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H O T Ă R Â R E A nr. AT-7/5 

din 20 decembrie 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 ANDRIŢCHI Viorica  
 
Pedagogics 
 
the Institute of Education Sciences 
 
December 04, 2012 

doctor habilitat în pedagogie, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 38.13.00.01 – 47 din cadrul Institutului de 
Ştiinţe ale Educaţiei  la data de 04 decembrie  2012, 
specialitatea: 13.00.01 –Pedagogie  generală; 
Tema: Fundamente teoretice şi metodologice ale 
managementului resurselor umane în învăţământul 
preuniversitar. 
 

1.2 LITOVCENCO Anatolii,  
 
Biology 
 
the Institute of  Physiology and 
Sanocreatology of  the Academy of 
Sciences of Moldova 
 
November 30, 2012 

doctor habilitat în biologie, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul  ştiinţific specializat 
DH 07.03.00.13–06 din cadrul Institutului de 
Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei la data de 30 noiembrie 2012, 
specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia omului şi 
animalelor. 
Tema: Specificul dereglării cognitiv-afective la copii 
cu tumori cerebelare.  
 

1.3 MAISEYENKA Yauhen 
(Belarus) 
Economics  
 
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
 
September 14, 2012 

doctor habilitat în economie, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 32.08.00.14 - 19 din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 14 septembrie 
2012, specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; 
relaţii economice internaţionale. 
Tema: Asigurarea securităţii economice a grupărilor 
regionale interstatale. 
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1.4 GRANCIUC Gheorghe 

 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
November 11, 2012 
 

doctor habilitat în medicină, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 50.14.00.21- 28 din cadrul Universităţii de Stat 
de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 11 noiembrie 2012, specialitatea: 14.00.21 –  
Stomatologie; 
Tema: Evaluarea compuşilor coordinativi ai zincului 
şi vanadiului la stimularea proceselor 
osteoregenerative în ţesuturile parodontale şi la 
utilizarea implantelor din titan. 
 

1.5 CIOCOI Tatiana 
 
Philology 
 
the Moldova State University  
 
 
November 16, 2012 
 

doctor habilitat în filologie, în urma susţinerii tezei 
de doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
30.10.01.06 – 18 din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova la data de 16 noiembrie 2012, specialitatea: 
10.01.06 –  Literatura universală şi comparată; 
Tema: Romanul feminin italian din secolul al XX-
lea. 

 
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  
 

STĂNICĂ Liliana 
(România) 
 
Pedagogics 
 
the Moldova State University 
 
October 26, 2012 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 30.13.00.01 
– 44 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova  la 
data de 26 octombrie  2012, specialitatea: 13.00.01 –
Pedagogie  generală; 
Tema: Repere psihopedagogice ale educaţiei pentru 
sănătate a liceenilor prin prisma parteneriatului 
educaţional. 
 

2.2  BĂLAN Ileana 
(România) 
 
Pedagogics 
 
the Moldova State University 
 
October 26, 2012 
 
 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 30.13.00.02 
– 46 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la 
data de 26 octombrie  2012, specialitatea: 13.00.01 – 
Pedagogie generală; 
Tema: Fundamente pedagogice de aplicare a 
metodelor real-active în formarea iniţială a cadrelor 
didactice. 

2.3  POPOVICI Angela 
 
Pedagogics 
 
the Chisinau Pedagogical State 
University “Ion Creanga” 
 
November  23, 2012 
 
 
 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 33.13.00.02 
– 09 din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău la data de 23 noiembrie  2012, 
specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (limba română); 
Tema: Formarea competenţei de audiere în procesul 
de predare-învăţare a limbii române în  şcoala 
alolingvă (ciclul gimnazial.) 
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2.4  MANOLACHI Victor 

 
Pedagogics 
 
the State University of Physical 
Educations and Sports 
 
November 09, 2012 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 
– 84 din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport la data de 09 noiembrie  2012, 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii 
fizice de recuperare; 
Tema: Особенности формирования спортивного 
отбора в дзюдо на начальном этапе подготовки. 
 

2.5  DERCACENCO Ivan 
 
 
Pedagogics 
 
the State University of Physical 
Educations and Sports 
 
October 31, 2012 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 
– 79 din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport la data de 31 octombrie  2012, 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii 
fizice de recuperare; 
Tema: Индивидуализация специальной физической 
подготовки высококвалифицированных 
кикбоксеров универсально стиля (средняя весовая 
категория) в подготовительном периоде 
годичного цикла. 

2.6  POLEVAIA-SECĂREANU 
Angela 
 
Pedagogics 
 
the State University of Physical 
Educations and Sports 
 
October 31, 2012 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 
– 82 din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport la data de 31 octombrie  2012, 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii 
fizice de recuperare; 
Tema: Интенсификация учебно-тренировочного 
процесса средствами ритмического  воспитания 
и музыки на этапе начальной спортивной 
специализации в дзюдо. 
 

