
 
 

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.md;  e-mail: cnaa@mail.utm.md 

 
H O T Ă R Â R E A nr. AT-06/5 

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.6 din 05 noiembrie 2009) (No.6 November 05, 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 PLOŞNIŢĂ Elena 

 
History 
the Moldova State University 
June 11, 2009 
 

doctor habilitat în istorie, în urma susţinerii tezei de 
doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat DH 
30.07.00.06-07 din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova la data de 11 iunie 2009, specialitatea: 
07.00.06 – Arheologie; 
Tema: Concepte muzeografice în arheologia şi 
istoria Moldovei (sec.XIX-XXI). 
 

1.2 BOTNARCIUC Vasile 
 
Philology 
the Moldova State University 
 
June 26, 2009 
 

doctor habilitat în filologie, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 30.10.02.01 - 06 din cadrul Universităţii de Stat 
din Moldova la data de 26 iunie 2009, specialitatea: 
10.02.01 – Limba română; 
Tema: Studiu asupra îmbinărilor de cuvinte în limba 
română. 

II. Se confirmă, deciziile consiliilor ştiinţifice specializate de conferire a gradului ştiinţific de 
doctor şi se eliberează diploma de doctor următorilor pretendenţi: 

 
2.1 MORARU Angela 

 
Economics  
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
June 05, 2009 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
32.08.00.01-12 din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 05 iunie 2009, 
specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; 
doctrine economice;   
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 Tema: Remiterile şi impactul lor economic în 
Republica Moldova  
 

2.2. DEMERJI Ilie 
 
Economics  
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
May 29, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
32.08.00.05-34 din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 29 mai 2009, 
specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management 
(în activitatea de antreprenoriat);   
Tema: Impactul culturii organizaţionale asupra 
dirijării conflictelor şi stresului în cadrul unităţilor 
economice din Republica Moldova. 
 

2.3 SPIVACENCO Anatolie 
 
Economics  
the Agrarian State University of 
Moldova 
August 25, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
60.08.00.05-23 din cadrul Universităţii Agrare de 
Stat din Moldova la data de 25 august 2009, 
specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management 
(în agricultură);   
Tema: Tendinţe de dezvoltare şi creştere economică 
în sectorul agrar. 

2.4 TOFAN Tatiana 
 
Economics  
the Technical University of Moldova 
May 15, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
31.08.00.05 - 14 din cadrul Universităţii Tehnice a 
Moldovei la data de 15 mai 2009, specialitatea: 
08.00.05 – Economie şi management (în industrie);  
Tema: Mecanismele economice de atragere a 
investiţiilor străine. 
 

2.5 SUVOROVA Iulia 
 
Economics  
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
September 30, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
32.08.00.10-22 din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 30 septembrie 
2009, specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; 
credit;   
Tema: Influenţa mecanismului financiar asupra 
proceselor de gestiune a stabilităţii financiare a 
întreprinderilor industriale din Republica Moldova. 
(Влияние финансового механизма на процессы 
управления финансовой устойчивости 
промышленных предприятий Республики 
Молдова.) 
 

2.6 DODU-GUGEA Larisa 
 
Economics  
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
June 23, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
32.08.00.14-07 din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 23 iunie 2009, 
specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; 
relaţii economice internaţională;   
Tema: Impactul globalizării asupra creşterii 
competitivităţii ţărilor Europei Centrale şi de Est. 
 

2.7 CIOBANU Nellu 
 

doctor în ştiinţe fizico-matematice, în urma 
susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific 
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Physics and Mathematics 
the Institute of Applied Physics of the 
Academy of Sciences of Moldova 
September 25, 2009 
 

specializat DH 02.01.04.02-06* din cadrul 
Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei la data de 25 septembrie 2009, 
specialitatea: 01.04.02 – Fizică teoretică şi 
matematică; 
Tema: Efecte de rezonanţă la interacţiunea a două 
subsisteme cuantice. 
 

