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H O T Ă R Â R E A nr. AT-6/4 

din 15 noiembrie 2012 
cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice 
şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice 

 
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 tezelor de doctor şi doctor habilitat, dosarelor de atestare ale 
pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, 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 PASCARU Ana  

 
Philosophy   
the European Integration and Political 
Sciences Institute of Academy of Sciences 
of Moldova  
 
July  12, 2012 

doctor habilitat în filosofie, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 09.00.13 - 01 din cadrul Institutului Integrare 
Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM la data de 12 
iulie 2012, specialitatea: 09.00.13 – Filosofia 
socială, antropologie filosofică  şi filosofia culturii. 
Tema: Societatea contemporană  între conflict şi 
conciliere:  cazul Republicii Moldova 
 

1.2 ARÎCU Aculina 
 
Chemistry 
the Institute of  Chemistry of  the Academy 
of Sciences of Moldova 
 
October 23, 2012 

doctor habilitat în chimie, în urma susţinerii tezei de 
doctor habilitat în Consiliul  ştiinţific specializat DH 
05.02.00.10- 04 din cadrul Institutului de Chimie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei  la data de 23 
octombrie 2012, specialitatea 02.00.10- Chimie 
bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic 
activi; 
Tema: Sinteza structural- şi stereoselectivă a 
compuşilor drimanici şi norlabdanici. 

 
2. Se confirmă deciziile consiliilor ştiinţifice specializate de conferire a gradului ştiinţific de doctor şi 

se eliberează diploma de doctor, după cum urmează: 
 

2.1  
 

MARTÎNIUC Livia 
 
Pedagogics 
 
the Chisinau Pedagogical State 
University “Ion Creanga” 
 
August 24, 2012 
 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D 33.13.00.01 – 01 din 
cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău  la data de 24 august  2012, specialitatea: 
13.00.01 –Pedagogie  generală; 
Tema: Corelarea activităţilor de învăţare pentru 
dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a limbajului la elevii 
claselor primare. 
 

2.2  IORDĂCHESCU  Grigore-Dan 
(România) 
 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D 33.13.00.02 – 02 din 
cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 
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Pedagogics 
 
the Chisinau Pedagogical State 
University “Ion Creanga” 
 
August 25, 2012 
 

Chişinău  la data de 25 august  2012, specialitatea: 
13.00.01 – Pedagogie generală; 
Tema: Fundamente teoretice şi metodologice ale formării 
competenţei de autonomie educaţională a profesorului. 

2.3  TUCHILĂ  Inesa 
 
Pedagogics 
 
the State University of Physical 
Educations and Sports 
 
September 27, 2012 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 – 78 din 
cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport la 
data de 27 septembrie  2012, specialitatea: 13.00.04 – 
Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului 
sportiv şi culturii fizice de recuperare; 
Tema: Recuperarea scoliozei la elevii din ciclul primar în 
procesul educaţiei fizice. 
 

2.4  FORFOLEA Mariana 
(România) 
 
Economics  
the Free International University of 
Moldova 
June 08, 2012 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05-22 din cadrul 
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova la data de 
08 iunie 2012, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi 
management (în instituţii publice);   
Tema: Relaţii publice – instrument managerial în 
administrarea fiscală. 
 

2.5  GÎRLEA Mihail 
 
Economics  
the Institute of Economics, Finance and 
Statistics of the Academy of Sciences of 
Moldova 
 
September 28, 2012 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D16.08.00.05-05* din 
cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei  la data de 28 septembrie 
2012, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management 
(în activitatea bancară);   
Tema: Perfecţionarea gestiunii relaţiilor de credit a 
băncii comerciale cu clienţii în scopul reducerii riscurilor 
bancare. 
 

2.6  GALANTON Natalia 
 
Economics  
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
 
September 28, 2012 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D32.08.00.05-47 din cadrul 
Academiei de Studii Economice din Moldova la data de 
28 septembrie 2012, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi 
management (în activitatea de antreprenoriat);   
Tema: Dezvoltarea Camerelor de Comerţ şi Indistrie cu 
impact asupra consolidării mediului de afaceri. 
 

2.7  BULICANU Victoria 
 
Political Sciences 
the Moldova State University 
 
June 22, 2012 

doctor în politologie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D30. 10.01.10 
– 06 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la 
data de 22 iunie 2012, specialitatea: 10.01.10 – 
Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării; 
Tema: Influenţa politică a mass-media: presa Republi
Moldova din perspectiva modelului  mediatic angl
saxon. 
 

2.8  DUŞACOVA  Natalia 
  
History 
the Institute of Cultural Heritage of 
the Academy of Sciences of 
Moldova 
August 15,  2012 

doctor în istorie, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D 22.07.00.07 – 05 din 
cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data de 15 august 
2012, specialitatea: 07.00.07 -  Etnologie, 
antropologie culturală şi istorică;  
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Tema: Locuinţa tradiţională lipovenească din spaţiul 
Pruto-Nistrean şi stînga Nistrului (sec.XIX-încep. 
sec.XXI). 
 

