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HOTĂRÎREA  nr. AT  02/ 5 
cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat 

(proces - verbal nr. 2 din 18 martie 2010) 
 
 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 privind abilitarea cu dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat şi postdoctorat, aprobate de Comisia de atestare a CNAA la 23 aprilie 
2009, 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:  

 
Se  abilitează cu dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat 

următorii pretendenţi :  
 
1. URSU Arcadie, doctor habilitat în filozofie, academician, Institutul de Integrare 

Europeană şi Ştiinţe Politice, specialitatea  09.00.13 – Filozofie socială, antropologie 
filozofică, filozofia culturii. 

2. MOLDOVANU Gheorghe, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialităţile:  10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză) 
şi 10.02.19 – Lingvistică generală (sociologică). 

3. MELNICIUC Orest, doctor habilitat în geografie, conferenţiar universitar, Institutul 
de Ecologie şi Geografie, specialitatea 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea 
raţională a resurselor naturale. 

4. CUROCICHIN Ghenadie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 14.00.05 – 
Boli interne. 

5. GLADCHI Viorica, doctor în chimie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, specialitatea  02.00.20 – Chimie ecologică. 

6. PARFENTIEV Ala, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de Studii 
Economice din Moldova, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (activitate de 
antreprenoriat). 

7. ŢURCANU Gheorghe, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de 
Studii Economice din Moldova, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (activitate 
de antreprenoriat). 

8. BANTUŞ Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan cel Mare” a 
Ministerului Afacerilor Interne, specialitatea 12.00.02 – Drept public (constituţional; 
administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept. 

 



9. GRATI Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan cel 
Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, specialitatea 12.00.02 – Drept public (administrativ; 
poliţienesc);  organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept. 

10. ODAGIU Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan cel Mare” 
a Ministerului Afacerilor Interne, specialitatea 12.00.08– Drept penal (drept procesual-penal; 
criminalistică; expertiză judiciară). 

11. PARENIUC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia „Ştefan 
cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, specialitatea 12.00.08– Drept penal (drept penal; 
criminologie;  teoria activităţii investigativ-operative). 

12. GONŢA Victoria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, specialitatea 19.00.05 – Psihologie socială. 

13. RUSNAC Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, specialitatea 19.00.05 – Psihologie socială. 

14. ŞLEAHTIŢCHI Mihai, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, specialitatea 19.00.05 – Psihologie socială. 

15. PLEŞCA Maria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, specialitatea 19.00.07 – Psihologie 
pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii. 

16. NEGARĂ Anatolie, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi 
reumatologie. 
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