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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  1/3 din 16.02.2012 

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  CIUBOTARU Constantin, doctor în informatică, conferenţiar universitar, Institutul 
de Matematică şi Informatică al AŞM, specialitatea: 01.05.01 – Bazele teoretice ale 
informaticii; programarea calculatoarelor; 

2. Dl  POVAR Igor, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar, Institutul de Chimie 
al AŞM, specialităţile: 02.00.02 – Chimie analitică şi 02.00.04 – Chimie fizică; 

3. Dl  CORJA Ion, doctor în chimie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea: 02.00.03 – Chimie organică; 

4. Dl  LÎSÎI Leonid, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, la specialitatea: 03.00.04 – Biochimie; 

5. Dl  BUJOREANU Nicolae, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, specialitatea: 03.00.12 – 
Fiziologie vegetală; 

6. Dna  TUMANOVA Lidia, doctor în chimie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, specialitatea: 03.00.15 – Genetică; 

7. Dna  COTENCO Eugenia, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, specialitatea: 03.00.15 – Genetică; 

8. Dna  ZUBCOV Elena, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, Institutul de 
Zoologie al AŞM, specialitatea: 03.00.16 – Ecologie; 

9. Dna UNGUREANU Laurenţia, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Zoologie al AŞM, specialitatea: 03.00.16 – Ecologie; 

10. Dl  GUMANIUC Alexei, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător, Institutul 
de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, specialitatea: 06.01.04 – Agrochimie; 

11. Dl  RUSU Alexandru, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, specialitatea: 06.01.04 – 
Agrochimie; 

12. Dl  BOTNARI Vasile, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură 
Ecologică al AŞM, specialităţile: 06.01.05 – Ameliorarea şi producerea seminţelor şi 
06.01.11 – Protecţia plantelor; 
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13. Dl  NICOLAESCU Gheorghe, doctor în agricultură, conferenţiar universitar, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, specialitatea: 06.01.08 – Viticultură; 

14. Dl  PERSTNIOV Nicolae, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, specialitatea: 06.01.08 – Viticultură; 

15. Dl  ARNĂUT Tudor, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea: 07.00.06 – Arheologie; 

16. Dna CARA Maria, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din 
Comrat, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură); 

17. Dna CRUCERESCU Cornelia, doctor în economie, conferenţiar universitar, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management 
(în ramură); 

18. Dna LEVITSKAIA Alla, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Comrat, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură); 

19. Dl  PARMACLI Dmitrii, doctor habilitat în economie, profesor universitar, Universitatea 
de Stat din Comrat, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură); 

20. Dl  VACULOVSCHI Dorin, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de 
Studii Economice din Moldova, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în 
ramură); 

21. Dna  PALADI Valentina, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de 
Studii Economice din Moldova, specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză 
economică; 

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

23. Dna  MOLEA Viorica, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, specialitatea: 10.02.01 – Limba română; 

24. Dl  SAINSUS Valeriu, doctor în geografie, conferenţiar universitar, Academia de Studii 
Economice din Moldova, specialitatea: 11.00.02 – Geografie economică, socială şi 
politică; 

25. Dna LUPAŞCU Zinaida, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova, specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi 
dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept; 

26. Dna SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie 
generală; 

27. Dna SUZANSKAIA Tatiana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii 
(limba rusă); 

28. Dna LAPOŞINA Emilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică  de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, specialitatea: 13.00.03 – Pedagogie 
specială; 

29. Dna ROTARU Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Pedagogică  de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, specialitatea: 13.00.03 – Pedagogie 
specială; 

30. Dl  BRANIŞTE Tudor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea: 
14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie; 

31. Dna ODOBESCU Stela, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Neurologie şi Neurochirurgie, specialitatea: 14.00.13 – Neurologie; 

32. Dl  CĂRĂUŞU Ghenadie, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea: 14.00.18 – Psihiatrie 
şi narcologie; 

33. Dl  HÎŢU Dumitru, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie; 
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34. Dl  CHELE Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie; 

35. Dl  BALANESCU Savva, doctor în medicină veterinară, conferenţiar universitar, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, specialitatea: 16.00.01 – Terapie veterinară; 

36. Dl  DONICA Gheorghe, doctor în medicină veterinară, conferenţiar universitar, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, specialitatea: 16.00.05 – Chirurgie 
veterinară; 

37. Dna BRICEAG Silvia, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei, specialitatea: 19.00.05 – Psihologie socială; 

38. Dl  JOSANU Iurii, doctor în politologie, conferenţiar universitar, Institutul de Integrare 
Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi 
istoria politologiei; instituţii şi procese politice; 

39. Dna PERU-BALAN Aurelia, doctor în politologie, conferenţiar universitar, Institutul de 
Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, specialitatea: 23.00.01 – Teoria, 
metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice. 
 
