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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-7/2 

                                                             din 18 decembrie 2013  
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 NEGRU Andrei 
doctor habilitat în drept, în urma susţinerii tezei de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific 
specializat DH 30.12.00.01– 06 din cadrul  Universităţii de Stat din Moldova la data de 30 
noiembrie 2013,  
specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria 
doctrinelor politice şi de drept  
Tema: Consolidarea justiţiei în statul contemporan democratic (aspecte teoretico-practice)   
 
Law  
Moldova State University 
November 30, 2013 
 

1.2 BACINSCHI Nicolae 
doctor habilitat în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific 
specializat DH 50.14.00.25 – 10 din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” la data 09 octombrie 2013,   
specialitatea 14.00.25 – Farmacologie,  farmacologie clinică  
Tema: Farmacologia preparatelor entomologice şi utilizarea lor raţională 
 
Medicine 
State Medical and Pharmaceutical University „Nicolae Testemitanu” of the Republic of 
Modova 
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October 09, 2013 
 

1.3 MOCANU Natalia 
doctor habilitat în economie, în urma susţinerii tezei de doctor habilitat în Consiliul Ştiinţific 
Specializat DH 60.08.00.05 – 23 din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova la data 
de 10 octombrie 2013,  
specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură)  
Tema: Managementul restructurării economiei rurale în contextul integrării europene    
           
Economics 
Agrarian State University of Moldova 
October  10, 2013 
 

1.4 BUZU Olga  
doctor habilitat în economie, în urma susţinerii tezei de doctor habilitat în  Consiliul  ştiinţific  
specializat DH 31.08.00.05 – 25 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la data de 25 
octombrie 2013, 
specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat) 
Tema: Приоритеты развития системы оценки недвижимого имущества в Республике 
Молдова  /Priorităţile de dezvoltare a sistemului de evaluare a bunurilor imobile în 
Republica Moldova 
 
Economics 
Technical University of Moldova 
October  25, 2013 
 

1.5 ŢURCAN  Nelly  
doctor habilitat în sociologie, în urma susţinerii tezei de doctor habilitat în Consiliul  ştiinţific  
specializat DH 30 10.01.10 – 08  din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data de 21 
noiembrie 2013,  
specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării  
Tema: Comunicarea ştiinţifică în contextul Accesului Deschis la informaţie 
 
Sociology 
Moldova State University 
November  21, 2013 
 

1.6 POGOLŞA Lilia 
doctor habilitat în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific 
specializat DH 30.13.00.01 – 51 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data de 19 
septembrie  2013,   
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală 
Tema: Teoria şi praxiologia managementului curriculumului şcolar 
 
Pedagogics 
Moldova  State  University  
September 19, 2013 
 

1.7 OSTROVSCHI Serghei 
doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, în urma susţinerii tezei de doctor habilitat în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 02.01.04.02 – 04 din cadrul Institutului de Fizică Aplicată 
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al ASM  la data de 11 octombrie 2013,  
specialitatea: 01.04.02 – Fizica teoretică şi matematică 
Tema: Effects of external fields, electron-vibrational and exchange interactions in 
spectroscopic and magnetic characteristics of exchange coupled clusters and extended 
systems 

Physics and Mathematics 
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova 
October 11, 2013 
 

1.8 GHILAŞ Victor 
doctor habilitat în studiul artelor, în urma susţinerii tezei de doctor habilitat în Consiliul 
Ştiinţific Specializat DH 22.17.00.01 – 22 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al 
AȘM la data de 27 noiembrie 2013, 
specialitatea 17.00.01 – Arte audiovizuale (Arta muzicală) 
Tema: Dimitrie Cantemir-muzicianul în contextul culturii universale 
 
Art-Criticism 
Institute of Cultural Heritage, Academy of Sciences of Moldova 
November 27, 2013 
 

 
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 JECEV Ivan 
doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific Specializat D 
30.12.00.01 – 06 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data de 04 octombrie 2013,  
specialitatea 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria 
doctrinelor politice şi de drept  
Tema: Probleme conceptuale privind natura juridică a puterii de stat la etapa contemporană 
  
Law  
Moldova State University 
October 04, 2013 
 

2.2 POPOV Ruslan 
doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific Specializat D 30 
12.00.08 –  49  din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data de 26 octombrie 2013,  
specialitatea 12.00.08 – Drept penal (drept penal) 
Tema: Subiectul infracţiunilor prevăzute în capitolele XV şi XVI din Partea Specială a 
Codului penal   
  
