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H O T Ă R Â R E A nr. AT-8/4 

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice 
şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice 

(Proces-verbal nr.8 din 11 noiembrie 2011) (No.8 November 11, 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 gradul ştiinţific de doctor habilitat şi se eliberează diploma de doctor habilitat, 
după cum urmează: 
1.1 PĂDURE Andrei 

 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
October 05, 2011 

doctor habilitat în medicină, în urma susţinerii tezei 
de doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.24-01 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 05 octombrie 2011, specialitatea: 14.00.24  
–  Medicină legală; 
Tema: Analiza medico-legală a deficienţelor 
admise în asistenţa medicală de profil chirurgical. 

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

doctor şi se eliberează diploma de doctor, după cum urmează: 
 

2.1 DIACONU Nadejda 
 
Medicine  
the Institute of Cardiology 
 
September  06, 2011 
  

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.06-33 din cadrul Institutului de 
Cardiologie din 06 septembrie 2011, specialitatea: 
14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie 
(cardiologie); 
Tema: Impactul fibrilaţiei atriale şi altor factori de 
risc tromboembolic în apariţia accidentului 
vascular cerebral ischemic. 
 

2.2. DURNEA Aliona 
 
Medicine  
the Institute of Cardiology 
 
September  06, 2011 
   

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.06-34 din cadrul Institutului de 
Cardiologie din 06 septembrie 2011, specialitatea: 
14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie 
(cardiologie); 
Tema: Efectul nefroprotector şi impactul asupra 
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elasticităţii arteriale a medicaţiei cu antagonist al 
receptorilor de angiotensină II versus inhibitor al 
enzimei de conversie a angiotensinei II în 
hipertensiunea arterială esenţială. 
 

2.3 ODAINIC Olesea 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
October  05, 2011 
   

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.13-09 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din 05 
octombrie 2011, specialitatea: 14.00.13 – 
Neurologie; 
Tema: Neuropatia periferică în scleroza multiplă: 
studiu clinic electrofiziologic. 
 

2.4 SPÎNU Igor 
 
Medicine  
the Institute of Microbiology and 
Biotechnology of the  Academy of 
Science of Moldova  
 
September  22, 2011 
   

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
09.03.00.07-08 din cadrul Institutul de 
Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei din 22 septembrie 2011, 
specialitatea: 03.00.07 – Microbiologie; 
Tema: Studierea şi evaluarea activităţii antivirale, 
imunomodulatoare şi interferonogene a 
pacovirinei. 
 

2.5 NOHAILÎC Silvia 
 
Economics  
 
the Moldova State University 
 
October 07, 2011 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
30.08.00.10-10 din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova la data de 07 octombrie 2011, 
specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;   
Tema: Eficienţa difuzării inovaţiilor prin 
intermediul pieţei serviciilor financiare. 
 

2.6 CIMPOIEŞ Liliana 
 
Economy 
the Agrarian State University  of 
Moldova 
October 07, 2011 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
60.08.00.05 – 27* din cadrul Universităţii Agrare 
de Stat din Moldova la data de 07 octombrie 2011, 
specialitatea: 08.00.05 Economie şi management (în 
agricultură); 
Tema: Perfecţionarea reglementării de stat a 
sectorului agricol al Republicii Moldova.  
 

2.7 TICUŢA Elena Roxana 
 
Pedagogics 
 
the Moldova State University 
 
September 09, 2011 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
30.13.00.01 – 31 din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova la data de 09 septembrie 2011, 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală; 
Tema: Formarea competenţelor antreprenoriale la 
elevii claselor liceale.  
 

2.8 CAUIA Alexandr 
 
Law 
 
the Institute of History, State and Law of 

doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat D 15.12.00.10 – 32 
din cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data de 16 
septembrie 2011, specialitatea: 12.00.10 – Drept 
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the Academy of Sciences of Moldova 
 
September 16, 2011 

internaţional public; 
Tema: Statutul juridic al combatantului în 
conflictele armate contemporane.  
 

2.9 GÎRLA Daniela 
 
Agriculture 
 
the Agrarian State University  of 
Moldova 
June 17, 2011 
 

doctor în agricultură, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
60.06.01.15 – 01* din cadrul Universităţii Agrare 
de Stat din Moldova la data de 17 iunie 2011, 
specialitatea: 06.01.15 –  Agroecologie; 
Tema: Variaţia unor indici ai agroecosistemelor 
sub influenţa factorilor climatici şi agrofitotehnici. 
 

2.10 DOBROJAN Sergiu 
 
Biology 
 
the Botanical Garden (Institute) of the 
Academy of Sciences of Moldova  
September 16, 2011 
 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 11.03.00.05 – 
12 din cadrul Grădinii Botanice (Institut) al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data de 16 
septembrie 2011, specialitatea: 03.00.05 – 
Botanică;   
Tema: Modificările morfofiziologice şi biochimice 
ale algei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl 
cultivate pe ape reziduale şi utilizarea ei. 
 