 

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 Tehnice a Moldovei, care au dat dovadă de calităţile 
respective:  

1. Dl  MUSTEAŢĂ Valentin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, m. - c. al 
AŞM, specialitatea: 05.14.05 – Bazele teoretice ale termotehnicii; 

2. Dl  ŞIŞIANU Teodor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, m. - c. al AŞM, 
specialităţile: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor şi 05.27.01 – 
Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică. 
 
 

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 Universităţii de Stat din Moldova, care au dat dovadă de calităţile 
respective:  

1. Dl  SOLTAN Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 
academician, specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări 
operaţionale; 

2. Dl  GAŞIN Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 
specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor; 

3. Dl  GULEA Aurelian, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, m. - c. al AŞM, 
specialitatea: 02.00.01 – Chimie anorganică; 

4. Dl  ŞALARU Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, m. - c. al AŞM, 
specialităţile: 03.00.05 – Botanică şi 03.00.16 - Ecologie; 

5. Dl  MELNIC Boris, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician, 
specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor; 

6. Dl  DOLGAN Mihail, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician, 
specialitatea: 10.01.01 – Literatura română; 

7. Dl  CIOBANU Anatol, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, m. - c. al 
AŞM, specialităţile: 10.02.01 – Limba română şi 10.02.19 – Lingvistică generală (cu 
specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, 
computaţională); 

8. Dna CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, 
specialităţile: 10.02.01 – Limba română şi 10.02.19 – Lingvistică generală (cu 
specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, 
computaţională); 



 

4 
 

9. Dna BONDARENCO Ana, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, 
specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză); 

10. Dl  DUCA Gheorghe, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician, 
specialităţile: 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a 
resurselor naturale şi 05.17.10 – Tehnologia produselor speciale (cu specificarea 
produselor); 

11. Dl  ŞCHIOPU Constantin, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală; 

12. Dl  RUSNAC Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician, 
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. 
 
 

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 de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, care au dat dovadă de 
calităţile respective:  

1. Dl CARP Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, specialitatea: 13.00.04 -  
Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de 
recuperare.  
 
 

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 Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, care au dat 
dovadă de calităţile respective:  

1. Dna EMNOV Ecaterina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, 
specialitatea: 03.00.04 – Biochimie; 

2. Dl  ŞIŞCANU Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, 
academician, specialitatea: 03.00.12 – Fiziologie vegetală; 

3. Dna ŞTEFÂRŢĂ Anastasia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, 
specialitatea: 03.00.12 – Fiziologie vegetală; 

4. Dl  BARBACAR Nicolae, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, 
specialitatea: 03.00.15 – Genetică; 

5. Dna LUPAŞCU Galina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, 
specialitatea: 03.00.15 – Genetică; 

6. Dl  GANEA Anatol, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, specialitatea: 
03.00.15 – Genetică; 

7. Dna GONCEARUC Maria, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, 
specialitatea: 06.01.05 – Ameliorarea şi producerea seminţelor. 
 
 

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 Istorie, Stat şi Drept al AŞM, care au dat dovadă de 
calităţile respective:  

1. Dl  BALMUŞ Victor, doctor în drept, conferenţiar cercetător, specialitatea: 12.00.02 
– Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, 
financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor 
de drept; 

2. Dl  GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar, specialitatea: 
12.00.02 – Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, 
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militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept; 

3. Dl  CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, specialitatea: 
12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual 
penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii 
investigativ-operative); 
 
 

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 Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului 
„Nicolae Dimo”, care au dat dovadă de calităţile respective:  

1. Dl  CERBARI Valerian, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, 
specialităţile: 03.00.27 – Pedologie şi 06.01.03 - Agropedologie; 

2. Dl  KRUPENIKOV Igor, doctor habilitat în geografie, profesor universitar, 
academician, specialitatea: 03.00.27 – Pedologie; 

3. Dl  ANDRIEŞ Serafim, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător, 
academician, specialitatea:06.01.04 –Agrochimie. 
 
