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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.gov.md 

                                              
H O T Ă R Â R E A nr. AT-4/2.1 

din 07 iulie 2015 
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, 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: 

 
1.1. 
 

MAKILI-ALIYEV Kamal 
doctor habilitat în drept în urma susţinerii tezei în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 
18.552.01-09 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM la data de 08 mai 
2015, specialitatea 552.01. Drept constituţional 
Tema: Влияние международного права прав человека на конституционное право в 
Азербайджанской Республике, Республике Молдова и Грузии / Influenţa dreptului 
internaţional al drepturilor omului asupra dreptului constituţional în Republicile Azerbaidjan, 
Moldova şi Georgia    
 
Law 
Institute of Legal and Political Research, ASM 
May 08,  2015 
 

1.2. GROSU Victoria 
doctor habilitat în științe biologice în urma susţinerii tezei în Consiliul Ştiinţific Specializat  
DH 03.165.01-02 din cadrul Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie al AȘM la data de 26 
mai  2015,  specialitatea 165.01. Fiziologia omului și animalelor 
Tema: Impactul disfuncțiilor cronice ale miocardului asupra stării fiziologice integrale a 
corpului și metabolismului organismului. 
 
Human and Animal Biology  
Institute of Physiologie and Sanacreatology of the ASM 
May 26, 2015 
 

1.3. CUCIUREANU Gheorghe 
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