
 
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 
 
 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 
 

Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271;   www. cnaa.acad.md;  e-mail: cnaa@mail.utm.md 

 
 

H O T Ă R Â R E A nr. AT-04/8 
Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice 
şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, 

recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare  
ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică 

 (Proces-verbal nr.4 din 18 iunie 2009) (No.4 June 18, 2009) 
 
 

În conformitate cu articolele 103, alin. (1) şi 104, lit. d), i) 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: 

I. Se conferă, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat şi a demersurilor consiliilor 
ştiinţifice specializate gradul ştiinţific de doctor habilitat şi se eliberează diploma de doctor habilitat 
următorilor pretendenţi: 

 
1.1 POPA Andrei 

  
 
Economics  
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
March 03, 2009 
 

doctor habilitat în economie, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 32.08.00.05 - 31 din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 03 martie 2009, 
specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management 
(în activitatea de antreprenoriat);   
Tema: Managementul strategic al dezvoltării 
regionale  în contextul integrării în spaţiul european.
 

1.2 CUROCICHIN Ghenadie 
 
Medicine 
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
March 04, 2009 
 

doctor habilitat în medicină, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 50.14.00.05 - 19 din cadrul Universităţii de Stat 
de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 04 martie 2009, specialitatea: 14.00.05 – Boli 
interne; 
Tema: Complexul dereglărilor metabolice la 
pacienţii hipertensivi: caracteristica clinico-
genetică. 
 

1.3 HOLBAN Tiberiu 
 
Medicine 

doctor habilitat în medicină, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 50.14.00.10 - 06 din cadrul Universităţii de Stat 
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the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
April 08, 2009 
 

de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 08 aprilie 2009, specialitatea: 14.00.10 – Boli 
infecţioase; 
Tema: Hepatitele virale B, C acute, cronice şi mixte 
(particularităţi clinice, evolutive, imunologice şi de 
tratament). 
 

1.4 KUSTUROV Vladimir 
 
Medicine 
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
April 08, 2009 
 

doctor habilitat în medicină, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 50.14.00.22 - 07 din cadrul Universităţii de Stat 
de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 08 aprilie 2009, specialitatea: 14.00.22 – 
Ortopedie şi traumatologie; 
Tema: Tratamentul chirurgical al fracturilor oaselor 
bazinului în leziuni multiple şi asociate. 
 

1.5 SCRIPNIC Vitalie 
 
Biology 
the Moldova State University  
 
March 20, 2009 
 

doctor habilitat în biologie, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 30.03.00.13-05 din cadrul Universităţii de Stat 
din Moldova la data de 20 martie 2009, specialitatea: 
03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor; 
Tema: Dinamica indicilor fiziologici şi capacităţilor 
de adaptare în diferite perioade ale ontogenezei la 
om.  
 

1.6 CASTRAVEŢ Ion 
 
Biology 
the Moldova State University 
 
May  07, 2009 
 

doctor habilitat în biologie, în urma reexaminării în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 30.03.00.16-01* 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
de 07 mai 2009, specialitatea: 03.00.16 – Ecologie; 
Tema: Principiile morfo-funcţionale şi ecologice ale 
proceselor parazitare. 
  

1.7 ANDREEV Alexei 
 
Biology 
the Institute of Zoology of the Academy of 
Sciences of Moldova 
 
April  30, 2009 
 

doctor habilitat în biologie, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 06.03.00.08-03 din cadrul Institutului de 
Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data 
de 30 aprilie 2009, specialitatea: 03.00.08 – 
Zoologie; 
Tema: Закономерности формирования 
территориальных комплексов фауны и оценка 
биоразнообразия на примере Республики 
Молдова. (Legităţile formării complexelor 
teritoriale ale faunei şi evaluarea biodiversităţii pe 
exemplul Republicii Moldova ).  
 

