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H O T Ă R Â R E A nr. AT –6/2 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr. 6 din 15 iulie 2011) 

 
 

În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, în 
rezultatul examinării propunerilor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ale 
senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi în baza deciziilor comisiilor de experţi pe domenii, Comisia de 
atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

1. Se formează consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat 
după cum urmează: 

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 

 
1) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.01.01.09 – 13 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: „Analiza reţelelor 
semimarkoviene de servire în schema operaţiilor de mediere şi a aproximaţiei difuzionale”, la specialitatea: 01.01.09 – 
Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, prezentată de dna DAMIAN Iulia, în următoarea componenţă:  
1. SOLTAN Petru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, academician 
2. CATARANCIUC Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. SOLOMON Dumitru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
4. LOZOVANU Dmitrii, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar 
5. BENDERSCHI Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice 

Referenţi oficiali: 
1.GUŢULEAC Emilian, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
2.POŞTARU Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: MIŞCOI Gheorghe, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
 

 
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  

Preşedinte,                         
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 

Secretar ştiinţific,               
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


