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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-6/2 

                                                             din 14 noiembrie 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 BALMUŞ Victor 
doctor habilitat în drept, în urma susţinerii tezei de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific 
specializat DH 15.12.00.02- 53 din cadrul  Institutului de Istorie Stat şi Drept al AŞM la data 
de 13 septembrie 2013,  
specialitatea:  12.00.02  –  Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept 
Tema: „Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova” 
   
Law  
Institute of History, Stat and Law of the ASM 
September 13, 2013 
 

1.2 BACIU Sergiu 
doctor habilitat în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific 
specializat DH 38.13.00.01 – 52 din cadrul Institutului de Ştiinţe ale  Educaţiei la data de 18 
septembrie 2013,  
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală 
Tema: „Teoria şi metodologia managementului calităţii în învăţământul superior” 
 
Pedagogics 
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Institute of Education Sciences 
September 18, 2013 
 

1.3 ŢVIRCUN Victor 
doctor habilitat în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific 
specializat DH 33.13.00.01 – 08 din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
din Chişinău la data de 18 septembrie 2013,  
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală; 
Tema: „Valorificarea criteriului istoricităţii în pedagogie” 
 
Pedagogics 
Chisinau  State Pedagogical University „Ion Creanga” 
September 18, 2013 
 

1.4 TRONCIU Vasile 
doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, în urma susţinerii tezei de doctor habilitat în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 02.01.04.02 – 02 din cadrul Institutului de Fizică Aplicată 
al ASM  la data de 20 septembrie 2013,  
specialitatea: 01.04.02 – Fizica teoretică şi matematică; 
Tema: „Teoria proceselor dinamice nelineare în lasere şi rezonatoare semiconductoare” 
 
Physics and Mathematics 
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova 
September 20, 2013 
 

1.5 ŢURCAN Svetlana 
doctor habilitat în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific 
specializat DH 50 14.00.05-27 din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
“Nicolae Testemiţanu” la data de 25 septembrie 2013,  
specialitatea: 14.00.05 – Boli interne (gastroenteorologie); 
Tema: „Colita ulceroasă nespecifică: partucularităţile demografice, clinico-biologice, 
evolutive şi managementul pacientului” 
 
Medicine 
State University of Medicine and Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
September 25, 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 MOCANU Veronica 
doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
30.12.00.01-10 din cadrul  Universităţii de Stat din Moldova  la data de 07 septembrie 2013,  
specialitatea:  12.00.01 – Teoria generală a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria 
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doctrinelor politice şi de drept 
Tema: „Dimensiunea juridică a protecţiei datelor cu caracter personal” 
  
Law  
Moldova State University 
September 07, 2013 
 

2.2 POSTOVAN Dumitru 
doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
30.12.00.01-11 din cadrul  Universităţii de Stat din Moldova  la data de 07 septembrie 2013,  
specialitatea:  12.00.01 – Teoria generală a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria 
doctrinelor politice şi de drept 
Tema: „Aspecte teoretice şi practice ale „dreptului discreţionar” 
  
Law  
Moldova State University 
September 07, 2013 
 

2.3 ŞTEFĂNOAIA Mihai (România) 
doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
30.12.00.08-47 din cadrul  Universităţii de Stat din Moldova  la data de 28 august 2013,  
specialitatea:  12.00.08  –  Drept penal (drept penal) 
Tema: „Reglementarea răspunderii pentru infracţiunile privind traficul de persoane în 
dreptul comparat” 
 
Law  
Moldova State University 
August 28, 2013 
 

2.4 BRUS Valeriu 
doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
30.12.00.08-48 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova  la data de 29 august 2013, 
specialitatea: 12.00.08  –  Drept penal (drept penal) 
Tema: „Eutanasia – infracţiune contra vieţii sau act comizerativ” 
     
Law  
Moldova State University 
August 29, 2013 
 

2.5 SÎRBU Nina 
doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
30.12.00.08-46 din cadrul  Universităţii de Stat din Moldova  la data de 28 august 2013,  
specialitatea:  12.00.08  –  Drept penal (drept penal) 
Tema: „Răspunderea penală pentru pseudoactivitatea de întreprinzător” 
 
Law  



4 
 

Moldova State University 
August 28, 2013 

2.6 BOTOMEI Vasile (România) 
doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
30.12.00.02- 18* din cadrul  Universităţii de Stat din Moldova la data de 05 iulie 2013, 
specialitatea:  12.00.02  –  Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept 
Tema: „Răspunderea administrativă: aspecte practico-ştiinţifice în plan comparat – 
Republica Moldova şi România”   
 