 

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 Institutului de Cardiologie, care au dat dovadă de calităţile 
respective:  

1. Dl  CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, 
specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie; 

2. Dl  GROSU Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, specialitatea: 
14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie; 

3. Dl  POPOVICI Mihail, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
academician, specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie; 

4. Dna  VATAMAN Eleonora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie. 
 
 

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

1. Dl  LĂCUSTĂ Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician, 
specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia omului şi plantelor; 

2. Dl  ŢÎRDEA Teodor, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, specialităţile: 
09.00.05 – Etică şi 09.00.08 – Filosofia şi metodologia ştiinţei (pe domenii); 

3. Dl  PALADI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
academician, specialitatea: 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie; 

4. Dl  OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician, 
specialitatea: 14.00.07 – Igienă; 

5. Dl  BENDELIC Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.08 – Oftalmologie; 

6. Dl  GHERMAN Diomid, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
academician, specialitatea: 14.00.13 – Neurologie; 

7. Dl  GAVRILIUC Mihail, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.13 – Neurologie; 

8. Dl  ŞCERBATIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie; 
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9. Dl  GORNEA Filip, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, specialitatea: 
14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie; 

10. Dl  MOROZ Petru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, specialitatea: 
14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie; 

11. Dl  GHIDIRIM Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
academician, specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie; 

12. Dl  GUŢU Eugen, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, specialitatea: 
14.00.27 – Chirurgie; 

13. Dl  HOTINEANU Vadim, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie; 

14. Dl  TINTIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management; 

15. Dl  GREJDIANU Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management. 

 
 

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 Institutului de   Ştiinţe ale Educaţiei, care au dat dovadă de calităţile 
respective:  

1. Dna CALLO Tatiana, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 
specialitatea: 13.00.01 -  Pedagogie generală. 

 
 

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 Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, care au dat dovadă de 
calităţile respective:  

1. Dl  POPA Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 
specialităţile: 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale şi 01.01.06 - Logică matematică, 
algebră şi teoria numerelor; 

2. Dl  ŞUBĂ Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, specialitatea: 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale; 

3. Dl  VULPE Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 
specialitatea: 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale;  

4. Dl  ARNAUTOV Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, academician, specialitatea: 01.01.06 - Logică matematică, algebră şi 
teoria numerelor;  

5. Dl  RAŢIU Mefodie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 
membru corespondent, specialitatea: 01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria 
numerelor;  

6. Dna  BOIAN Elena, doctor în informatică, conferenţiar universitar, specialitatea: 
01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor;  

7. Dna  COJOCARU Svetlana, doctor habilitat în informatică, conferenţiar cercetător, 
specialitatea: 01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea 
calculatoarelor;  

8. Dl  ROGOJIN Iurie, doctor habilitat în informatică, conferenţiar cercetător, 
specialitatea: 01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea 
calculatoarelor;  

9. Dl  GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, 
membru corespondent al AŞM, specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, 
metode matematice; produse program.  
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XII.  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 Tiraspol, care au dat dovadă de calităţile respective:  

1. Dl  CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, academician, specialităţile: 01.01.04 – Geometrie şi topologie, 01.01.06 - 
Logică matematică, algebră şi teoria numerelor şi 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii(matematica); 

2. Dl  CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
universitar, specialitatea: 01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor; 

3. Dl  SANDU Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor; 

4. Dl  GHEORGHIŢĂ Eugen, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, specialitatea: 01.04.07 – Fizica stării condensate;  

5. Dl  SOFRONI Valentin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar, 
specialitatea: 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a 
resurselor naturale;  

6. Dl  SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;  

7. Dna  BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;  

8. Dna  COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;  

9. Dl  PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;  

10. Dl  CALMUŢCHI Laurenţiu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematica);  

11. Dl  HARITON Andrei, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, specialitatea: 
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematica);  

12. Dl  LUPU Ilie, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, specialitatea: 
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematica);  

13. Dl  PANICO Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, specialitatea: 
13.00.01 – Pedagogie generală. 

 

Preşedinte  CNAA,          
academician                                                                                           Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,       
profesor universitar                                                                                   Gheorghe GLADCHI 
 
 

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

 