1.8 BORZIAC Ilie 
 
History 
the Moldova State University 
December 19, 2008 
 

doctor habilitat în istorie, în urma susţinerii tezei de 
doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat DH 
30.07.00.06-06 din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova la data de 19 decembrie 2008, specialitatea: 
07.00.06 – Arheologie; 
Tema: Paleoliticul superior din spaţiul carpato-
nistrean (cronostratigrafie, culturogeneză şi 
paleoecologie). 
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1.9 CUŞMIR Marcel 
 
Law 
the Institute of History, State and Law of 
the Academy of Sciences of Moldova 
 
December 29, 2008 
 

doctor habilitat în drept, în urma susţinerii tezei de 
doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat DH 
15.12.00.02 - 30 din cadrul Institutului de Istorie, 
Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 
data de 29 decembrie 2008, specialitatea: 12.00.02 – 
Drept public (constituţional); organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor de drept; 
Tema: Sisteme constituţionale europene (concepte şi 
practică juridico-politică). 
 

1.10 BABII Vladimir 
 
Pedagogics 
the Institute of Education Sciences  
 
May 21, 2009 
 

doctor habilitat în pedagogie, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 38.13.00.01- 36 din cadrul Institutului de Ştiinţe 
ale Educaţiei la data de 21 mai 2009, specialitatea: 
13.00.01 – Pedagogie generală; 
Tema: Fundamente teoretico-praxiologice ale 
eficienţei educaţiei muzical-artistice a elevilor. 

 
II. Se confirmă, deciziile consiliilor ştiinţifice specializate de conferire a gradului ştiinţific de 

doctor şi se eliberează diploma de doctor următorilor pretendenţi: 
 

2.1 ZUGRAV Inga 
 
Economics  
the Moldova State University 
March 19, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
30.08.00.10-05* din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova la data de 19 martie 2009, specialitatea: 
08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;   
Tema: Reflecţii privind insolvabilitatea 
întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum şi 
perfecţionarea mecanismului de gestionare a 
acestora. 
 

2.2. CERGA Tatiana 
Economics  
the Free International University of 
Moldova 
April 24, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
34.08.00.05 - 11 din cadrul Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova la data de 24 aprilie 
2009, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi 
management (în activitatea de antreprenoriat);   
Tema: Gestionarea eficienţei cheltuielilor privind 
resursele umane prin intermediul conceptului de 
controlling. 
 

2.3 CARAGANCIU Galina 
 
Economics  
the Technical University of Moldova 
April 07, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
31.08.00.05 - 11 din cadrul Universităţii Tehnice a 
Moldovei la data de 07 aprilie 2009, specialitatea: 
08.00.05 – Economie şi management (în industrie);  
Tema: Impozitele indirecte şi orientările de 
reformare a acestora în susţinerea activităţii 
întreprinderilor industriale. 
 

2.4 VINOGRADOVA Natalia 
 
Economics  
the Academy of Economic Studies of 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
32.08.00.05-32 din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 03 aprilie 2009, 
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Moldova 
April 03, 2009 
 

specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management 
(în activitatea de antreprenoriat);   
Tema: Особенности становления и проблемы 
развития предприятий малого бизнеса в 
Республике Молдова. (Particularităţile constituirii 
şi problemele dezvoltării întreprinderilor micului 
business în Republica Moldova). 
 

2.5 CIUBOTARU Victoria 
 
Economics  
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
April 16, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
32.08.00.12-19 din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 16 aprilie 2009, 
specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; 
analiză economică;   
Tema: Contabilitatea şi inflaţia. 
 

2.6 TABAN Elena 
 
Economics  
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
April 16, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
32.08.00.12-20 din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 16 aprilie 2009, 
specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; 
analiză economică;   
Tema: Organizarea contabilităţii în instituţiile de 
învăţământ din Republica Moldova. 
 

2.7 AMBROSI Nicolai 
 
Economics  
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
April 03, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
32.08.00.14-11 din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 03 aprilie 2009, 
specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; 
relaţii economice internaţională;   
Tema: Relaţiile economice ale organizaţiilor 
sportive din Republica Moldova în contextul 
internaţionalizării. 
 

2.8 LASCU St. Dumitru 
(România) 
Economics  
the Moldova State University 
February 25, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
30.08.00.10-06* din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova la data de 25 februarie 2009, specialitatea: 
08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;   
Tema: Sistemul de asigurări sociale de sănătate din 
România (Particularităţi la nivelul judeţului 
Tulcea). 
 

2.9 MOISESCU Petre Gheorghe 
(România) 
 
Economics  
the Free International University of 
Moldova 
March 12, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
34.08.00.14 - 16 din cadrul Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova la data de 12 martie 
2009, specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; 
relaţii economice internaţionale;   
Tema: Evoluţia politicilor transfrontaliere ale 
Uniunii Europene. 