Law  
Moldova State University 
July 05, 2013 

2.7 COJOCARU Valentina 
doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
33.13.00.01 – 09 din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău la 
data de  27 septembrie  2013,  
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală 
Tema: „Diagnosticarea pedagogică ca factor de eficientizare a managementului 
instituţional” 
 
Pedagogics 
Chisinau  State Pedagogical University „Ion Creanga” 
September 27, 2013 
 

2.8 JIANU Eugenia 
doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
33.13.00.01 – 10 din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău la 
data de  26 septembrie  2013, 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală 
Tema: „Calitatea comunicării pedagogice din perspectiva valorificării metodelor 
interactive în învăţământul  preuniversitar” 
 
Pedagogics 
Chisinau  State Pedagogical University „Ion Creanga” 
September 26, 2013 
 

2.9 STATNIC Oxana 
doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
33.13.00.02 – 13 din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău la 
data de  20 septembrie  2013,  
specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba germană) 
Tema: „Optimizarea predării limbii germane prin intermediul strategiilor comunicative” 
 
Pedagogics 



5 
 

Chisinau  State Pedagogical University „Ion Creanga” 
September 20, 2013 
 

2.10 BRAGHIŞ Maria 
doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
38.13.00.01 –51 din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei la data de 11 octombrie  
2013,  
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală 
Tema: „Strategii pedagogice de optimizare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate în 
treapta învăţământului primar” 
 
Pedagogics 
Institute of Education Sciences 
October 11, 2013 
  

2.11 VICOL Marta-Iuliana 
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  12 septembrie  
2013,  
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală 
Tema: „Dezvoltarea competenţelor comunicative la studenţi prin intermediul strategiilor 
didactice interactive” 
 
Pedagogics 
Moldova State University 
September 12, 2013  
 

2.12 CRIŞCIUC Viorica 
doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
35.13.00.02 – 05  din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  la data de  11 
octombrie  2013,  
specialitatea: 13.00.01 – Teoria şi metodologia instruirii (muzica) 
Tema: „Specificul strategiilor de predare a cunoştinţelor muzicale” 
 
Pedagogics 
State  University „Alecu Russo” of Beltsy 
October 11, 2013  
 

2.13 ALBINĂ Alina-Elena 
doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
40.13.00.04 – 88  din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport  la data de  27  
septembrie  2013,  
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi 
culturii fizice de recuperare 
Tema: „Optimizarea sistemului eforturilor de antrenament într-un ciclu anual de pregătire 
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a alergătorilor de 400 m plat în etapa antrenamentului aprofundat (16-19 ani)” 
 
Pedagogics 
State University of Physical Educations and Sports 
September 27, 2013  
 

2.14 GRIGORE Maria-Florica 
doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
40.13.00.04 – 90  din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport  la data de  30  
septembrie  2013,  
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi 
culturii fizice de recuperare 
Tema: „Estimarea influenţei dansului sportiv asupra dezvoltării capacităţilor psihomotrice 
la juniori I (12-13 ani)” 
 
Pedagogics 
State University of Physical Educations and Sports 
September 30, 2013 
 

2.15 ZINICOVSCAIA Inga 
doctor în chimie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
05.11.00.11 – 06 din cadrul Institutului de Chimie al AŞM la data de 03 octombrie 2013, 
specialitatea: 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor 
naturale 

Tema: „Study of the interaction of metals (Hg, Cr, Zn, Ag, Au) with  Arthrobacter genera 
and Spirulina platensis/Studiul interacţiunii metalelor (Hg Cr, Zn, Ag, Au) cu Arthrobacter 
genera şi Spirulina platensis” 

Chemistry 
Institute of Chemistry of  the Academy of Sciences of Moldova 
October 03, 2013 

2.16 MALAI Leonid 
doctor în tehnică, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
60.05.20.03 – 06 din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova la  data de 26 
septembrie 2013,  
specialitatea: 05.20.03 –Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi   celei din industria 
prelucrătoare 
Tema: „Sporirea fiabilităţii îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite 
polimerice” 
 
Engineering 
State Agrarian University of Moldova 
September 26, 2013 
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2.17 COJUHARI Irina 
doctor în informatică, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
31.01.05.04 – 03 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la data de 20 septembrie 2013, 
specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program; 
Tema: „Algoritmi de acordare a regulatoarelor în sisteme de reglare în cascade cu obiecte 
cu inerţie” 

Computer Science 
Technical University of Moldova 
September 20, 2013 
 

2.18 URSU Sorina 
doctor în tehnică, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
62.05.18.07 – 12 din cadrul din cadrul Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi 
Tehnologii Alimentare din Republica Moldova  la data de 17septembrie 2013,  
specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice; 
Tema: „Aprecierea capacităţilor reducătoare ale compuşilor vinurilor roşii din diferite zone 
vinicole ale Republicii Moldova”  
 
Engineering 
Public Institution Scientific-Practical for Horticulture and Food Technologies 
September 17, 2013 
 

2.19 DUMANOV Veronica 
doctor în tehnică, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
62.05.18.07 – 11 din cadrul din cadrul Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi 
Tehnologii Alimentare din Republica Moldova  la data de 17septembrie 2013,  
specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice 
Tema: „Elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor albe din soiuri noi de selecţie 
moldovenească”. 

