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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICODIDACTICE 

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-5/3.2 

din 06 octombrie 2016 

cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor cercetător 

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 din 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 titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se conferă, în baza propunerilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetări ştiinţifice şi 

a avizelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, titlul ştiinţific de profesor cercetător şi se eliberează 

atestatul de profesor cercetător, după cum urmează: 

 

1.1  POPOVICI Ion 

doctor  habilitat în  ştiinţe medicale, profesor cercetător la profilul 321. Medicină generală, în 

temeiul recomandării Consiliului ştiinţific al IMSP Institutul de Cardiologie din 06 iulie 2016 

 

Medical  Sciences 

Public Medico-Sanitary Institution Institute of Cardiology 

July 06, 2016 

 

1.2  CIOBANU Nicolae 

doctor  habilitat în  ştiinţe medicale,  profesor cercetător la profilul 321. Medicină generală, în 

temeiul recomandării Consiliului ştiinţific al IMSP Institutul de Cardiologie din 06 iulie 2016 

 

Medical  Sciences 

Public Medico-Sanitary Institution Institute of Cardiology 

July 06, 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. 