2.8 GALEAMOV Elena 
 
Physics and Mathematics 
the Institute of Applied Physics of the 
Academy of Sciences of Moldova 
September 25, 2009 
 

doctor în ştiinţe fizico-matematice, în urma 
susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific 
specializat DH 02.01.04.02-07* din cadrul 
Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei la data de 25 septembrie 2009, 
specialitatea: 01.04.02 – Fizică teoretică şi 
matematică; 
Tema: Emisia spontană ne-exponenţială şi 
fluorescenţa de rezonanţă între radiatorii 
indistinctibili. 
 

2.9 BENDERSCHI Olga 
 
Physics and Mathematics 
the Moldova State University 
 
July 03, 2009 
 

doctor în ştiinţe fizico-matematice, în urma 
susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific 
specializat DH 30.01.01.09-09 din cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova la data de 03 iulie 
2009, specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică 
matematică şi cercetări operaţionale; 
Tema: Analiza sistemelor de aşteptare cu priorităţi 
şi trafic critic. 
 

2.10 GLADUN Sergiu 
 
Medicine  
the Scientific Research Institute of 
Mother and Child Health Care 
 
October 06, 2009 
 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
53.14.00.01 - 13 din cadrul Institutului de Cercetări 
Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi 
Copilului la data de 06 octombrie 2009, 
specialitatea: 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie; 
Tema: Utilizarea preparatului „Bio-R” în 
pregătirea pentru operaţiile plastice pe perineu şi 
vagin. 
 

2.11 PÎNZARU Iurie 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
September 30, 2009 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.07-04 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 30 septembrie 2009, specialitatea: 14.00.07  
–  Igienă; 
Tema: Estimarea igienică a factorilor de risc şi a 
stării de sănătate a lucrătorilor gospodăriilor 
ţărăneşti. 
 

2.12 MELNIC Anatolie 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.30-07* din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 26 august 2009, specialitatea: 14.00.30  –  
Epidemiologie; 
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August 26, 2009 Tema: Experienţa lichidării epidemiei de difterie în 
Republica Moldova şi optimizarea supravegherii 
epidemiologice a infecţiei difterice. 
 

2.13 CATERINCIUC Natalia 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
August 26, 2009 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.30-08* din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 26 august 2009, specialitatea: 14.00.30  –  
Epidemiologie; 
Tema: Particularităţile procesului epidemic în 
oreion şi perfecţionarea supravegherii 
epidemiologice. 
 

2.14 GRIMUT Alexandru 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
September 09, 2009 
 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.33-22 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 09 septembrie 2009, specialitatea: 
14.00.33–Medicină socială şi management; 
Tema: Managementul tehnologiilor  informaţionale 
în optimizarea serviciului de asistenţă medicală a 
Mamei şi Copilului. 
 

2.15 GRIGORIEV Vladimir 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
June 24, 2009 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.21-20 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 24 iunie 2009, specialitatea: 14.00.21  –  
Stomatologie; 
Tema: Argumentarea clinică a restaurărilor directe 
şi indirecte în tratamentul anomaliilor de ocluzie 
clasa I Angle la adulţi. 
 

2.16 OSMAN Victor 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
September 16, 2009 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.04-06 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 16 septembrie 2009, specialitatea: 14.00.04  
–  Otorinolaringologie; 
Tema: Microchirurgia endoscopică în afecţiunile 
benigne ale corzilor vocale. 
 

2.17 POSTOLACHI Olga 
 
Biology  
the Institute of Microbiology and 
Biotechnology of the Academy of 
Sciences of Moldova 
September 18, 2009 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.07-08 
din cadrul Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
la data de 18 septembrie 2009, specialitatea: 
03.00.07 – Microbiologie; 
Tema: Modificarea caracterelor culturale şi 
biochimice ale unor tulpini de streptomicete după 
păstrarea îndelungată.  
 