Engineering 
Public Institution Scientific-Practical for Horticulture and Food Technologies 
September 17, 2013 

2.20 POPESCU Liliana 
doctor în tehnică, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
31.05.18.01 – 10 din cadrul din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei  la data de 
27septembrie 2013,  
specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare 
Tema: „Aspecte tehnologice şi nutriţionale ale produselor lactate acide cu soriz germinat”. 

Engineering 
Technical University of Moldova 
September 27, 2013 
 

2.21 BINGLIN Yang 
 doctor în informatică, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
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01. 01.05.01-02 din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM la data de 15 
august 2013,  
specialitatea: 01.05.01- Bazele teoretice ale informaticii, programarea calculatoarelor 
Tema: „Models, techniques and software products for animated simulation of auto/regulated 
biological processes/ Modele, tehnici şi produse program pentru simularea animată a 
proceselor biologice de auto-reglare” 
 
Computer Science 
Institute of Mathematics and Computer Science, Academy of Sciences of Moldova 
August  15, 2013 

  
2.22 CНINDÎBALIUC  Oleana 

doctor în politologie, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
15.23.00.04 – 1 din cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM la data de 11 
octombrie 2013,  
specialitatea: 23.00.04 –  Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale) 
Tema: „Энергетические ресурсы как фактор национальной безопасности в контексте 
геополитических трансформаций” 
 
Politology 
Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova  
Octombre 11, 2013 
 

2.23 GARŞTEA VLADIMIR  
doctor în politologie, în urma susţinerii tezei de doctor   în    Consiliul  ştiinţific  specializat 
D 80 25.00.02-02 din cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele 
Republicii Moldova la data de 5 martie 2013,  
specialitatea: 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice;  
servicii publice  
Tema: „Politici şi strategii privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarului 
public”  
 
Politology   
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Moldova 
March 5, 2013 
 

2.24 CARABET Maria  
doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor  în    Consiliul  ştiinţific  specializat D 
32 08.00.05 –52  din cadrul Academiei de Studii  Economice  din Moldova la data de 29 
martie 2013,  
specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (managementul resurselor umane) 
Tema: „Perfecţionarea metodelor de evaluare a personalului ca condiţie eficientă a politicii 
resurselor umane” 
 
Economics 
Academy of Economic Studies  of Moldova 
March  29, 2013 
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2.25 ANDREEVA Tatiana  

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor  în    Consiliul  ştiinţific  specializat D 
34 08.00.14 –29  din cadrul Universității Libere Internaţionale  din Moldova la data de 20 
septembrie 2013,  
specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale             
Tema: „Impactul investiţiilor străine directe asupra creşterii economice a Republicii 
Moldova” 
  
Economics 
Free International University of Moldova 
September 20, 2013 
 

2.26 IGNATIUC Diana  
doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor  în    Consiliul  ştiinţific  specializat D 
32 08.00.01 –18  din cadrul Academiei de Studii  Economice  din Moldova la data de 3 
septembrie 2013,  
specialitatea: 08.00.01 – Economie  politică; doctrine economice  
Tema: „Competitivitatea economiei naţionale în contextul asigurării securităţii economice” 
 
Economics 
Academy of Economic Studies  of Moldova 
September 3, 2013 
 

2.27 IGNAT Anatolie  
doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor  în    Consiliul  ştiinţific  specializat D 
16 08.00.05 – 06  din cadrul  Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM la data de 
20 septembrie 2013,  
specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)  
Tema: „Managementul producţiei de lactate din perspectiva cerinţelor  Uniunii Europene” 
 
Economics 
Institute of Economy, Finance and Statics of Academy of Moldova 
September 20, 2013 
 

2.28 ANASTASE Ileana  (România)  
doctor în economie, în urma susţinerii tezei de doctor   în    Consiliul  ştiinţific  specializat 
 D 34. 08.00.05 – 28 din cadrul Universității Libere Internaţionale  din Moldova la data de 13 
septembrie 2013,  
specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat) 
Tema: „Evaluarea dezvoltării potenţialului economic al întreprinderii comerciale în 
condiţiile postaderării” 
 