2.7  ŞTEFANEŢ Diana 
 
Psychology 
 
the Chisinau Pedagogical State 
University “Ion Creanga” 
 
November 23, 2012 
 
 

doctor în psihologie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 33.19.00.07 
– 17 din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău la data de 23 noiembrie  2012, 
specialitatea: 19.00.07 – Psihologie pedagogică, 
psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii; 
Tema: Impactul intervenţiei psihologice în depăşirea 
dificultăţilor de relaţionare  interpersonală la 
preadolescenţi. 
 

2.8  MAXIMCIUC Victoria 
 
Psychology 
 
the Chisinau Pedagogical State 
University “Ion Creanga” 
 
November 23, 2012 
 

doctor în psihologie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 33.19.00.07 
– 04 din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău la data de 23 noiembrie  2012, 
specialitatea: 19.00.10 – Psihologie specială; 
Tema: Modele psihopedagogice de dezvoltare a 
sferei emoţional-volitive la copiii cu reţinere în 
dezvoltarea psihică. 
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2.9  MULIC Andrei 

 
Economics  
 
the Moldova State University 
 
December 04, 2012 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat D 30.08.00.10-13 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova  la data 
de 04 decembrie 2012, specialitatea: 08.00.10 – 
Finanţe; monedă; credit;   
Tema: Оптимизация управления финансами 
предприятия посредством финансовых 
инструментов. 
 

2.10  COTOROS Inga 
 
Economics  
 
the Academy of  Economic Studies of 
Moldova  
 
November  29, 2012 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.12-29 
din cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova   la data de 29 noiembrie 2012, 
specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză 
economică;   
Tema: Contabilitatea reparaţiilor mijloacelor fixe. 
 

2.11  MIRONOV Svetlana 
 
Economics  
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
 
September 28, 2012 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D32.08.00.05-48 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 managementului afacerilor mici şi 
mijlocii în condiţiile economiei concurenţiale. 
 

2.12  MIHNEV Petru 
 
Economics  
the Technical University of Moldova 
November 30, 2012 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat D 31.08.00.05-24 
din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la data 
de 30 noiembrie 2012, specialitatea: 08.00.05 – 
Economie şi management (în învăţământul 
profesional);   
Tema: Совершенствование методов управления 
профессиональной непрерывной многоуровневой 
подготовкой кадров (Perfecţionarea metodelor de 
dirijare a sistemului educaţional multi-nivel). 
 

2.13  MELNIC Victor  
 
Biology 
the Moldova State University 
November  30, 2012 
 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor  
în Consiliul ştiinţific specializat D 30.03.00.05–01 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
de 30 noiembrie 2012, specialitatea: 03.00.05 – 
Botanică;  
Tema: Particularităţile structurii taxonomice şi 
ecologice a comunităţilor de alge edafice păstrate în 
condiţii de anhidrobioză.  
 

2.14  ŢÎBULAC  Mariana  
 
History 
 
the Moldova State University 
 
November  16, 2012 
 

doctor în istorie, în urma susţinerii tezei de doctor   în  
Consiliul  ştiinţific  specializat D 30.07.00.02 – 09 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
de 16 noiembrie 2012, specialitatea: 07.00.02 -  
Istoria  românilor (pe perioade); 
Tema: Relaţiile culturale dintre Republica Moldova 
şi România  (1991-2005).  
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2.15  SLOBODENIUC Ghenadie  

 
Political  Sciences 
 
the Moldova State University 
 
November  9, 2012 

doctor în politologie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
30.23.00.04 – 04* din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova la data de 9 noiembrie 2012, specialitatea: 
23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale 
şi dezvoltării globale. 
Tema: Dimensiuni politice ale dezvoltării 
potenţialului uman în contextul globalizării (cazul 
Republicii Moldova). 
 

2.16  GURGHIŞ Radu 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
November  14, 2012 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.27-53 
din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din 14 noiembrie 
2012, specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie; 
Tema: Managementul nonoperator şi miniminvaziv 
al leziunilor traumatice închise ale organelor 
abdominale parenchimatoase. 
 

2.17  POPA Sergiu 
Agriculture 
the State Agrarian University of  
Moldova 
November 22, 2012 

doctor în agricultură, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 60.06.01.07 
– 11 din cadrul Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova la data de 22 noiembrie 2012, specialitatea: 
06.01.07 – Pomicultura; 
Tema: Creşterea şi fructificarea mărului în plantaţiile 
intensive cu coronamentul în două planuri oblice în 
funcţie de soi şi forma coroanei.  
 

2.18  IVAŞCU Sergiu 
 
Engineering 
the Institute of  Applied  Physics of 
the Academy of Sciences of 
Moldova 
November 01 , 2012 

doctor în tehnică, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D 02.02.00.05 – 04 din 
cadrul Institutului de Fizică Aplicată al ASM la data 
de 01 noiembrie 2012, specialitatea: 02.00.05 – 
Electrochimie; 
Tema:Particularităţile procesului de cromare cu 
utilizarea dispozitivului inductiv-capacitiv.  
 

2.19  NICOLAU Ingrid-Ileana 
 
Law 
the Moldova State University 
June  28, 2012 

doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.02 – 17* 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
de 28 iunie 2012, specialitatea: 12.00.02 – Drept 
public (ecologic); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept; 
Tema: Raportul juridic de drept al mediului.  
 

