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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- 2/5.1 

din 09 aprilie 2015 
cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactice de profesor universitar 

 
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 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: 

 
1.1. 

 

 

BĂIEŞU Sergiu, doctor în drept 
profesor universitar la profilul 553. Drept privat,  în temeiul recomandării Senatului Universităţii 
de Stat din Moldova din 27 ianuarie 2015 
 
Private Law 
Moldova State  University  
January 27, 2015 

1.2. CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie  
profesor universitar la profilul 621. Ştiinţe ale limbajului, în temeiul recomandării Senatului 
Universităţii de Stat din Moldova din 27 ianuarie 2015  
 
Language Studies 
Moldova State University 
January  27, 2015 

1.3. ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în filologie 
profesor universitar la profilul 621. Ştiinţe ale limbajului, în temeiul recomandării Senatului 
Universităţii de Stat din Moldova din 27 ianuarie 2015  
 
 Language Studies 
Moldova State University 
January  27, 2015                                                                               

1.4. RUSU Ion, doctor habilitat în tehnică 
profesor universitar la profilul 211. Ingineria construcţiilor, în temeiul recomandării Senatului 
Universităţii Tehnice a Moldovei 24 februarie 2015 
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