00.18 – Hidrobiologie, 
ihtiologie; 



5. Dl  USATÎI Marin, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie; 

6. Dna  ZUBCOV Elena, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie; 

7. Dl  ERHAN Dumitru, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 03.00.19 – Parazitologie, 
helmintologie. 
 
 

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  ŞTEFANEŢ Mihail, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.02 – Anatomia omului; 

2. Dl  ŢÎBÎRNĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.05 – Boli interne; 

3. Dl  FRIPTULEAC Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.07 – Igienă; 

4. Dl  OSTROFEŢ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.07 – Igienă; 

5. Dl  PÎNTEA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.10 – Boli infecţioase; 

6. Dl  GROPPA Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.13 – Neurologie; 

7. Dl  GHIDIRIM Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi 
radioterapie; 

8. Dl  MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialităţile: 14.00.14 – Oncologie şi 
radioterapie şi 14.00.33 – Medicină socială şi management; 

9. Dl  RÂVNEAC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.15 – Anatomie patologică; 

10. Dl  VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.16 – Fiziologie naromală 
şi patologică; 

11. Dl  LUPAN Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie; 

12. Dl  TOPALO Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie; 

13. Dl  MARIN Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, specialitatea: 
14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie; 

14. Dl  BACIU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.24 – Medicină legală; 

15. Dl  GONCIAR Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.25 – Farmacologie, 
farmacologie clinică; 

16. Dl  MATCOVSCHI Sergiu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
dreptul de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.26 – 
Ftiziopneumologie; 

17. Dl  CORCIMARU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.29 – Hematologie şi 
transfuziologie; 



18. Dna  SPINEI Larisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi 
management; 

19. Dna  ANDRIEŞ Lucia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.36 – Diagnostic de 
laborator; imunologie şi alergologie; 

20. Dl  TĂNASE Adrian, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.40 – Urologie; 

21. Dl  VALICA Vladimir, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 15.00.01 – Farmacie; 

22. Dl  NISTREANU Anatolie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
dreptul de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 15.00.01 – Farmacie. 
 
 

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 Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii 
Mamei şi Copilului, care au dat dovadă de calităţile respective:  

1. Dna  EŢCO Ludmila, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.01 – Obstetrică şi 
ginecologie; 

2. Dl  STRATULAT Petru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie; 

3. Dna  VASILOS Liubovi, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie. 
 
 

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 a Moldovei, care au dat dovadă de 
calităţile respective:  

1. Dl  DOROGAN Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor; 

2. Dl  SÂRBU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, dreptul de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 01.04.10 
– Fizica şi ingineria semiconductorilor; 

3. Dl  TROFIM Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor; 

4. Dl  ŞONTEA Victor, doctor în tehnică, profesor universitar, dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat la specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor; 

5. Dl  ŢIULEANU Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, dreptul de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 01.04.10 
– Fizica şi ingineria semiconductorilor; 

6. Dl  MARINA Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, dreptul de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 01.04.27 
– Mecanica corpului solid deformabil; 

7. Dl  MORARU Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, dreptul de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 01.04.27 
– Mecanica corpului solid deformabil; 



8. Dl  ŞEREMET Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
universitar, dreptul de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 01.04.27 
– Mecanica corpului solid deformabil; 

9. Dl  POPESCU Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 01.05.04 – Modelare 
matematică, metode matematice, produse program; 

10. Dl  BOSTAN Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician, 
dreptul de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.02.02 – Teoria 
maşinilor şi organe de maşini; 

11. Dl  DULGHERU Valeriu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.02.02 – Teoria maşinilor 
şi organe de maşini; 

12. Dl  STOICEV Petru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialităţile: 05.02.04 – Tribologie şi 
05.03.01 – Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri); 

13. Dl  TOCA Alexei, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat la specialitatea: 05.02.08 – Tehnologia construcţiei de 
maşini; 

14. Dl  AMBROS Tudor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.09.01 – Electromecanică, 
maşini electrice, sisteme de acţionare, aparate şi dispozitive electrice; 

15. Dl  BODIUL Pavel, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.12.14 – Sisteme, reţele şi 
dispozitive de telecomunicaţii; 

16. Dl  GUŢULEAC Emilian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.13.13 – Calculatoare, 
sisteme de calcul şi reţele informaţionale; 

17. Dl  ARION Valentin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.14.02 – Centrale electrice 
(partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor; 

18. Dl  CHIORSAC Mihail, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.14.02 – Centrale electrice 
(partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor; 

19. Dl  CIUMAC Jorj, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat la specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor 
alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor); 