2.10 NOVAC Ludmila 
 

doctor în ştiinţe fizico-matematice, în urma 
susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific 
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Physics and Mathematics 
the Moldova State University 
March 25, 2009 
 

specializat DH 30.01.01.09-08 din cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova la data de 25 
martie 2009, specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică 
matematică şi cercetări operaţionale; 
Tema: Extinderi informaţionale în teoria jocurilor. 
 

2.11 PORUBIN Diana 
 
Chemistry 
the Moldova State University 
April 10, 2009 
 

doctor în chimie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 30.11.00.11-
02* din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la 
data de 10 aprilie 2009, specialitatea: 11.00.11 – 
Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a 
resurselor naturale; 
Tema: Utilizarea compuşilor obţinuţi din produse 
secundare vinicole în procesul de inhibiţie a 
formării N-nitrozaminelor. 
 

2.12 POPOVICI Cristina 
 
Engineering 
the Technical University of Moldova 
February 27, 2009 
 

doctor în tehnică, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat D 31.05.18.01-06 
din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la data 
de 27 februarie 2009, specialitatea: 05.18.01 – 
Tehnologia produselor alimentare (Tehnologia 
produselor alimentaţiei publice); 
Tema: Cercetări privind fortificarea cu iod a 
uleiurilor vegetale pentru obținerea produselor 
alimentare. 
 

2.13 GARABA Angela 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
April 08, 2009 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.08-02* din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 08 aprilie 2009, specialitatea: 14.00.08  –  
Oftalmologie; 
Tema: Miopia forte la gravide, conduita şi 
profilaxia complicaţiilor oculare. 
 

2.14 GRIGOR Viorel 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
April 15, 2009 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.13-06 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 15 aprilie 2009, specialitatea: 14.00.13  –  
Neurologie; 
Tema: Particularităţi clinice şi de evoluţie a 
glicemiei la pacienţii cu accident vascular cerebral 
ischemic acut. Pronostic şi tratament. 
 

2.15 LEAŞOC Tatiana 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
April 08, 2009 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.18-01* din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 08 aprilie 2009, specialitatea: 14.00.18  –  
Psihiatrie şi narcologie; 
Tema: Psihoterapia în tratamentul complex al 
nervozelor la copii şi adolescenţi. 
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2.16 CONDRATIUC Svetlana 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
April 08, 2009 
 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.18-02* din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 08 aprilie 2009, specialitatea: 14.00.18 – 
Psihiatrie şi narcologie; 
Tema: Profilaxia primară a narcomaniilor în 
Republica Moldova. 
 

2.17 ŞEVCENCO Nina 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
March 18, 2009 
 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.21-18 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 18 martie 2009, specialitatea: 14.00.21 – 
Stomatologie; 
Tema: Terapia antihomotoxică în tratamentul 
complex al afecţiunilor parodonţiului. 
 

2.18 STEPCO Elena 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
March 25, 2009 
 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.21-19 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 25 martie 2009, specialitatea: 14.00.21 – 
Stomatologie; 
Tema: Utilizarea metodelor terapeutice complexe 
de corecţie a metabolismului la pacienţii cu 
fluoroză. 
 

2.19 ŢURCAN Aurel 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
April 29, 2009 
 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.27-40 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 29 aprilie 2009, specialitatea: 14.00.27 – 
Chirurgie; 
Tema: Criterii de revascularizare chirurgicală a 
membrelor inferioare prin bazinul arterei femurale 
profunde în afecţiuni aterosclerotice 
polisegmentare la pacienţii cu ischemie critică. 
 

2.20 CASTRAVEŢ Andrei 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
April 29, 2009 
 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.27-41 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 29 aprilie 2009, specialitatea: 14.00.27 – 
Chirurgie; 
Tema: Optimizarea tratamentului chirurgical al 
pacienţilor cu traumatisme vasculare asociate cu 
distrugere şi infecţie masivă a ţesuturilor adiacente.
 

2.21 EFTODIEV Eduard 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.28-04* din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 20 mai 2009, specialitatea: 14.00.28 – 
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May 20, 2009 
 

Neurochirurgie; 
Tema: Microneurochirurgia herniei de disc 
lombare. 
 