Law  
Moldova State University 
October 26, 2013 
 

2.3 SIMINEANU Diana 
 doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific Specializat D 
75.12.00.08 – 14 din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI la data de 01 noiembrie 
2013,  
specialitatea 12.00.08 – Drept penal (drept penal, criminologie)  
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Tema: Amnistia în dreptul penal   
 
Law  
Academy „Stefan cel Mare” of Ministry of Internal Affaires 
November 01, 2013 
 

2.4 CHIVERI Galina 
doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific Specializat D 
30.12.00.02 – 22  din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data de 03 decembrie 2013,  
specialitatea 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept 
Tema: Principiul transparenţei în activitatea autorităţilor publice – garanţie a unei 
administrări democratice în statul de drept     
   
Law  
Moldova State University 
December 03, 2013 
 

2.5 PRETULA Ruslan 
doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific Specializat D 
50.14.00.15 – 11 din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” la data 06 noiembrie 2013,  
specialitatea 14.00.15 – Anatomie patologică  
Tema: Participarea colagenazei la biodegradarea colagenului în normă şi patologie (studiu 
experimental) 
 
Medicine 
State Medical and Pharmaceutical University „Nicolae Testemitanu” of the Republic of 
Modova 
November 06, 2013 
 

2.6 GUMENIUC Aureliu 
doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific Specializat D 
50.14.00.11 – 30 din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” la data 09 octombrie 2013,   
specialitatea 14.00.21 – Stomatologie 
Tema:  Îcărcarea funcţională precoce a implantelor dentare endoosoase de stadiul întâi 
 
Medicine 
State Medical and Pharmaceutical University „Nicolae Testemitanu” of the Republic of 
Modova 
October 09, 2013 
 

2.7 COJUŞNEANU Natalia 
doctor în medicină în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific Specializat D 
50.14.00.35 – 08 din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” la data 02 octombrie 2013,   
specialitatea 14.00.35 – Chirurgie pediatrică 
Tema:  Managementul peritonitelor acute la copil (diagnostic, tratament, profilaxie) 
 
Medicine 
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State Medical and Pharmaceutical University „Nicolae Testemitanu” of the Republic of 
Modova 
October 02, 2013 
 

2.8 PRISĂCARU Olesea 
doctor în medicină în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific Specializat D 
50.14.00.35 – 07 din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu ”la data 02 octombrie 2013,  
specialitatea 14.00.35 – Chirurgie pediatrică 
Tema:  Arsurile termice la copii de vârstă 0 – 5 ani. Particularităţile clinico-paraclinice şi 
atitudinea chirurgicală 
 
Medicine 
State Medical and Pharmaceutical University „Nicolae Testemitanu” of the Republic of 
Modova 
October 02, 2013 
 

2.9 TIMUŞ Ana  
doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul  ştiinţific  specializat D 
30.08.00.05  –  01 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data de 08 noiembrie 2013, 
specialitatea: 08.00.05 – Economie  şi management (în servicii publice) 
Tema: Managementul proiectelor investiţionale de reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă în localităţile urbane şi rurale  
 
Economics 
Moldova  State University  
November  08, 2013 
 

2.10 BALAMACI Dan  
doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul  ştiinţific specializat D 
34.08.00.05 – 26 din cadrul Universității Libere Internaţionale din Moldova la data de 18 
octombrie 2013,  
specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat) 
Tema: Aplicarea managementului integrat în gestiunea complexelor maritime regionale 
port-terminal  
 
Economics 
Free International University of Moldova 
October 18, 2013  
 

2.11 ERHAN Lica 
doctor în economie,  în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific Specializat D 
32.08.00.10 – 36 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova la data de 29 
noiembrie 2013, 
specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit 
Tema: Strategii financiare de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii prin prisma 
asigurării unei economii de piaţă funcţionale 
 
Economics 
Academy of Economic Studies of Moldova 
November  29, 2013 
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2.12 ŢUGULSCHI Iuliana 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific Specializat D 
32.08.00.12 – 30 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova la data de 30 
octombrie 2013, 
specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică  
Tema: Perfecţionarea contabilităţii consumurilor în vederea luării deciziilor manageriale 
(în baza datelor industriei de panificaţie) 
 
