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HOTĂRÂREA  nr. AT  2/3 - 1 

din 05 aprilie 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  VERLAN Victor, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor; 

2. Dl  IZVOREANU Bartolomeu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, 
metode matematice, produse program; 

3. Dl  GOLOGAN Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Institutul de 
Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea: 02.00.05 – Electrochimie; 

4. Dl  REVA Veaceslav, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 03.00.04 – Biochimie; 

5. Dl  ŞTIRBU Eugeniu, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM, specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia omului şi 
animalelor; 

6. Dl  IONESCU Constantin, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
cercetător, Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, specialitatea: 04.00.12 – 
Geofizică; seismologie; metode geofizice de prospectare şi explorare a zăcămintelor 
subterane; 

7. Dl  JAVGUREANU Vasile, doctor în tehnică, profesor universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea: 05.02.13 – Maşini şi echipamente (pe ramuri); 

8. Dl  NISTIRIUC Pavel, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea: 05.12.14 – Sisteme, reţele şi 
dispozitive de telecomunicaţii; 

9. Dl  ABABII Victor, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică 
a Moldovei, specialitatea: 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele 
informaţionale; 



10. Dl  BODEAN Ghenadie, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, specialitatea: 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi 
reţele informaţionale; 

11. Dl  GUMANIUC Alexei, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, specialităţile: 06.01.01 – Agrotehnică şi 
06.01.06 – Legumicultură; 

12. Dl  ANDRIEŞ Vladimir, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova, specialitatea: 06.01.06 – Legumicultură; 

13. Dl  BOTNARI Vasile, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, specialitatea: 06.01.06 – Legumicultură; 

14. Dl  NASTAS Tudor, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, Institutul de Protecţie 
a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM, specialitatea: 06.01.11 – Protecţia 
plantelor; 

15. Dl  VOINEAC Vasile, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, Institutul 
de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM, specialitatea: 06.01.11 – 
Protecţia plantelor; 

16. Dl  MAŞNER Oleg, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător, Institutul Ştiinţifico 
- Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, specialitatea: 06.02.04 
– Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere; 

17. Dl  MAXIM Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea 
Cooperatist - Comercială din Moldova, specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; 
credit; 

18. Dl  PETROIA Andrei, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia de 
Studii Economice din Moldova, specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit; 

19. Dna  TIMOFTI Elena, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; 
monedă; credit; 

20. Dna  TROFIMOV Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar, Academia 
de Studii Economice din Moldova, specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; 
relaţii economice internaţionale; 

21. Dl  DOROGAN Valentin, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat din Moldova, specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării; 

22. Dna  SAINENCO Ala, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, specialitatea: 10.02.01 – Limba română; 

23. Dna  BORTĂ Larisa, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, specialitatea: 10.02.03 – Limbi slave (limba rusă); 

24. Dl  SÎRODOEV Ghennadi, doctor în ştiinţe geologo-mineralogice, conferenţiar 
cercetător, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, specialitatea: 11.00.11 – 
Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale; 

25. Dl  MĂMĂLIGĂ Ilie, doctor în drept, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie, 
Stat şi Drept al AŞM, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (drept internaţional 
privat); 

26. Dna  ROTARI Oxana, doctor în drept, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, 
criminologie); 

27. Dna  BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar 
universitar, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie 
generală; 

28. Dna  BARBĂNEAGRĂ Alexandra, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, specialitatea: 13.00.02 
– Teoria şi metodologia instruirii (limba română); 



29. Dna  TETELEA Margarita, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi, specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii (discipline artistice); 

30. Dna  BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, specialităţile: 19.00.05 – Psihologie socială şi 
19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii; 

31. Dl  BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea: 19.00.05 – Psihologie socială; 

32. Dl  BENIUC Valentin, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar, 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria 
relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale; 

33. Dl  DULSCHI Ion, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Academia de 
Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, specialitatea: 
25.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice (aspectele istorice); 

34. Dl  CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Academia de 
Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, specialitatea: 
25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii 
publice (aspectele juridice); 

35. Dl  POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Academia de 
Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, specialitatea: 
25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii 
publice (aspectele juridice); 

36. Dl  SACA Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar, Academia de 
Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, specialitatea: 
25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii 
publice (aspectele politologice); 

37. Dl  SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie , profesor universitar, 
Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, 
specialitatea: 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei 
publice; servicii publice (aspectele politologice). 

