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HOTĂRÎREA  nr. AT 3/6  din 23 mai 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 organizatoare de doctorat şi a 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. (1644)  Dl  CALIN Iurie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, specialitatea: 01.01.02 – Ecuaţii 
diferenţiale; 

2. (1645)  Dna  TAGADIUC Olga, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea: 
03.00.04 – Biochimie; 

3. (1646)  Dl  DAVID Anatolie, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, 
Institutul de Zoologie al AŞM, specialitatea: 03.00.08 – Zoologie; 

4. (1647)  Dl  ANDREEV Alexei, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Zoologie al AŞM, specialitatea: 03.00.09 – Entomologie; 

5. (1648)  Dl  OLEŞCIUK Valentin, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Energetică al AŞM, specialitatea: 05.09.12 – Electronica de putere mare; 
dispozitive şi sisteme de convertizare a energiei; 

6. (1649)  Dna  STURZA Rodica, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea: 05.18.21 – Control şi certificare a 
produselor alimentare; 

7. (1650)  Dl  COCÂRLĂ Pavel, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialităţile: 07.00.02 – Istoria românilor (pe 
perioade) şi 07.00.03 – Istoria universală (pe perioade); 

8. (1651)  Dl  COJOCAARU Gheorghe, doctor în istorie, conferenţiar universitar, 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor 
(pe perioade); 

9. (1652)  Dl  JARCUŢCHI Ion, doctor în istorie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Istorie, Stat şi Drept al AŞM, specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor (pe 
perioade); 



10. (1653)  Dna  URSU Valentina, doctor în istorie, conferenţiar universitar, 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, specialitatea: 07.00.02 
– Istoria românilor (pe perioade); 

11. (1654)  Dl  ŞAROV Igor, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat din Moldova, specialitatea: 07.00.03 – Istoria universală (pe perioade); 

12. (1655)  Dl  CAPSÎZU Valeriu, doctor în economie, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; 
doctrine economice; 

13. (1656)  Dna  ACULAI Elena, doctor în economie, conferenţiar cercetător, Institutul 
de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi 
management (în antreprenoriat); 

14. (1657)  Dna  GRABAROVSCHI Ludmila, doctor în economie, conferenţiar 
universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei, specialitatea: 08.00.12 – 
Contabilitate; audit; analiză economică; 

15. (1658)  Dna  GHERASIM Alexandra, doctor în filologie, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 10.02.19 – Lingvistica generală 
(contrastiv-tipologică); 

16. (1659)  Dl  BÎRGĂU Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Institutul 
de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(constituţional, administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept; 

17. (1660)  Dl  CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(constituţional, administrativ, vamal); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de 
drept; 

18. (1661)  Dl  ROTARU Ilie, doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de 
Istorie, Stat şi Drept al AŞM, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil); 

19. (1662)  Dl  NOUR Valeriu, doctor în drept, conferenţiar universitar, Academia 
„Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 
specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, criminologie); 

20. (1663)  Dl  BACIU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală; 

21. (1664)  Dna  POGOLŞA Lilia, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală; 

22. (1665)  Dl  SCRIPCENCO Constantin, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi 
metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de 
recuperare; 

23. (1666)  Dl  GRIB Liviu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialităţile: 
14.00.05 – Boli interne şi 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie; 

24. (1667)  Dl  POPOVICI Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Cardiologie, specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie; 

25. (1668)  Dl  ŢURCANU Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea: 
14.00.19 – Imagistică medicală; 

26. (1669)  Dl  PĂDURE Andrei, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea: 
14.00.24 – Medicină legală; 

27. (1670)  Dl  DJUGOSTRAN Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar 
cercetător, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, specialitatea: 14.00.26 
– Ftiziopneumologie; 



28. (1671)  Dl  HAIDÎRLÎ Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, specialitatea: 14.00.26 – 
Ftiziopneumologie; 

29. (1672)  Dl  SAIN Dmitri, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, Institutul 
de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, specialitatea: 14.00.26 – 
Ftiziopneumologie; 

30. (1673)  Dl  ROJNOVEANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar 
universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 
specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie; 

31. (1674)  Dl  SÎMBOTEANU Aurel, doctor în politologie, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi 
istoria politologiei; instituţii şi procese politice; 

32. (1675)  Dl  EŞANU Constantin, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 23.00.04 – Teoria şi istoria 
relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale. 
 
 

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. (1676)  Dl  POPESCU Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, 
specialitatea: 01.05.03 – Tehnologii informaţionale.  

 
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 Oncologic, care au dat dovadă de calităţile respective:  

1. (1677)  Dl  JOVMIR Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, 
specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie; 

2. (1678)  Dl  ROŞCA Andrei, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.19 – Imagistică medicală. 

 
 

Preşedinte  CNAA,            
academician                                                                                                  Valeriu CANŢER 
 

Secretar ştiinţific,              
Profesor universitar                                                                                 Gheorghe GLADCHI 
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