2.9  BALAN Diana   
 
Biology 
the Moldova State University 
July 04, 2012 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 30.03.00.13 – 10 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
de 04 iulie 2012, specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia 
omului şi animalelor; 
Tema: Evaluarea acţiunii unor compuşi  coordinativi 
ai cobaltului asupra funcţiei hematopoietice la 
purcei  în perioada postnatală timpurie. 
 

2.10  IAŢCO  Iulia 
 
Biology 
the Institute of Microbiology and 
Biotechnology of the Academy of 
Sciences of Moldova 
 
September 11, 2012 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.23 – 13 
din cadrul Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 
data de 11 septembrie 2012, specialitatea: 03.00.23 – 
Biotehnologie; 
Tema: Tehnologii  de  obţinere  a preparatelor 
lipidice  din biomasa algei  verzi  Dunaliella salina. 
 

2.11  ŞVE� Svetlana 
 
Biology 
the Institute of Microbiology and 
Biotechnology of the Academy of 
Sciences of Moldova 
 
October 11, 2012 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.23 – 12 
din cadrul Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 
data de 11 octombrie 2012, specialitatea: 03.00.23 – 
Biotehnologie; 
Tema: Particularităţile fiziologo-biochimice şi 
biotehnologice ale tulpinilor autohtone de bacterii 
lactice şi elaborarea tehnologiei  de producere a  
smîntînii   combinate cu utilizarea proteinei de soia. 
 

2.12  ŞAPOVAL Oleg 
 
Physics and Mathematics 
 
the Institute of Electronic Engineering 
and Nanotechnologies “D. Ghiţu” of 
Academy of Sciences of Moldova  
 
September 12, 2012 

doctor în ştiinţe fizico-matematice, în urma susţinerii 
tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
24.01.04.07 – 08 din cadrul Institutului de Inginerie 
Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data de 12 
septembrie2012, specialitatea: 01.04.07 – Fizica 
stării condensate; 
Tema: Технология и физические свойства 
пленочных нанокомпозитов теллуридов и 
манганитов ( Tehnologia şi proprietăţile fizice ale 
nanocompozitelor din telururi şi manganiti).  
 

2.13  VRABIE Elvira 
 
Engineering 
the Technical University of Moldova  
 
September 07 , 2012 

doctor în tehnică, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D 31.05.18.12 – 09 din 
cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la data de 07 
septembrie 2012, specialitatea: 05.18.12 – Procese şi 
aparate în industria alimentară; 
Tema: Procesarea electrofizică a zerului cu 
extragerea concentratului proteico- mineral  şi  
izomerizarea simultană a lactozei in lactuloză.  
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2.14  POPESCU Victor 
 
Engineering 
the State Agrarian University of  
Moldova 
September 18, 2012 

doctor în tehnică, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D 60.05.20.02 – 02 din 
cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova la 
data de 18 septembrie 2012, specialitatea: 05.20.02 – 
Electrificarea şi automatizarea agriculturii; 
Tema: Determinarea influenţei  factorilor aleatori 
asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei 
electrice 6-10 kV.  

2.15  PARA Gheorghe 
 
Physics and Mathematics 
the Institute of  Applied  Physics of 
the Academy of Sciences of 
Moldova 
 
October 02, 2012 

doctor în ştiinţe fizico-matematice, în urma susţinerii 
tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
02.01.04 10 – 18 din cadrul Institutului de fizică 
aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data 
de 02 octombrie 2012, specialitatea: 01.04.10 – 
Fizica şi ingineria semiconductorilor; 
Tema: Proprietăţile termomagnetice şi 
termoelectrice în micro şi nanofire pe bază 
semimetalului Bi (Термомагнитные и 
термоэлектрические свойства нано и 
микронитей на основе полуметалла Вi). 

2.16  CROITOR Lilia 
 
Chemistry 
the Institute of  Applied  Physics of the 
Academy of Sciences of Moldova 
 
September 26, 2012 

doctor în chimie, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D 02.01.04.18-01 din 
cadrul Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei la data de 26 septembrie 2012, 
specialitatea: 01.04.18 – Cristalografie şi 
cristalofizică; 
Tema: Designul molecular, sinteza şi studiul cu raze 
X al compuşilor coordinativi zero-dimensionali şi 
polimerici în baza dioximelor cu metalele de tranziţie 
Cu(II), Zn (II) şi Cd (II) 
 

2.17  BEJENARI Diana 
 
Physics and Mathematics 
 
the Moldova State University  
 
September 14, 2012 

doctor în ştiinţe fizico-matematice, în urma susţinerii 
tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
30.01.01.09-15 din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova la data de 14 septembrie 2012, 
specialitatea: 01.01.09 – Cibenetică matematică şi 
cercetări operaţionale; 
Tema: Analiza modelelor de tip Polling cu întârzieri 
semi-Markoviene. 
 