2.22 VICOL Corina 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
April 01, 2009 
 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.33-19 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 01 aprilie 2009, specialitatea: 14.00.33–
Medicină socială şi management; 
Tema: Evaluarea calităţii serviciilor spitaliceşti 
acordate populaţiei rurale. 
 

2.23 MIRON Aliona 
 
Biology 
the Botanical Garden (Institute) of the 
Academy of Sciences of Moldova 
March 27, 2009 
 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 11.03.00.05 – 
05 din cadrul Grădinii Botanice (Institut) a 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data de 27 
martie 2009, specialitatea: 03.00.05 – Botanică; 
Tema: Vegetaţia luncilor rîurilor mici din stînga 
Prutului de Mijloc. 
 

2.24 COVALI Victoria 
 
Biology 
the Botanical Garden (Institute) of the 
Academy of Sciences of Moldova 
 
March 27, 2009 
 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 11.03.00.05 – 
06 din cadrul Grădinii Botanice (Institut) a 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data de 27 
martie 2009, specialitatea: 03.00.05 – Botanică; 
Tema: Biodiversitatea fitocenotică a ariilor 
protejate forestiere din valea Prutului de Mijloc. 
 

2.25 MUNTEANU Natalia 
 
Biology 
the Institute of Zoology of the Academy 
of Sciences of Moldova 
 
April  30, 2009 
 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 06.03.00.09-
02* din cadrul Institutului de Zoologie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data de 30 
aprilie 2009, specialitatea: 03.00.09 – Entomologie; 
Tema: Diversitatea coleopterelor (Bruchidae, 
Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi 
Attelabidae) şi rolul lor în ecosistemele naturale şi 
antropizate din Republica Moldova.  
 

2.26 SAVINA-GROSU Angela 
 
Biology  
Institute of Microbiology and 
Biotechnology of the Academy of 
Sciences of Moldova 
April 29, 2009 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.07-07 
din cadrul Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
la data de 29 aprilie 2009, specialitatea: 03.00.07 – 
Microbiologie; 
Tema: Studiul acţiunii antifungice a unor preparate 
autohtone de origine vegetală.  
 

2.27 PANUŢA Sergiu 
 
Biology 
the Institute of Plant Protection and 
Ecological Agriculture of the Academy 
of Sciences of Moldova 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat D 23.06.01.11 – 
02* din cadrul Institutului de Protecţie a Plantelor 
şi Agricultură Ecologică al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei la data de 26 februarie 2009, 
specialitatea: 06.01.11 – Protecţia plantelor; 
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February 26, 2009 
 

Tema: Viespea seminţelor de prun (Eurytoma 
schreinerii Schr.): biologie, ecologie, daune şi 
combatere în condiţiile Republicii Moldova. 
 

2.28 ŞAGANEAN Radu 
 
Agriculture 
the Agrarian State University of 
Moldova  
 
March 18, 2009 
 

doctor în agricultură, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
60.06.01.07 – 08 din cadrul Universităţii Agrare de 
Stat din Moldova la data de 18 martie 2009, 
specialitatea: 06.01.07 – Pomicultură; 
Tema: Valorificarea potenţialului de rodire la măr în 
sistem intensiv prin aplicarea raţională a tăierii pomilor 
în condiţiile specifice zonei de nord. 
 

2.29 BEJAN Iurii 
 
Geography 
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
March 20, 2009 
 

doctor în geografie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
32.11.00.02 – 01* din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 20 martie 2009, 
specialitatea: 11.00.02 – Geografie economică, 
socială şi politică; 
Tema: Studiul spaţial privind utilizarea terenurilor 
în Republica Moldova. 
 

2.30 SOCOLOV Tatiana 
 
Political Sciences 
 
the Moldova State University 
 
 
March 06, 2009 

doctor în politologie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
30.23.00.01 - 21 din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova la data de 06 martie 2009, specialitatea: 
23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria 
politologiei; instituţii şi procese politice; 
Tema: Mass media şi dezvoltarea comunitară 
(analiză politologică). 
 