38. Dl  SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie , profesor universitar, 
Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: 23.00.04 – Teoria şi istoria 
relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale (se acceptă condiţionat, cu retragerea 
dreptului pe termen de an la specialitatea 23.00.01); 
 

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 Institutului de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, care au dat 
dovadă de calităţile respective:  

1. Dl  MORARU Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar, 
specialitatea: 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale; 

2. Dl  ROŞCA Alexandru, doctor habilitat în politologie, academician, specialitatea: 
23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale. 

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

1. Dl  VARTA Ion, doctor în istorie, conferenţiar cercetător, specialitatea: 07.00.02 – 
Istoria românilor; 



2. Dl  GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar cercetător, specialitatea: 
12.00.02 – Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ); 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept; 

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

 
 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 din Moldova, care au dat dovadă de calităţile respective:  

1. Dl  CHETRUŞ Petru, doctor în chimie, profesor universitar, specialitatea: 02.00.02 – 
Chimie analitică; 

2. Dl  JALENCU Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar, specialitatea: 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură); 

3. Dl  ARSENI Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar, specialitatea: 
12.00.02– Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ); organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor de drept. 

4. Dna  TEOSA Valentina, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi 
procese politice; 

 
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) colaboratorului 
Universităţii Tehnice a Moldovei, care a dat dovadă de calităţile respective:  

1. Dl  COJUHARI Andrei, doctor habilitt în economie, profesor universitar, specialitatea: 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură). 
 

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 Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, care au dat 
dovadă de calităţile respective:  

1. Dl  PÂSLARU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 
specialităţile: 13.00.01 – Pedagogie generală şi 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (pe discipline). 

2. Dna  COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar 
universitar, specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (discipline 
filologice). 

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

1. Dl  FRIPTU Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie; 

2. Dl  MUŞET Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
specialitatea: 14.00.11 – Dermatologie şi venerologie; 



3. Dl  NACU Anatol, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 14.00.18 – Psihiatrie şi narcologie; 

4. Dl  TOPOR Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, specialitatea: 
14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie. 

 
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 Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, care 
au dat dovadă de calităţile respective:  

1. Dl  GHINDA Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, 
specialităţile: 14.00.26 – Ftiziopneumologie şi 14.00.36 - Diagnostic de laborator; 
imunologie şi alergologie; 

2. Dl  IAVORSCHI Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, 
specialitatea: 14.00.26 – Ftiziopneumologie. 

 
 

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) 
colaboratorului Academiei „Ştefan cel Mare” al MAI al RM, care a dat dovadă de 
calităţile respective:  

1. Dl  GLADCHI Gheorghe, 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). 

 
 

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 Academiei de Muzică, Teatru şi  Arte Plastice”, care au dat dovadă de 
calităţile respective:  

1. Dl  AXIONOV Vladimir, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, 
specialitatea: 17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta muzicală); 

2. Dna  MELNIC Victoria, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta muzicală). 

 
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) 
colaboratorului Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, care a dat dovadă 
de calităţile respective:  

1. Dna  DESEATNIC-CILOCI Alexandra, doctor în biologie, conferenţiar 
cercetător, specialitatea: 03.00.07 – Microbiologie. 
 

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



1. Dl  BOTNARENCO Teodor, doctor în pedagogie, profesor universitar, 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului 
sportiv şi a culturii fizice de recuperare; 

2. Dl  BUDEVICI-PUIU Anatolie, doctor în istorie, profesor universitar, 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului 
sportiv şi a culturii fizice de recuperare; 

3. Dl  DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar, specialitatea: 
13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a 
culturii fizice de recuperare; 

4. Dl  DORGAN Viorel, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului 
sportiv şi a culturii fizice de recuperare; 

5. Dl  GONCEARUC Svetlana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului 
sportiv şi a culturii fizice de recuperare; 

6. Dl  GRIMALSCHI Teodor, doctor în pedagogie, profesor universitar, 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului 
sportiv şi a culturii fizice de recuperare; 

7. Dl  ILIN Grigore, doctor în pedagogie, profesor universitar, specialitatea: 
13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a 
culturii fizice de recuperare; 

8. Dl  MANOLACHI Veaceslav, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului 
sportiv şi a culturii fizice de recuperare; 

9. Dl  RÂŞNEAC Boris, doctor în pedagogie, profesor universitar, specialitatea: 
13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a 
culturii fizice de recuperare; 

 
 

 
 

Preşedinte  CNAA,             
academician                                                                                     Valeriu CANŢER 
 
 
 
 

Secretar ştiinţific,          
profesor universitar                                                                     Gheorghe GLADCHI 
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