2.18 BULAT Dumitru doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
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Biology  
the Institute of Zoology of the Academy 
of Sciences of Moldova 
August 26, 2009 

în Consiliul ştiinţific specializat DH 06.03.00.18-06 
din cadrul Institutului de Zoologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei la data de 26 august 2009, 
specialitatea: 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie; 
Tema: Diversitatea, structura şi starea funcţională 
a ihtiocenozei lacului de acumulare Vatra 
(Ghidighici) în condiţiile ecologice actuale.  
 

2.19 BULAT Denis 
 
Biology  
the Institute of Zoology of the Academy 
of Sciences of Moldova 
August 26, 2009 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 06.03.00.18-07 
din cadrul Institutului de Zoologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei la data de 26 august 2009, 
specialitatea: 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie; 
Tema: Diversitatea ihtiofaunei râului Bâc şi căile 
de redresare a stării ecologice.  
 

2.20 KISELIOVA Olga 
 
Biology  
the Institute of Zoology of the Academy 
of Sciences of Moldova 
August 25, 2009 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat D 06.03.00.16-01* 
din cadrul Institutului de Zoologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei la data de 25 august 2009, 
specialitatea: 03.00.16 – Ecologie; 
Tema: Экология популяций и репродуктивные 
особенности рыб с коротким жизненным 
циклом нижнего участка реки Днестр; 
(Ecologia populaţiilor şi particularităţile 
reproductive la speciile de peşti cu ciclul vital de 
scurtă durată din sectorul inferior al fluviul Nistru).
  

2.21 ARGINT Lucia 
 
History 
 
the Chişinău Pedagogical State 
University “Ion Creangă” 
 
June 27, 2009 

doctor în istorie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 33.07.00.09 – 
01* din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău la data de 27 iunie 2009, 
specialitatea: 07.00.09 – Teoria şi metodologia 
ştiinţelor istorice; 
Tema: Sistemul administrativ al Basarabiei în 
perioada autonomiei 1812-1828, în istoriografie. 
 

2.22 GONŢA Ana 
 
Political Sciences 
 
the Moldova State University 
 
June 26, 2009 

doctor în politologie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
30.10.01.10 – 02 din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova la data de 26 iunie 2009, specialitatea: 
10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării; 
Tema: Factorul mediatic în profilarea imaginii de 
ţară a Republicii Moldova.  
 

2.23 ANDRIEŞ Vasile 
 
Political Sciences 
 
the Moldova State University 
 
June 30, 2009 

doctor în politologie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
30.23.00.01 – 22 din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova la data de 30 iunie 2009, specialitatea: 
23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria 
politologiei; instituţii şi procese politice; 
Tema: Dimensiuni politice ale procesului de 
integrare europeană (cazul Republicii Moldova).  
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2.24 GUŢU Alexei 
Law 
 
the Institute of History, State and Law of 
the Academy of Sciences of Moldova 
 
June 25, 2009 

doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.01 - 09 
din cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data de 25 iunie 
2009, specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a 
dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria 
doctrinelor politice şi de drept; 
Tema: Coliziile dreptului în instituţia răspunderii 
juridice.  
 

2.25 LUNGEANU Neculai 
(România) 
Law 
 
the Institute of History, State and Law of 
the Academy of Sciences of Moldova  
 
August 28, 2009 

doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 35 
din cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data de 28 
august 2009, specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(constituţional); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept; 
Tema: Reglementarea constituţională a delegării 
legislative în Republica Moldova şi România 
(studiu juridico-comparat).  
 

2.26 TITULESCU Paul Robert  
(România) 
Law 
 
the Institute of History, State and Law of 
the Academy of Sciences of Moldova  
 
June 06, 2009 

doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.03 – 01* 
din cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data de 06 iunie 
2009, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (drept 
civil, drept al afacerilor); 
Tema: Contractul de locaţiune şi varietăţi ale 
acestuia.  
 