2.31 BOSTAN Ludmila 
 
Philosophy 
the Moldova State University 
December 04, 2008 

doctor în filosofie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 30.09.00.08 - 
04 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la 
data de 04 decembrie 2008, specialitatea: 09.00.08 
– Filosofia şi metodologia ştiinţei (bioetica); 
Tema: Securitatea în procesele de dezvoltare: 
analiză filosofico-metodologică. 
 

2.32 PLUGARU Lilia 
Sociology 
the Institute of Philosophy, Sociology 
and Political Sciences of the Academy 
of Sciences of Moldova 
August 21, 2008 

doctor în sociologie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
18.22.00.04 - 07 din cadrul Institutului de Filozofie, 
Sociologie şi Ştiinţe Politice al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei la data de 21 august 2008, 
specialitatea: 22.00.04 – Structura socială, instituţii 
şi procese sociale; 
Tema: Capitalul uman în contextul transformărilor 
sociale (în baza materialelor din Republica 
Moldova).  
 

2.33 POPESCU Getty-Gabriela 
(România) 
Law 
 

doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.01 - 08 
din cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data de 28 
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the Institute of History, State and Law of 
the Academy of Sciences of Moldova 
 
March 28, 2009 

martie 2009, specialitatea: 12.00.01 – Teoria 
generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; 
istoria doctrinelor politice şi de drept; 
Tema: Corelarea normelor juridice în sistemul de 
drept romano-germanic.  
 

2.34 COCA George 
(România) 
Law 
 
the Moldova State University 
 
March 28, 2009 

doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.01 – 02* 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
de 28 martie 2009, specialitatea: 12.00.01 – Teoria 
generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; 
istoria doctrinelor politice şi de drept; 
Tema: Interesul general şi drepturile fundamentale 
ale omului.  
 

2.35 ROTEA Nicolae 
(România) 
Law 
 
the Moldova State University 
 
February 20, 2009 

doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 15 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
de 20 februarie 2009, specialitatea: 12.00.08 – 
Drept penal (drept procesual penal); 
Tema: Termenele şi actele procedurale în procesul 
penal.  
 

2.36 BÎRNAZ Nina 
 
Pedagogics 
the Institute of Education Sciences 
 
April 09, 2009 
 
 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
38.13.00.01-34 din cadrul Institutului de Ştiinţe ale 
Educaţiei la data de 09 aprilie 2009, specialitatea: 
13.00.01 – Pedagogie generală; 
Tema: Metodologia elaborării manualului şcolar.  

2.37 PANIŞ Aliona 
 
Pedagogics 
the Institute of Education Sciences 
 
May 14, 2009 
 
 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
38.13.00.01-37 din cadrul Institutului de Ştiinţe ale 
Educaţiei la data de 14 mai 2009, specialitatea: 
13.00.01 – Pedagogie generală; 
Tema: Deciziunea managerială ca factor al 
dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.  
 

2.38 NEAGU Mihaela 
(România) 
Pedagogics 
the Institute of Education Sciences 
 
January 22, 2009 
 
 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
38.13.00.01-29 din cadrul Institutului de Ştiinţe ale 
Educaţiei la data de 22 ianuarie 2009, specialitatea: 
13.00.01 – Pedagogie generală; 
Tema: Teoria şi metodologia evaluării 
curriculumului şcolar proiectat.  
 

2.39 GRANEVSCHI Vladimir 
 
Pedagogics 
 
the State University of Physical 
Education and Sport 
 
March 26, 2009 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
40.13.00.04-66 din cadrul Universităţii de Stat de 
Educaţie  Fizică şi Sport la data de 26 martie 2009, 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a 
culturii fizice de recuperare; 
Tema: Научно – методические особенности 
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 коррекции дисгармоничного телосложения 
старшеклассников средствами бодибилдинга. 
(Particularităţile ştiinţifico-metodice ale corecţiei 
dezvoltării fizice a elevilor claselor superioare prin 
mijloacele body building-ului). 
 

2.40 ILAŞCU Iurie 
 
Pedagogics 
the Chişinău Pedagogical State 
University “Ion Creangă”  
 
June 12, 2008 
 

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 12 iunie 2008, specialitatea: 13.00.02 –  
Teoria şi metodologia instruirii (istorie); 
Tema: Problematizarea în procesul de predare a 
istoriei în contextul universalizării învăţământului. 
 