2.18  ISTRATE Viorel 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
September  12, 2012 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.27-51 
din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din 12 septembrie 
2012, specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie; 
Tema: Mucozectomia endoscopică şi disecţia 
endoscopică submucoasă în tratamentul 
formaţiunilor displazice şi neoplazice ale mucoasei 
tractului digestiv. 
 

2.19  ALDIABAT Mohammad 
 
Medicine  
the Scientific Research Institute of 
Mother and Child Health Care 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.01 - 18 
din cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în 
Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului la 
data de 25 septembrie 2012, specialitatea: 14.00.01 – 
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September 25, 2012 
 

Obstetrică şi ginecologie; 
Tema: Deficitul de fier ca factor de risc în 
dezvoltarea hipogalactiei. 
 

2.20  MÎNDRUŢA-STRATAN Rodica 
 
Medicine  
the Institute of Oncology 
 
October  05, 2012 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 52.14.00.14-21 
din cadrul Institutului Oncologic din 05 octombrie 
2012, specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi 
radioterapie; 
Tema: Aspecte clinico-genetice ale cancerului 
tiroidian. 

 
5. Se conferă, în baza propunerilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi a avizelor din partea 

Ministerului Educaţiei, titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) şi se eliberează 
atestatul de conferenţiar universitar, după cum urmează: 

  
5.1 
 
 

GLAVAN Boris 
 
Criminal Law (Criminal Law, Theory of 
The Operative - Investigation Activity) 
Academy  ”Ştefan cel Mare” of Ministry 
of Internal Affaires of the Republic of 
Moldova 
October 02, 2012 
 

doctor în drept, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, 
teoria activităţii investigativ-operative), în baza 
recomandării Senatlui Academiei „Ştefan cel Mare” 
a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova  din 02 octombrie 2012. 

5.2 OSADCII Cornel 
 
Criminal Law (Criminal Law, 
Criminology, Executional Law; ) 
Academy  ”Ştefan cel Mare” of Ministry 
of Internal Affaires of the Republic of 
Moldova 
October 02, 2012 
 

doctor în drept, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, 
criminologie, drept execuţional), în baza 
recomandării Senatlui Academiei „Ştefan cel Mare” 
a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova  din 02 octombrie 2012. 

5.3 RUSU Oleg 
 
Criminal Law (Criminal Law, 
Criminology, Executional Law; ) 
Academy  ”Ştefan cel Mare” of Ministry 
of Internal Affaires of the Republic of 
Moldova 
October 02, 2012 

doctor în drept, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, 
criminologie, drept execuţional), în baza 
recomandării Senatlui Academiei „Ştefan cel Mare” 
a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova  din 02 octombrie 2012. 

 
6. Se conferă, în baza propunerilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale 

senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi a avizelor din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, titlul 
ştiinţific de conferenţiar cercetător şi se eliberează atestatul de conferenţiar cercetător, după cum urmează: 

 
6.1 BUCIUCEANU-VRABIE  Mariana 

 
Social Structure, Social Institutions and 
Processes  
European Integration and Political 
Sciences Institute of Academy of 
Sciences of Moldova  
27 september 2012 
 
 

doctor în sociologie, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 22.00.04 – Structura socială, instituţii 
şi procese sociale, în baza recomandării Consiliului 
ştiinţific al Institutului Integrare Europeană şi 
Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
din 27 septembrie 2012. 
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6.2 CAZAC Tudor 
 
Viticulture  
Public Institution Scientifico – Practical 
for Horticulture and Food Technologies 
October 15, 2012 
 

doctor în agricultură, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 06.01.08 – Viticultură, în baza 
deciziei Consiliului Ştiinţific al Institutului  
Stiinţifico – Practic de Horticultură şi tehnologii 
Alimentare din 15 octombrie 2012. 

6.3 SORICI Natalia 
 
Obstetrics and Gynecology  
National Centre of Reproductive Health 
and Medical Genetics 
June 19, 2012 
 

doctor în medicină, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie, 
în baza recomandării Consiliului ştiinţific al 
Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi 
Genetică Medicală din 19 iunie 2012. 

6.4 UŞURELU Natalia 
 
Pediatrics 
National Centre of Reproductive Health 
and Medical Genetics 
 
June 19, 2012 

doctor în medicină, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie, în baza 
recomandării Consiliului ştiinţific al Centrului 
Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică 
Medicală din 19 iunie 2012. 

 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare,                                                        Valeriu CANŢER  
academician 
 

Secretar ştiinţific,                                                                              
          profesor universitar                                                                         Gheorghe GLADCHI 