2.27 ZAVALIŞCA Aurica 
 
Pedagogics 
 
the State University of Physical 
Education and Sport 
 
September 17, 2009 
 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
40.13.00.04-70 din cadrul Universităţii de Stat de 
Educaţie  Fizică şi Sport la data de 17 septembrie 
2009, specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi 
metodologia educaţiei fizice, antrenamentului 
sportiv şi a culturii fizice de recuperare; 
Tema: Recuperarea platipodiei la elevii ciclului 
gimnazial în procesul educaţiei fizice. 
 

2.28 ARSENE Igor 
 
Pedagogics 
the State University of Physical 
Education and Sport 
 
April 24, 2008 
 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
40.13.00.04-54 din cadrul Universităţii de Stat de 
Educaţie  Fizică şi Sport la data de 24 aprilie 2008, 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a 
culturii fizice de recuperare; 
Tema: Adaptarea psihosocială a elevilor cu 
reţinere în dezvoltarea psihică în cadrul lecţiilor de 
educaţie fizică cu conţinut adecvat. 
 

2.29 MUREŞAN Marius 
(România) 
Law 

doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 19 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
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the Moldova State University 
June 26, 2009 

de 26 iunie 2009, specialitatea: 12.00.08 – Drept 
penal (drept penal); 
Tema: Aspecte teoretico-normative şi practice ale 
motivului şi scopului infracţiunii.  
 

2.30 TALOŞ Constantin 
(România) 
Law 
the Moldova State University 
June 26, 2009 

doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 21 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
de 26 iunie 2009, specialitatea: 12.00.08 – Drept 
penal (drept penal); 
Tema: Pluralitatea de infracţiuni.  
 

2.31 BÎNDAR Valerică 
(România) 
Law 
the Moldova State University 
April 10, 2009 

doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 18 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
de 10 aprilie 2009, specialitatea: 12.00.08 – Drept 
penal (drept procesual penal; criminalistică); 
Tema: Arestarea preventivă a învinuitului şi 
inculpatului în România (aspecte teoretice şi 
practice).  
 

2.32 BUZESCU Gheorghe 
(România) 
Law 
the Moldova State University 
March 20, 2009 

doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.02 – 05* 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
de 20 martie 2009, specialitatea: 12.00.02 – Drept 
public (administrativ; organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept); 
Tema: Locul şi rolul funcţionarului public în 
aparatul de stat.  
 

2.33 PĂDURARU Galina 
 
Philology 
the Moldova State University 
 
August 28, 2009 

doctor în filologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 30.10.02.19-11 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
de 28 august 2009, specialitatea: 10.02.19 – 
Lingvistica generală (contrastiv-tipologică); 
Tema: Studiu contrastiv-tipologic al obiectului 
gramatical indirect în limbile rusă şi română. 
 

 
III. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică 

sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau 
ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale CNAA, titlul ştiinţific de  
profesor cercetător   următorilor pretendenţi: 

 
3.1 
 
 

BOINCEAN Boris 
 
General Agriculture 
Scientific-Practical Institute for 
Plant Growing 
September 14, 2009 
 

doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător în 
specialitatea: 06.01.01 – Agrotehnică, în baza 
recomandării Consiliului ştiinţific al Institutului 
Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie din 14 septembrie 2009. 
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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 DUMITRU Diana 

 
World History  
Chisinau Pedagogical State University 
“Ion Creangă” 
March 04, 2009 
 

doctor în istorie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 07.00.03 – Istoria universală, în baza 
deciziei Senatului Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă” din Chişinău din 04 martie 2009. 

4.2 COADĂ Ludmila 
 
History of Romanians 
Free International University of 
Moldova 
June 24, 2009 
 

doctor în istorie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor, în baza 
deciziei Senatului Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova din 24 iunie 2009. 

4.3 ŢÎCU Octavian 
World History  
Free International University of 
Moldova 
June 24, 2009 
 

doctor în istorie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 07.00.03 – Istoria universală, în baza 
deciziei Senatului Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova din 24 iunie 2009. 

