
 

 
 

 

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.gov.md 

                                              

H O T Ă R Â R E A nr. AT- 1/6.1 

din 16 februarie 2017 

cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe 

 
         În conformitate cu articolele 103, alin. (1) şi 104, lit. d) şi r) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al 

Republicii Moldova, cu Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare 

(Anexa nr.3 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova), cu Regulamentul privind 

funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CNAA din 25.11.2004 (proces-verbal nr.1), cu 

modificările şi completările ulterioare şi în rezultatul expertizei dosarelor de atestare ale pretendenţilor la gradul 

ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se conferă gradul ştiinţific de doctor habilitat şi se eliberează diploma de doctor 

habilitat, după cum urmează: 
 

1.  DONOS Ala 

doctor habilitat în ştiinţe medicale în urma susţinerii tezei în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 

53.322.01-05 din cadrul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei şi Copilului la 

data de 20 ianuarie 2017, specialitatea  322.01 Pediatrie şi neonatalogie  

Tema: Pneumonia comunitară la copii: particularităţi epidemiologice, etiopatogenetice, 

clinico-imunologice şi programe de recuperare 

 

Medical  Sciences 

Institute of Mother and Child 

January 20, 2017 

 

2.  VOLOC Alexandru 

doctor habilitat în ştiinţe medicale în urma susţinerii tezei în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 

53.322.01-06 din cadrul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei şi Copilului la 

data de 23 decembrie 2016, specialitatea  322.01 Pediatrie şi neonatalogie  

Tema:: Modificările clinico-biologice şi genetice în statutul vitaminei D în perioadele pre- şi 

postnatală a copilului 

Medical  Sciences 

Institute of Mother and Child 

December 23, 2016 

 

3.  MORARU Pavel 

doctor habilitat  în istorie  în urma susţinerii în  Consiliul ştiinţific specializat DH 15. 611.02 – 

02 la Institutul de Istorie  al  Academiei de Ştiinţe a Moldovei ,  la data de 21 decembrie 2016,  



 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md). 

 

Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare                                                      Valeriu CANŢER,  academician  

 

 

 

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

specialitatea: 611.02  Istoria românilor (pe perioade)  

Tema:  Organizarea şi activitatea serviciilor de informaţii şi securitate româneşti din 

Basarabia în perioada anilor 1918-1944 

 

History 

Institute of  History of  the Academy of Sciences of Moldova 

December 21, 2016 

 

4.  CEREMPEI Valerian  

doctor  habilitat  în ştiinţe tehnice  în urma susţinerii tezei în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 

60 255.01-03  din cadrul Universităţii Agrare de Stat  din Moldova  la data de  16 decembrie 

2016, specialitatea 255.01 Tehnologii şi mijloace tehnice în agricultură  

Tema: Elaborarea tehnologiei şi mijloacelor tehnice de producere şi utilizare a 

biocombustibililor în baza alcoolilor monoatomici 

 

Technical Sciences 

Agrarian State University of Moldova  

December 16, 2016 

 

http://www.cnaa.md/