2.20  CREANGA Oxana 
 
Philology 
 
the Moldova State University  
 
October 26, 2012 

doctor în filologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat D 30.10.02.04-04* 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
de 26 octombrie 2012, specialitatea: 10.02.04 – 
Limbi germanice (limba engleză); 
Tema: Conceptul de centru deictic în textul narativ 
(în baza materialului din limba engleză). 
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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 
 
 

JUC Victor  
 
Theory, Methodology and History of 
Political Sciences; Political Institutions 
and Processes 
Institute of European Integration and 
Political Sciences of  the Academy of 
Sciences of Moldova 
November 10, 2012 
 

doctor habilitat în politologie, profesor cercetător în 
specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi 
istoria politologiei; instituţii şi procese politice, în 
baza recomandării Consiliului ştiinţific al Institutului 
de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 10 noiembrie 
2012. 

4.2 CARAUŞ Alexandru 
 
Cardiology and Reumatology  
Institute of Cardiology 
December 07, 2012 

doctor habilitat în medicină, profesor cercetător în 
specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie, în 
baza recomandării Consiliului Ştiinţific al Institutului de 
Cardiologie din 07 decembrie 2012.  

 
 
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 
 
 

SUVOROVA Iulia  
 
Finance; Monetary Economics; Credit  
Academy of  Economic Studies of 
Moldova  
October 24, 2012 
 

doctor în economie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, 
în baza recomandării Senatului Academiei de Studii 
Economice din Moldova  din 24 octombrie 2012.  

5.2 BATIŞCEV Ruslan 
 
Finance; Monetary Economics; Credit  
Academy of  Economic Studies of 
Moldova  
October 24, 2012 
 

doctor în economie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, 
în baza recomandării Senatului Academiei de Studii 
Economice din Moldova  din 24 octombrie 2012.  

5.3 CIUMAC Ghenadie 
 
Economy and Management ((in 
Business Activity) 
Academy of Economic Studies of 
Moldova 
November  06, 2012 
 

doctor în economie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 08.00.05 –Economie şi management 
(în activitatea de antreprenoriat), în baza 
recomandării Senatlui Academiei de Studii 
Economice din Moldova din 06 noiembrie 2012. 

5.4 ANDRIEŞ Vladimir 
 
Audio-visual Arts (Musical Art) 
Academy of Music of the Theatre and 
Fine Arts 
 
October 31, 2012 
 

doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 17.00.01 – Arte audio-vizuale (Arta 
muzicală) în baza recomandării Senatului 
Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din 
31 octombrie 2012. 

5.5 BELECCIU Liliana 
 
Public Law (Administrative); 

doctor în drept, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(administrativ); organizarea şi funcţionarea 
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Organization and Functioning of Law 
Institutions  
 
Academy  ”Ştefan cel Mare” of Ministry 
of Internal Affaires of the Republic of 
Moldova 
January 13, 2012  
 

instituţiilor de drept în baza recomandării Senatului 
Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova din 13 
ianuarie 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 MORARU Ion 

 
Cardiology and Reumatology  
Institute of Cardiology 
  
December 07, 2012 
 

doctor în medicină, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi 
reumatologie, în baza recomandării Consiliului 
ştiinţific al Institutului de Cardiologie din 07 
decembrie 2012. 

6.2 CRUDU Oleg 
 
Surgery  
State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu»  
January 26, 2012 
 

doctor în medicină, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, în baza 
recomandării Consiliului ştiinţific al Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae 
Testemiţanu” din 26 ianuarie 2012. 

6.3 CIOBANU Veronica 
 
Oncology and Radiotherapy  
Institute of Oncology  
June 28, 2012 
 

doctor în medicină, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie, 
în baza recomandării Consiliului ştiinţific al 
Institutului Oncologic din 28 iunie 2012. 

6.4 CLIPCA Adrian 
 
Oncology and Radiotherapy  
Institute of Oncology  
June 28, 2012 
 

doctor în medicină, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie, 
în baza recomandării Consiliului ştiinţific al 
Institutului Oncologic din 28 iunie 2012. 

6.5 ZABUNOV Alexandr 
 
Oncology and Radiotherapy  
Institute of Oncology  
June 28, 2012 
 

doctor în medicină, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie, 
în baza recomandării Consiliului ştiinţific al 
Institutului Oncologic din 28 iunie 2012. 

6.6 CAPITAN Valentin 
 
Oncology and Radiotherapy  
Institute of Oncology  
June 28, 2012 
 
 
 
 

doctor în medicină, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie, 
în baza recomandării Consiliului ştiinţific al 
Institutului Oncologic din 28 iunie 2012. 

6.7 MUNTEANU Angela 
 
Oncology and Radiotherapy  

doctor în medicină, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie, 
în baza recomandării Consiliului ştiinţific al 
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Institute of Oncology  
June 28, 2012 
 

Institutului Oncologic din 28 iunie 2012. 

6.8 BRENIŞTER Sergiu 
 
Oncology and Radiotherapy  
Institute of Oncology  
June 28, 2012 
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