Economics 
Free International University of Moldova 
September 13, 2013 
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2.29 GROSU Alexandru 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
51.14.00.06-44  din cadrul IMSP Institutul de Cardiologie la data de 09 septembrie 2013, 
specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie)   
Tema: „Rolul tratamentului cu statine în tromboza venoasă profundă”  
 
Medicine 
Public Medical Sanitary Intitution Institute of Cardiology 
September  09, 2013 
 

2.30 GROSUL Iea 
doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 51 
14.00.06-45 din cadrul IMSP Institutului de Cardiologie  la data de 09 septembrie 2013, 
specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie)     
Tema: „Efectele statinelor in tratamentul pacienţilor supuşi intervenţiei coronariene 
percutanate” 
 
Medicine 
Public Medical Sanitary Intitution Institute of Cardiology 
September  09, 2013 
 

2.31 DAVID Aliona 
doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 50 
14.00.05-28 din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” 
la data de 18 septembrie 2013,  
specialitatea: 14.00.05 -  Boli interne (pulmonologie) 
Tema: „Calitatea vieţii pacienţilor la diverse etape de evoluţie a bronhopneumopatiei 
cronice obstructive” 
 
Medicine 
State University of Medicine and Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
September 18, 2013 
 

2.32 DUDA Boris 
doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 52 
14.00.14-28 din cadrul cadrul IMSP Institutului   Oncologic la data de 27 septembrie 2013, 
specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie 
Tema: „Nefrostomia percutanată ecoghidată pentru derivarea urinei în tumorile local 
avansate ale bazinului” 
 
Medicine 
Public Medical Sanitary Intitution Institute of Oncology 
September  27, 2013 
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2.33 MEDNICOV Lorena 
doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 52 
14.00.14-24 din cadrul cadrul IMSP Institutului   Oncologic la data de 08 octombrie 2013, 
specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie 
Tema: „Aspecte clinice şi de patogeneză ale cancerului gaqstric tip intestinal” 
 
Medicine 
Public Medical Sanitary Intitution Institute of Oncology 
October 08, 2013 
 

2.34 ŢÎNŢARI Stanislav 
doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 50 
14.00.27 - 57 din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”  
la data de 10 septembrie 2013,  
specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie 
Tema: „Opţiuni diagnostico-curative în traumatismele abdominale deschise” 
 
Medicine 
State University of Medicine and Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
September  10, 2013 
 

2.35 MAXIM Igor 
doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 50 
14.00.27 - 58 din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”  
la data de 12 septembrie 2013,  
specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie 
Tema: „Timectomia toracoscopică video-asistată precoce în miastenia gravis nontumorală” 
 
Medicine  
State University of Medicine and Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
September 12, 2013 
 

2.36 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALADE Valeriu 
doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific specializat       D 
52 14.00.14-26 din cadrul cadrul IMSP Institutului   Oncologic la data de 12 septembrie 
2013, specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie 
Tema: Tratamentul crio-electrochirurgical al melonomului malign: aspecte clinico-
morfologice 

Medicine  
Public Medical Sanitary Intitution Institute of Oncology 
September  12, 2013                                                                                                                       
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5. Se conferă, în baza propunerilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi a avizelor 
din partea Ministerului Educaţiei, titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi se eliberează 
atestatul de profesor  universitar, după cum urmează: 

 
3.1 

 

 

NACU Anatolie 
doctor habilitat în medicină, profesor universitar în specialitatea: 
14.00.18 (321.06)- Psihiatrie şi Narcologie,  în baza recomandării Consiliului Ştiinţific al 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din 26 septembrie 2013 
 
Psihiatrics and Narcology 
State University of Medicine and Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
September 26, 2013 
 

3.2 

 

 

 

ROJNOVEANU Gheorghe 
doctor habilitat în medicină, profesor universitar în specialitatea: 
14.00.27 –  Chirurgie, în baza recomandării Consiliului Ştiinţific al Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din 26 septembrie 2013 
 
Surgery                                                                                                                                       
State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemiţanu” 
September 26, 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 ENI Lidia  

Doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea 14.00.21 –  Stomatologie, în 
baza recomandării Consiliului Ştiinţific al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
“Nicolae Testemiţanu” 26 septembrie 2013  

Stomatology 
State University of Medicine and Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
September  26, 2013 
 

5.2 STRĂJESCU  Gheorghe 
Doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea 14.00.27 - Chirurgie, în baza 
recomandării Consiliului Ştiinţific al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
“Nicolae Testemiţanu” 26 septembrie 2013   
 
Surgery  
State University of Medicine and Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
September  26, 2013 
 

5.3 SPÎNU Ana 
Doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; 
credit, în baza recomandării Senatuluil Universităţii Libere Internaţionale din Moldova din 
27 martie 2013 
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