Economics 
Academy of Economic Studies of Moldova 
October  30, 2013 
 

2.13 MIHAILA Svetlana 
doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific Specializat D 
32.08.00.12 – 31 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova la data de 29 
noiembrie 2013, 
specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică  
Tema: Contabilitatea şi controlul de gestiune la întreprinderile de prelucrare a cărnii 
 
Economics 
Academy of Economic Studies of Moldova 
November  29, 2013 
 

2.14 SCUTELNIC Oxana 
doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
36.13.00.02 – 31 din cadrul Universităţii de Stat  din Tiraspol la data de  31 octombrie  2013, 
specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica) 
Tema: Diferenţierea instruirii studenţilor în procesul studierii cursului universitar de 
informatică 
 
Pedagogics 
Tiraspol State  University  
October 31, 2013 
 

2.15 ŢOCU Rodica 
doctor în psihologie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
33.19.00.07 – 18 din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău la 
data de  18 octombrie 2013,  
specialitatea: 19.00.07 – Psihologia pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia 
personalităţii 
Tema: Modalităţi de dezvoltare a identităţii psihosexuale la copii de vârstă preşcolară 
 
Psychology 
Chisinau  State Pedagogical University „Ion Creanga” 
October 18, 2013 
 

2.16 VELICOVA Tatiana 
doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
36.13.00.02 – 30 din cadrul Universităţii  de Stat din Tiraspol la data de  31 octombrie  2013, 
specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica) 
Tema: Применение новых информационных технологий в процессе оценивания по 



7 
 

информатике /Utilizarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de evaluare la 
informatică 
 
Pedagogics 
Tiraspol State University  
October 31, 2013 
 

2.17  DUCA Valeria  
doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
33.13.00.02 – 16 din cadrul Universităţii  Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău  la 
data de  30 octombrie   2013,  
specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba franceză) 
Tema: Repere lingvodidactice ale dezvoltării vorbirii dialogate la studenţi în procesul de 
predare-învăţare a limbii franceze 
 
Pedagogics 
Chisinau  State Pedagogical University „Ion Creanga” 
October 30, 2013 
 

2.18 COCIERU Natalia 
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 Chişinău  la 
data de  22 octombrie   2013, specialitatea:  
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba franceză) 
Tema:   Strategia analizei contrastive în predarea sintaxei limbii franceze 
 
Pedagogics 
Chisinau  State Pedagogical University „Ion Creanga” 
October 22, 2013 
 

2.19 SORICI Oxana 
doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
33.13.00.01 – 11 din cadrul Universităţii  Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău  la 
data de  01 noiembrie   2013, 
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală 
Tema:   Fundamente pedagogice ale formării competenţelor parentale în contextul educaţiei 
axiologice 
 
Pedagogics 
Chisinau  State Pedagogical University „Ion Creanga” 
November 01, 2013 
 

2.20 VLĂDESCU Ionuţ 
doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
30.13.00.01 – 50 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data de 04 octombrie  2013,  
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală 
Tema: Particularităţile dezvoltării competenţei de comunicare didactică în contextul 
situaţiilor de învăţare 
 
Pedagogics 
Moldova State University 
October 04, 2013 
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2.21 GRIF Manuel-Olavi  

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
40.13.00.04 – 89  din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport  la data de  31 
octombrie  2013,  
specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi 
culturii fizice de recuperare 
Tema: Formarea competenţelor de educaţie fizică în baza operaţionalizării obiectivelor 
pedagogice la nivelul treptei gimnaziale 
 
Pedagogics 
State University of Physical Educations and Sports 
October 31, 2013 
 

2.22  LEŞTARU Marius-Cătălin  
doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
40.13.00.04 – 91  din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport  la data de  31 
octombrie  2013,  
specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi 
culturii fizice de recuperare 
Tema: Influenţa mijloacelor specifice artelor marţiale „Karate-Do Shotokan” asupra 
dinamicii calităţilor motrice la studenţii instituţiilor de neprofil 
 
Pedagogic 
State University of Physical Educations and Sports 
October 31, 2013 

2.23 ŞCERBACOVA Tatiana  
doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor în    Consiliul  ştiinţific  specializat D 
23.06.01.11 – 07 din cadrul Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al 
AŞM  la data de 17 octombrie 2013,  
specialitatea 06.01.11 – Protecţia plantelor  
Tema: Биотехнология производства и применения биопрепарата на основе гриба 
Trichoderma virens для защиты сои от корневых гнилей /Biotehnologia producerii şi 
aplicării biopreparatului în baza ciupercii Trichoderma virens în combaterea putregaiurilor 
radiculare la soia 
 