2.41 SUHAN Claudia 
 
Pedagogics 
the Chişinău Pedagogical State 
University “Ion Creangă”  
 
April 29, 2009 
 

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 29 aprilie 2009, specialitatea: 13.00.02 –  
Teoria şi metodologia instruirii (limba franceză); 
Tema: Dezvoltarea comunicării orale a elevilor la 
lecţiile de limba franceză prin metoda proiectului. 
 

2.42 ADĂSCĂLIŢĂ Viorica 
 
Psychology 
the Chişinău Pedagogical State 
University “Ion Creangă”  
 
April 10, 2009 
 

doctor în psihologie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
33.19.00.07 - 11 din cadrul Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău la 
data de 10 aprilie 2009, specialitatea: 19.00.07 –  
Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, 
psihologia personalităţii; 
Tema: Формирование толерантности личности 
в юношеском возрасте. 
(Formarea toleranţei personalităţii la adolescenţi). 

2.43 VERDEŞ Angela 
 
Psychology 
the Chişinău Pedagogical State 
University “Ion Creangă”  
 
April 10, 2009 
 

doctor în psihologie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
33.19.00.07 - 13 din cadrul Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău la 
data de 10 aprilie 2009, specialitatea: 19.00.07 –  
Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, 
psihologia personalităţii; 
Tema: Dezvoltarea afectivităţii la preadolescenţii 
educaţi în situaţii sociale de dezvoltare diferite. 

2.44 ROMAN Ruslana 
 
Art Criticism 
the Institute of Cultural Heritage of the 
Academy of Sciences of Moldova 
 
 
April 30, 2009 
 

doctor în studiul artelor, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
22.17.00.01-12 din cadrul Institutului Patrimoniului 
Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data 
de 30 aprilie 2009, specialitatea: 17.00.01 – Arte 
audio-vizuale (arta muzicală); 
Tema: Miniatura pentru pian în creaţia 
compozitorilor din Republica Moldova (perioada 
postbelică). 

2.45 HATIPOVA Inna 
 

doctor în studiul artelor, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
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Art Criticism 
the Institute of Cultural Heritage of the 
Academy of Sciences of Moldova 
 
 
April 30, 2009 

22.17.00.01-13 din cadrul Institutului Patrimoniului 
Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data 
de 30 aprilie 2009, specialitatea: 17.00.01 – Arte 
audio-vizuale (arta muzicală); 
Tema: Фортепианные произведения 
композиторов Республики Молдова в учебном 
процессе музыкальных вузов” (Creaţia pentru 
pian a compozitorilor din Republica Moldova în 
procesul de învăţământ muzical superior). 

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

din partea Ministerului Educaţiei şi Tineretului, titlul ştiinţifico-didactic de  profesor universitar  
şi se eliberează atestatul de profesor universitar următorilor pretendenţi: 

 
3.1 
 
 

LUPAN Ion 
 
Stomatology 
State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
May 20, 2009 
 

doctor habilitat în medicină, profesor universitar în 
specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie, în baza 
recomandării Senatului Universităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din 20 mai 2009. 

3.2 SACOVICI Vasilii 
Theory and History of International 
Relations and Global Development 
 
Academy of Public 
Administration Office of the 
President of the Republic of 
Moldova 
April 23, 2009 
 

doctor habilitat în politologie, profesor universitar în 
specialitatea: 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor 
internaţionale şi dezvoltării globale, în baza recomandării 
Senatului Academiei de Administrare Publică pe lângă 
Preşedintele Republicii Moldova din 23 aprilie 2009. 

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

din partea Ministerului Educaţiei şi Tineretului, titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar 
universitar (docent) şi se eliberează atestatul de conferenţiar universitar următorilor pretendenţi: 

 
4.1 PALII Natalia 

World Economy; International 
Economic Relations 
Academy of Economic Studies of 
Moldova 
January 28, 2009 
 

doctor în economie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; 
relaţii economice internaţionale în baza 
recomandării Senatului Academiei de Studii 
Economice din Moldova din 28 ianuarie 2009. 

4.2 GHENOVA Svetlana 
Marketing; Logistics 
Comrat State University 
 
May 05, 2009 
 

doctor în economie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 08.00.06 – Marketing; logistică în 
baza recomandării Senatului Universităţii de Stat 
din Comrat din 05 mai 2009. 