20. Dl  TATAROV Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia 
produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor); 

21. Dl  MUSTEAŢĂ Grigore, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia 
băuturilor alcoolice şi nealcoolice; 

22. Dl  BERNIC Mircea, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.18.12 – Procese şi aparate în 
industria alimentară; 

23. Dl  LUPAŞCO Andrei, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.18.12 – Procese şi aparate în 
industria alimentară; 

24. Dl  MARTÂNIUC Nicolae, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.22.08 – Exploatarea şi 
studiul căilor de transport (pe ramuri: rutier, feroviar, aerian, acvatic, tehnologic); 

25. Dl  LIVOVSCHI Eugen, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM dreptul de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 
05.23.01 – Elemente de construcţii şi edificii; 



26. Dl  ŞIŞIANU Sergiu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.27.01 – Electronica corpului 
solid, microelectronică, nanoelectronică; 

27. Dl  COJUHARI Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 08.00.01 – Economie 
politică; doctrine economice; 

28. Dna  BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi 
management (în ramură);  

29. Dna  GHEORGHIŢĂ Maria, doctor în economie, conferenţiar universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi 
management (în ramură);  

30. Dna  GOROBIEVSCHI Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar, 
dreptul de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 08.00.05 – Economie 
şi management (în ramură);  

31. Dl  JOSAN Nicolae, doctor în economie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi 
management (în ramură);  

32. Dl  SVERDLIC Valentin, doctor în economie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi 
management (în ramură);  

33. Dl  SÂRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar, specialitatea: 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură);  

34. Dl  ŢURCANU Nicolae, doctor în economie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi 
management (în ramură);  

35. Dl  VATAVU Alexandru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii (pe discipline);  

36. Dl  STAVILĂ Tudor, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 17.00.04 – Arte vizuale (cu 
specificarea: arta plastică, decorativă, aplicată).  
 
 
 
 
 

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 din Moldova, care au dat dovadă de 
calităţile respective:  

1. Dl  DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat la specialitatea: 12.00.08 -  
Drept penal (drept procesual penal, criminalistică). 

 
 
IX. 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. Dl  GONŢA Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialităţile: 07.00.02 – Istoria românilor şi 
07.00.03 – Istoria universală; 



2. Dl  MUSTEAŢĂ Sergiu, doctor în istorie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor; 

3. Dna  COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar 
universitar, dreptul de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.01 – 
Pedagogie generală; 

4. Dna  GRANACI Lidia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală; 

5. Dl  COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală; 

6. Dna  CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie 
generală; 

7. Dl  MÂNDÂCANU Virgil, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie 
generală; 

8. Dna  PAPUC Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală; 

9. Dna  BABÂRĂ Eugenia, doctor în filologie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (pe discipline); 

10. Dna  BARBAS Eleonora, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (pe discipline); 

11. Dna  GOGU Tamara, doctor în filologie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (pe discipline); 

12. Dna  SIMAC Ana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (pe discipline);  

13. Dna  URSU Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (pe discipline);  

14. Dna  RACU Aurelia, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.03 – Pedagogie specială;  

15. Dl  RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 19.00.07 – Psihologie 
pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii;  

16. Dna  RACU Jana, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 19.00.07 – Psihologie 
pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii;  

17. Dl  NEGURĂ Ion, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 19.00.07 – Psihologie 
pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii;  

18. Dna  STAMATIN Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 19.00.07 – Psihologie 
pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii;  

19. Dna  TEREŞCIUC Raisa, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 19.00.07 – Psihologie 
pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii;  

20. Dl  JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 19.00.07 – Psihologie 
pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii.  

 
 

X. 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. Dl  BALTAG Dmitrii, doctor habilitat în drept, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a 
dreptului; istoria statului şi dreptului, istoria doctrinelor politice şi de drept; 

2. Dl  GHEORGHIŢĂ Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept 
penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară). 
 
 

XI. 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 Cooperatist-Comerciale din Moldova, care au dat dovadă de 
calităţile respective:  

1. Dl  MALECA Tudor, doctor în tehnică, conferenţiar  universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 05.18.15 – Merceologia 
produselor alimentare; 

2. Dl  PETROVICI Sergiu, doctor habilitat în economie, profesor  universitar, dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 08.00.06 – Marketing; 
logistică; 

3. Dna  FUIOR Elena, doctor în economie, conferenţiar  universitar, dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; 
credit. 
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Secretar ştiinţific,           
profesor universitar                                                                   Gheorghe GLADCHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex. Ion Holban, tel. 23-23-06 