Biology 
Institute for Plant Protection and Ecological Agriculture of the ASM 
October 17, 2013 
 

2.24 GREBENŞCICOVA Natalia  
doctor în geologie şi mineralogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul  ştiinţific  
specializat D 04.04.00.09 – 01  din cadrul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM la 
data de 28 octombrie 2013,  
specialitatea 04.00.09 – Paleontologie şi stratigrafie 
Tema: Мелкомерные моллюски (Gastropodae и Bivalvia) байоса Днестровско-
Прутского междуречья /Moluştele de dimensiuni mici (Gastropodae şi Bivalvia) din 
bajocianul interfluviului Nistru-Prut  
 
Geology and mineralogy 
Institute of Geology and Seysmology of the ASM 
October  28, 2013 



9 
 

 
2.25 GAVRILAŞ Sergiu 

doctor în agricultură, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 60. 
06.01.01 – 02 din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova la data de 20 noiembrie 
2013, 
specialitatea 06.01.01 –  Agrotehnica 
Tema: Optimizarea sistemului de lucrare şi fertilizare a solului în asolament – premisă de 
tranziţie la sistemul de agricultură durabilă 
 
Agriculture 
State Agrarian University of Moldova 
November  20, 2013 

2.26 GREBENŞCICOV Victor 
doctor în geologie şi mineralogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific 
specializat D 04.04.00.01 – 02 din cadrul  Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM la 
data de 28 octombrie2013,  
specialitatea 04.00.01 – Geologie generală şi regională 
 Tema: Соотношение поверхностных и глубинных структур земной коры на юге 
днестровско-прутского междуречья /Corelaţia structurilor scoarţei terestre exogene cu 
cele endogene din sudul interfluviului Nistru–Prut  
 
General and regional geology 
Institute of Geology and Seismology, Academy of Sciences of Moldova 
October 28, 2013 

2.27 BUINIŢKAIA Govhar  
doctor în ştiinţe fizico-matematice, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific 
specializat D 02.01.04.10 – 19 din cadrul Institutului de Fizică Aplicată al AŞM la data de 22 
noiembrie 2013,  
specialitatea: 01.04.10  – Fizica  şi ingineria  semiconductorilor 
Tema: Характеризация нецентросимметричных полупроводников и диэлектриков  
ZnO, BaSrTiO3, CuIn5Se8, CuGa5Se8, CuGa3Se5, CuInGaSe2 методом генерации 
второй оптической гармоники /Caracterizarea semiconductorilor şi dielectricilor 
necentrosimetrici ZnO, BaSrTiO3, CuIn5Se8, CuGa5Se8, CuGa3Se5, CuInGaSe2   prin 
metoda generării armonicii a doua optice   
 

Physics and Mathematics 
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova 
November 22, 2013 

2.28 PÎNTEA Valentina 
doctor în ştiinţe fizico-matematice, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific 
specializat D 36.01.04.07 – 01 din cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol la data de 29 
noiembrie 2013,  
specialitatea 01.04.07  – Fizica stării condensate 
Tema: Studierea particularităţilor modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină 
în semiconductoarele ternare CdGa2 S4 şi  Zn In2 S4 la nivel înalt de excitare  
 

Physics and Mathematics 
State University from Tiraspol 
November 29, 2013    
                                                                                                             

2.29 GATEA Florin-Ioan  
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doctor în istorie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
30.07.00.02 – 11 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data de 30 octombrie 2013, 
specialitatea:  07.00.02 – Istoria românilor (pe perioade)  
Tema: Rolul şi locul bisericii greco-catolice în viaţa politică a României (1918-1948)  
 
History 
Moldova State University 
October  30, 2013 
 

2.30 PRISAC Lidia  
doctor în istorie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
15.07.00.02 – 14 din cadrul Institutului de Istorie al AŞM la data de 25 octombrie 2013, 
specialitatea:  07.00.02 – Istoria românilor (pe perioade)  
Tema: Relaţiile interetnice în Republica Moldova (1989- 2005)  
 
History 
Institute of History, Academy of Sciences of Moldova  
October  25, 2013 
 

2.31 CURTEANU Neculai (post mortem) 
doctor în informatică, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
01.01.05.01 – 03 din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM la data de 13 
noiembrie 2013, 
specialitatea: 01.05.01- Bazele teoretice ale informaticii;programarea calculatoarelor 
Tema: Natural language parsing with the Segmentation-Cohesion-Dependency strategy and 
linguistic theory  /Parsarea limbajului natural bazată pe strategia şi teoria lingvistică 
Segmentare-Coeziune-Dependenţă 