4.3 FEDORCIUCOVA Svetlana 
Food Commodity Research 
Cooperative-Commercial University of 
Moldova 
April 14, 2009 

doctor în tehnică, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 05.18.15 – Merceologia produselor 
alimentare, în baza recomandării Senatului 
Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova 
din 14 aprilie 2009. 

4.4 SCORPAN Anatolie 
 

doctor în medicină, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 14.00.05– Boli interne 
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Internal Diseases (Gastroenterology) 
State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
April 30, 2009 
 

(gastroenterologie), în baza recomandării Senatului 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
“Nicolae Testemiţanu” din 30 aprilie 2009. 

4.5 RÎVNEAC Elena 
 
Biochemistry 
State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
April 30, 2009 
 

doctor în biologie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 03.00.04 – Biochimie, în baza 
recomandării Senatului Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din 30 
aprilie 2009. 

4.6 COLAŢCHI Angela 
 
Theory, Methodology and History of 
Political Sciences; Political Institutions and 
Processes  
 
Academy of Public Administration 
Office of the President of the Republic 
of Moldova 
April 23, 2009 
 

doctor în sociologie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi 
istoria politologiei; instituţii şi procese politice, în 
baza deciziei Senatului Academiei de Administrare 
Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova 
din 23 aprilie 2009. 

4.7 MRUŢ Ivan 
 
Theory and Methodology of Physical 
Education, Sport Training and Physical 
Culture of Recuperation  
 
State University of Physical Education 
and Sport 
January 30, 2009 
 

doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 13.00.04 –  Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a 
culturii fizice de recuperare, în baza deciziei 
Senatului Universităţii de Stat de Educaţie  Fizică şi 
Sport din 30 ianuarie 2009. 
 

4.8 CRACIUN Nicolae 
 
Theory and Methodology of Physical 
Education, Sport Training and Physical 
Culture of Recuperation  
 
State University of Physical Education 
and Sport 
February 10, 2009 
 

doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 13.00.04 –  Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a 
culturii fizice de recuperare, în baza deciziei 
Senatului Universităţii de Stat de Educaţie  Fizică şi 
Sport din 10 februarie 2009. 
 

4.9 BUSUIOC Serghei 
 
Theory and Methodology of Physical 
Education, Sport Training and Physical 
Culture of Recuperation  
 
State University of Physical Education 
and Sport 
December 23, 2008 
 

doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 13.00.04 –  Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a 
culturii fizice de recuperare, în baza deciziei 
Senatului Universităţii de Stat de Educaţie  Fizică şi 
Sport din 23 decembrie 2008. 
 

4.10 TRIBOI Vasile 
 
Theory and Methodology of Physical 
Education, Sport Training and Physical 
Culture of Recuperation  

doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 13.00.04 –  Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a 
culturii fizice de recuperare, în baza deciziei 
Senatului Universităţii de Stat de Educaţie  Fizică şi 
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State University of Physical Education 
and Sport 
January 30, 2009 
 

Sport din 30 ianuarie 2009. 
 

4.11 RACU Serghei 
 
Special Pedagogics 
 
State University of Physical Education 
and Sport 
February 10, 2009 
 

doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 13.00.03 –  Pedagogie specială, în 
baza deciziei Senatului Universităţii de Stat de 
Educaţie  Fizică şi Sport din 10 februarie 2009. 
 

4.12 ZORILO Larisa 
 
General Pedagogics 
Balti State University “Alecu Russo” 
March 26, 2008 
 

doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, în 
baza deciziei Senatului Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi din 26 martie 2008. 

4.13 PAREA Elena 
 
Theory and Methodology of Instruction 
(Romanian Language) 
Slavonic University  
March 04, 2009 
 

doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (limba română), în baza deciziei Senatului 
Universităţii Slavone din 04 martie 2009. 

4.14 BAURCIULU Afanasie 
 
Public Law (Constitutional, 
Administrative); Organization and 
Functioning of Law Institutions  
Comrat State University  
November 12, 2008 
 

doctor în drept, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(constituţional, administrativ); organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor de drept, în baza deciziei 
Senatului Universităţii de Stat din Comrat din 18 
noiembrie 2008. 