2.11 ROTARU Ludmila 
 
Biology 
the Institute of Genetics and Plant 
Physiology of the Academy of Sciences 
of Moldova 
September 22, 2011 
 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 10.03.00.15 – 
14 din cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a 
Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data 
de 22 septembrie 2011, specialitatea: 03.00.15 – 
Genetică; 
Tema: Particularităţile controlului genetic al 
rezistenţei tomatelor la fuzarioza radiculară. 
 

2.12 ŞAŞCO Elena 
 
Biology 
the Institute of Genetics and Plant 
Physiology of the Academy of Sciences 
of Moldova 
September 22, 2011 
 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 10.03.00.15 – 
15 din cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a 
Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data 
de 22 septembrie 2011, specialitatea: 03.00.15 – 
Genetică; 
Tema: Controlul genetic al rezistenţei grâului de 
toamnă la patogenii care produc boli de rădăcină. 
 

2.13 BĂŢ Ion 
 
Physics and Mathematics 
the Moldova State University 
 
September 02, 2011 
 

doctor în ştiinţe fizico-matematice, în urma 
susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific 
specializat  DH 30.01.01.09 – 11 din cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova la data de 02 
septembrie 2011, specialitatea: 01.01.09 – 
Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale; 
Tema: Divizarea poliedrelor în spaţii normate finit 
dimensionale în părţi d-convexe şi aplicaţii. 
 

2.14 SÎRBU Lilian 
 
Physics and Mathematics 
 
the Moldova State University 

doctor în ştiinţe fizico-matematice, în urma 
susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific 
specializat  DH 30.01.04.10 – 08 din cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova la data de 23 
septembrie 2011, specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi 



 

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\hotpr.2011.8 (11.11.2011) cnaa.doc 

4

4

 
September 23, 2011 
 
 

ingineria semiconductorilor; 
Tema:  Luminiscenţa şi emisia undelor THz ale 
materialelor nanostructurate în baza compuşilor 
semiconductori III-V. 
 

2.15 HAREA Evghenii 
 
Physics and Mathematics 
 
the Institute of Applied Physics of the 
Academy of Sciences of Moldova 
 
October 12, 2011 
 

doctor în ştiinţe fizico-matematice, în urma 
susţinerii tezei de doctor în Consiliul ştiinţific 
specializat  DH 02.01.04.10 – 15 din cadrul 
Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei la data de 12 octombrie 2011, 
specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor; 
Tema:  Deformarea structurilor planare de tip 
TCO/SI sub acţiunea sarcinii concentrate. 
 

 
3. 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 
 
 

COJOCARU Vasile 
 
General Pedagogics  
Chişinău Pedagogical State University 
"Ion Creangă" 
September 29, 2011 
 

doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar în 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, în 
baza recomandării Senatului Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău din 
29 septembrie 2011.  

3.2 DORGAN Viorel 
 
Theory and Methodics of Physical 
Education, Sport Training and Physical 
Culture of Recuperation  
State University of Physical Educations 
and Sports  
September 29, 2011 
 

doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar în 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a 
culturii fizice de recuperare, în baza recomandării 
Senatului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport din 29 septembrie 2011.  

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

partea Ministerului Educaţiei, titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) şi se 
eliberează atestatul de conferenţiar universitar, după cum urmează: 

 
5.1 CENUŞA Florin 

 
Pediatrics  
State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
September 22, 2011 
 

doctor în medicină, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie, în baza recomandării 
Consiliului ştiinţific al Universităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din 22 septembrie 
2011. 

5.2 CEBANU Sergiu 
 
Hygiene  
State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
September 22, 2011 
 
 

doctor în medicină, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 14.00.07 – Igienã, în baza recomandării 
Consiliului ştiinţific al Universităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din 22 septembrie 
2011. 
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5.3 CAVCALIUC Ina 
 
Marketing; Logistics  
Moldova State University   
June 28, 2011 
 

doctor în economie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 08.00.06 – Marketing; logistică, în baza 
recomandării Senatului Universităţii de Stat din Moldova 
din 28 iunie 2011.  

5.4 GRECU Jana 
 
Theory and Methodology of 
Instruction  (English Language) 
Chişinău Pedagogical State 
University "Ion Creangă" 
May 26, 2011 
 

doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii 
(limba engleză), în baza deciziei Senatului Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău din 26 
mai 2011. 

5.5 CRECICOVSCHI Ecaterina 
 
Universal and Compared 
Literature Moldova State 
University 
June 28, 2011 
 

doctor în filologie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi 
comparată în baza recomandării Senatului Universităţii 
de Stat din Moldova din 28 iunie 2011. 

 
6. 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, după cum urmează: 

 
6.1 PERCIUN Rodica 

 
Finance; Monetary Economics; 
Credit 
Institute of Economy, Finance and 
Statistics  
September 06, 2011  
 

doctor în economie, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, în baza 
recomandării Consiliului ştiinţific al Institutului de 
Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei din 06 septembrie 2011.  

 

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare,                                                        Valeriu CANŢER  
academician 
 

Secretar ştiinţific,                                                                                     
         profesor universitar                                                                         Gheorghe GLADCHI 
 