Computer sciences 
Institute of Matematics and Computer Science, Academy of Sciences of Moldova 
November 13, 2013 

 
 
4. 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 profesor cercetător şi se eliberează atestatul de profesor cercetător, 
după cum urmează: 

 
4.1 
 
 

IVANOV Victoria 
doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, 
specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie, în baza recomandării Consiliului 
Ştiinţific al Instituţiei Medico-Sanitară Publice Institutul de Cardiologie din 01 noiembrie 
2013 

 Cardiology and Reumatology 
 Public Medico-Sanitary Institution Moldavian Institute of Cardiology 
November  01, 2013 
 

4.2 
 

DÂRUL Alexandru 
doctor habilitat în filologie, profesor cercetător, 
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specialitatea 10.02.01 – Limba română, în baza recomandării Institutului de Filologie al AŞM 
din 17 septembrie 2013 
 
Romanian Language 
Institute of Philology, Academy of Sciences of Moldova 
September 17, 2013 
 

4.3 EREMIA Anatol 
doctor habilitat în filologie, profesor cercetător, 
specialitatea 10.02.01 – Limba română,  în baza recomandării Institutului de Filologie al 
AŞM  din 17 septembrie 2013 
  
Romanian Language 
Institute of Philology, Academy of Sciences of Moldova 
September 17, 2013 
 

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

partea Ministerului Educaţiei, titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar şi se eliberează 
atestatul de conferenţiar universitar, după cum urmează: 
5.1 DEMERJI Ilie 

doctor în drept, conferenţiar universitar, 
specialitatea 12.00.03 – Drept privat (al afacerilor), în baza recomandării Senatului 
Academiei de Studii Economice din Moldova din 23 octombrie 2013 

Private Law (Business) 
Academy of Economic Studies of Moldova 
October  23, 2013 
 

5.2 URSACHI Eugeniu  
doctor  în economie, conferenţiar  universitar, 
specialitatea 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice în baza recomandării 
Senatului Academiei de Studii Economice a Moldovei din 23 octombrie 2013 
 
Political Economy; Economic Doctrines 
Academy of Economic Studies of  Moldova 
October 23, 2013 
 

5.3 GHERASIMOV Mihail 
doctor în economie, conferenţiar universitar, 
specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică în baza recomandării 
Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova din 23 octombrie 2013 
 
Accounting; Audit; Economic Analysis  
Academy of Economic Studies of  Moldova 
October 23, 2013 

5.4. NICOLAESCU Ana 
doctor în economie, conferenţiar universitar, 
specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică în baza recomandării 
Senatului Universităţii Agrare de Stat din Moldova din 21 decembrie 2012 
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Accounting; Audit; Economic Analysis  
Agrarian State University of Moldova 
December 21, 2012 
 

5.5 MANOLI Ilie 
doctor în tehnică, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 05.02.02 – Teoria maşinilor şi organe de maşini, în baza recomandării
Senatului Universităţii Tehnice a Moldove din 18 decembrie 2012 
  
Theory of machines and machine elements 
Technical University of Moldova 
December 18, 2012 
 

5.6 HOMETKOVSKI Ludmila 
doctor în filologie, conferenţiar universitar, 
specialitatea 10.02.05 – Limbi romanice (Limba franceză), în baza recomandării Senatului
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova din 30 octombrie 2013 
 
Romance Languages (French language) 
Free International University of Moldova 
October 30, 2013 
 

5.7 GUZGAN Valentin 
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, în baza recomandării Senatului Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău din 20 iunie 2013 
 
General Pedagogics 
Chisinau  State Pedagogical University „Ion Creanga” 
June 20, 2013 
 

 

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 

 

 

DUMANOV Evghenii 
doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
specialitatea 01.04.02 – Fizica teoretică şi matematică, în baza recomandării Consiliului 
ştiinţific al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM din 10 septembrie 2013 
 
Theoretical and mathematical physics 
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova 
September 10, 2013 
 

6.2 PODLESNÎI Igor 
doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, 
specialitatea 01.04.02 – Fizica teoretică şi matematică, în baza recomandării Consiliului 
ştiinţific al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM din 10 septembrie 2013 
 



 

6.3 

6.4 
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