4.15 SULAC Sofia 
 
General Linguistics (Structural) 
Comrat State University 
 
May 05, 2009 
 

doctor în filologie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 10.02.19 – Lingvistică generală 
(structurală) în baza recomandării Senatului 
Universităţii de Stat din Comrat din 05 mai 2009. 

4.16 URSACHI Rodica 
 
Visual Arts (Fine Art) 
Chişinău Pedagogical State University 
“Ion Creangă” 
 
December 18, 2008 

doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 17.00.04 – Arte Vizuale (arta plastică) 
în baza recomandării Senatului Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău din 
18 decembrie 2008. 

 
V. 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 următorilor pretendenţi: 

 
5.1 RUDI Ludmila 

 
Biotechnology 
Institute of Microbiology and 

doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 
03.00.23 – Biotehnologie, în baza recomandării 
Consiliului ştiinţific al Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 08 
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Biotechnology of the Academy of 
Sciences of Moldova 
May 08, 2009 
 

mai 2009. 

5.2 CHIRIAC Tatiana  
 
Biotechnology 
Institute of Microbiology and 
Biotechnology of the Academy of 
Sciences of Moldova 
May 08, 2009 
 

doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 
03.00.23 – Biotehnologie, în baza recomandării 
Consiliului ştiinţific al Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 08 
mai 2009. 

5.3 BUGACIUC Mihail 
 
General Agriculture 
Research Institute of Field Crops 
“Selectia” 
 
November 27, 2008 
 

doctor în agricultură, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 06.01.01– Agrotehnică, în baza 
recomandării Consiliului ştiinţific al Institutului de 
Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” din 27 
noiembrie 2008. 

5.4 ŞOFRANSKY Zinovia 
 
Ethnology, Cultural and Historical 
Anthropology 
Institute of Cultural Heritage of 
the Academy of Sciences of 
Moldova 
 
April 16, 2009 

doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 07.00.07 – Etnologie, antropologie 
culturală şi istorică în baza recomandării Consiliului 
ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 16 aprilie 2009. 

 
VI. Se recunoaşte şi se echivalează actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică 

obţinute de către următorii titulari: 
 

 6.1 Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în inginerie electronică şi telecomunicaţii, 
conferit dlui DIORDIEV Alexandru de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 
Iaşi, România, diploma nr. 0001872, seria F, eliberată la 01.04.2008, care se echivalează cu  
gradul ştiinţific de doctor în tehnică, specialitatea: 05.13.05 – Elemente şi dispozitive ale 
tehnicii de calcul şi ale sistemelor de comandă cu tema: Optimizarea convertoarelor 
electronice folosind tehnici de comandă fuzzy şi neuro-fuzzy şi se eliberează certificatul de 
recunoaştere şi echivalare. 
 

6.2 Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în inginerie industrială, conferit dnei 
DIORDIEV Olga de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România, diploma 
nr. 0016864, seria D, eliberată la 10.12.2008, care se echivalează cu  gradul ştiinţific de 
doctor în tehnică, specialitatea: 05.19.03 – Tehnologia articolelor textile, cu tema: 
Contribuţii la diversificarea complexă a tricoturilor din bătătură şi se eliberează 
certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
 

6.3 Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în fizică, conferit dlui BENEA Vasile de 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România, diploma nr. 0009272, seria F, 
eliberată la 04.11.2008, care se echivalează cu  gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe fizico-
matematice, specialitatea: 01.04.16 – Fizica nucleului şi a particulelor elementare cu tema: 
Aplicarea luminescenţei stimulate termic (TL) şi optic (OSL) la datarea ceramicilor şi se 
eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

6.4 Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în filologie, conferit dnei BOICOVA Larisa de 
Comisia Superioară de Atestare a Bulgariei, diploma nr. 32877, eliberată la 27.01.2009, 



 

D:\CNAA\Comisia de Atestare\sedinta c.atestare\2009\Hotararea\4-18.06.2009\hotpr.2009.4 (18.06.2009) cnaa.doc 

15

15

care se echivalează cu  gradul ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea: 10.02.19 – 
Lingvistică generală (contrastiv-tipologică) cu tema: Комратский болгарский язык; 
(Limba bulgară din Comrat) şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
 
 

         Preşedinte,                                           Valeriu CANŢER           
academician                                                                                  
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