4.4 BOIŞTEANU Eduard 
 
Private Law (Labour Law)  
Balti State University “Alecu Russo” 
February 25, 2009 
 

doctor în drept, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (dreptul 
muncii), în baza deciziei Senatului Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi din 25 februarie 2009. 

4.5 STOIANOVA Inga 
 
Germanic Languages 
Free International University of 
Moldova 
 
June 24, 2009 

doctor în filologie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 10.02.04 – Limbi germanice în baza 
recomandării Senatului Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova din 24 iunie 2009. 

 
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 ZASAVIŢCHI Efim 

 
Semiconductors Physics and 
Engineering 
Institute of Electronic 
Engineering and Industrial 
Technologies of the Academy of 
Sciences of Moldova 
August 26, 2009 
 

doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
în specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor, în baza recomandării Consiliul 
Ştiinţific al Institutului de Inginerie Electronică şi 
Tehnologii Industriale al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei  din 26 august 2009. 

5.2 ŞIKIMAKA Olga 
 
Semiconductors Physics and 
Engineering 

doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
în specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor, în baza recomandării Consiliul 
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Institute of Electronic 
Engineering and Industrial 
Technologies of the Academy of 
Sciences of Moldova 
August 26, 2009 
 

Ştiinţific al Institutului de Inginerie Electronică şi 
Tehnologii Industriale al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei  din 26 august 2009. 

5.3 CVILINCOVA Elizaveta 
 
Ethnology, Cultural and Historical 
Anthropology 
Institute of Cultural Heritage of 
the Academy of Sciences of 
Moldova 
June 26, 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 26 iunie 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 horticultură, conferit dlui CUMPANICI 
Andrei de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, 
România, diploma nr. 0006099, seria B, eliberată la 07.05.2001, care se echivalează cu  
gradul ştiinţific de doctor în tehnică, specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor 
alimentare şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

6.2 Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în medicină, conferit dnei COSTIN Maria de 
Universitatea „Paris 13”, Franţa, diploma nr. 7729222, seria PARXIII, eliberată la 
14.04.2009, care se echivalează cu  gradul ştiinţific de doctor în medicină, specialitatea: 
14.00.33 – Medicină socială şi management şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 

6.3 Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în geografie, conferit dlui SÎRODOEV Igor de 
Universitatea din Bucureşti, România, diploma nr. 0008327, seria F, eliberată la 
08.05.2009, care se echivalează cu  gradul ştiinţific de doctor în geografie, specialitatea: 
11.00.02 – Geografie economică, socială şi politică şi se eliberează certificatul de 
recunoaştere şi echivalare. 

6.4. Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în geologie, conferit dlui DELINSCHI 
Andrian de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, diploma nr. 0010820, 
seria F, eliberată la 22.09.2009, care se echivalează cu  gradul ştiinţific de doctor în 
geologie, specialitatea: 04.00.09 – Paleontologie şi stratigrafie şi se eliberează certificatul 
de recunoaştere şi echivalare. 

6.5 Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în istorie, conferit dlui CUŞCO Andrei de 
Universitatea Central Europeană din Budapesta, Ungaria, eliberată la 19.06.2008, care se 
echivalează cu  gradul ştiinţific de doctor în istorie, specialitatea: 07.00.03 – Istoria 
universală şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

6.6 Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe filologice, conferit dnei 
KARANFIL Valentina de Institutul de Lingvistică al Academiei Naţionale de Ştiinţe din 
Azerbaijan, diploma nr. 03673, seria EN, eliberată la 21.06.2005, care se echivalează cu  
gradul ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea: 10.02.06 – Limbi turcice şi se 
eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
 

Preşedinte,                              
academician                                                                                                        Valeriu CANŢER 
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Secretar ştiinţific,                               
doctor habilitat                                                                                                               Gheorghe GLADCHI 


