
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 2/9-1 din 10 aprilie 2014 
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 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. (1962) DRAGU Mircea, doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport, profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.04 - Educaţie fizică, 
sport, kinetoterapie şi recreaţie; 

2. (1963) BUDEVICI-PUIU Liliana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, profilul Pedagogie profesională, specialitatea 533.04 - 
Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie; 

3. (1964) EVTODIEV Igor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, profilul Fizica sistemelor macroscopice, specialitatea 
133.04 – Fizica stării solide;  

4. (1965) CULEAC Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Fizică Aplicată al AŞM, profilul Fizică aplicată, specialităţile 134.01 - Fizica şi tehnologia 
materialelor; 134.03 - Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii; 

5. (1966) MIHAILOV Valentin, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător, Institutul de Fizică 
Aplicată al AŞM, profilul Ingineria şi tehnologia materialelor, specialitatea 251.03 - Tehnologii 
electrofizice şi ingineria suprafeţelor; 

6. (1967) LUPAN Oleg, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică 
a Moldovei, profilul Inginerie electronică şi construcţia de aparate, specialitatea 233.01 - Nano-
microelectronică şi optoelectronică; profilul Fizică aplicată, specialităţile 134.01 - Fizica şi 
tehnologia materialelor; 134.03 - Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii; 

7. (1968) GARABULEA Boris, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică 
a Moldovei, profilul Tehnologii în industria alimentară, specialităţile 253.01 - Tehnologia 
produselor alimentare de origine vegetală, 253.02 - Tehnologia produselor alimentare de 
origine animală; 

8. (1969) CEBAN Victor, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, profilul Ingineria şi managementul producerii, specialitatea 271.01 – Ingineria şi 
managementul producerii (pe ramuri ale producerii industriale); 
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9. (1970) PÎNTEA Maria, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul 
Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, profilul Agronomie, specialităţile 
411.04 – Ameliorarea şi producerea seminţelor, 411.06 – Pomicultură; 

10. (1971) UNCU Livia, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Farmacie, specialitatea 316.01 – 
Farmacie;  

11. (1972) CAPROŞ Natalia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină 
generală, specialitatea 321.01 – Boli interne; 

12. (1973) COBEŢ Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, IMSP 
Institutul de Cardiologie, profilul Medicină generală, specialitatea 321.03 – Cardiologie; 

13. (1974) CAZACOV Vladimir, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,  profilul Medicină 
generală, specialitatea 321.13 – Chirurgie; 

14. (1975) GAGAUZ Olga, doctor în sociologie, conferenţiar cercetător, Institutul Naţional de 
Cercetări Economice al AŞM, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.05 – 
Demografie şi sociologie economică; 

15. (1976) SOROCEANU Evdochia, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Institutul 
Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Ştiinţe ale limbajului, specialitatea 621.01 – 
Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (limbi 
turcice); 

16. (1977) NESTEROVA Tamara, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător, Institutul 
Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Arte vizuale, specialitatea 651.02 – Teoria şi istoria 
arhitecturii; 

17. (1978) GHILAŞ Victor, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător, 
 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, profilul Artă muzicală, specialitatea 653.01 – Muzicologie; 

18. (1979) STRATAN Valentina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, IMSP Institutul 
Oncologic din Moldova, profilul Medicină generală, specialitatea Oncologie şi radioterapie; 

19. (1980) MOSCALENCO Sveatoslav, academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-
matematice, profesor, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, profilul Fizică aplicată, 
specialităţile 134.01 - Fizica şi tehnologia materialelor; 134.03 - Fizica nanosistemelor şi 
nanotehnologii; 

20. (1981) DICUSAR Alexandru, membru corespondent, doctor habilitat în chimie, profesor, 
profilul Ingineria şi tehnologia materialelor, specialitatea 251.03 – Tehnologii electrofizice şi 
ingineria suprafeţelor. 

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

1. (1982) RUSU Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, profilul Ingineria construcţiilor, specialitatea 211.02 – Materiale de construcţii, 
elemente şi edificii; 

2. (1983) MUNTEANU Andrei, doctor în biologie, profesor universitar, Institutul de Zoologie 
al AŞM, profilul  Biologia omului şi animalelor, specialitatea 165.02 – Zoologie; 

3.  (1984) RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Institutul Ştiinţifico-
Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, profilul Tehnologii în industria alimentară, 
specialitatea 253.03 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice; 



4. (1985) DONICĂ Ilie, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător, Institutul Ştiinţifico-
Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, profilul Agronomie, specialitatea 411.06 – 
Pomicultură; 

5. (1986) NICOLAEVA Albina, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
cercetător, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM, profilul 
Fizica sistemelor macroscopice, specialitatea 133.04 – Fizica stării solide; 

6. (1987) NICORICI Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM, profilul Fizica 
sistemelor macroscopice, specialitatea 133.04 – Fizica stării solide; 

7. (1988) CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină generală, specialitatea 
321.17 – Oftalmotologie; 

8. (1989) ROTARU Natalia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Diagnostic medical, 
specialitatea 324.01 – Radiologie şi imagistică medicală; 

9. (1990) MIŞIN Igor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicină generală, specialitatea 
321.13 – Chirurgie; 

10. (1991) TIMOFTI Elena, doctor habilitat în economie, profesor universitar, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova, profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03 – 
Economie şi management în domeniul de activitate; 

11. (1992) CANŢER Valeriu, academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM, profilul 
Fizica sistemelor macroscopice, specialităţile 133.02 – Fizica lichidelor şi materialelor moi, 
133.04 – Fizica stării solide;  fizica sistemelor macroscopice; 

12. (1993) TIGHINEANU Ion, academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, 
profesor universitar, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM, 
profilul Fizică aplicată, specialităţile 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor, 134.03 – 
Fizica nanosistemelor şi nanotehnologiilor; profilul Inginerie electronică şi construcţia de 
aparate, specialitatea 233.01 – Nano-microelectronică şi optoelectronică; 

13. (1994) SIDORENCO Anatolie, membru corespondent, doctor habilitat în ştiinţe 
fizico-matematice, profesor universitar, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii 
„D.Ghiţu” al AŞM, profilul Inginerie electronică şi construcţia de aparate, specialitatea 
233.01 – Nano-microelectronică şi optoelectronică. 

Preşedinte,                
academician                                                                                            Valeriu CANŢER          

                 

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


