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H O T Ă R Â R E A nr. AT-6/3 
Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice 
şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice 

(Proces-verbal nr.6 din 15 iulie 2011) (No.6 July 08, 2011) 
 

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, 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: 

 
1.1 
 
 

STURZA Rodica 
 
Technology of Food Products 
Technical University of Moldova  
 
March 29, 2011 
 

doctor habilitat în tehnică, profesor universitar în 
specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor 
alimentare, în baza recomandării Senatului 
Universităţii Tehnice a Moldovei din 29 martie 
2011.  

1.2 BUGA Oleg 
 
Economic, Social and Political 
Geography  
Tiraspol State University 
 
April 18, 2011 

doctor habilitat în economie, profesor universitar în 
specialitatea: 11.00.02 – Geografia economică, 
socială şi politică, în baza recomandării Senatului 
Universităţii de Stat din Tiraspol din 18 aprilie 
2011.  
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