
 
 

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-07/4 

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.7 din 17 decembrie 2009) (No.7 December 17, 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 TIMOFTI Elena 

  
 
Economics  
the Agrarian University of Moldova 
November 13, 2009 
 

doctor habilitat în economie, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 60.08.00.05 – 24* din cadrul Universităţii 
Agrare de Stat din Moldova la data de 13 noiembrie 
2009, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi 
management (în agricultură);   
Tema: Eficienţa economică a producţiei agricole în 
condiţiile economiei concurenţiale. 
 

1.2 ZBANŢ Ludmila 
 
Philology 
the Moldova State University 
 
 
September 11, 2009 
 

doctor habilitat în filologie, în urma susţinerii tezei 
de doctor habilitat în Consiliul ştiinţific specializat 
DH 30.10.02.19 - 10 din cadrul Universităţii de Stat 
din Moldova la data de 11 septembrie 2009, 
specialitatea: 10.02.19 – Lingvistica generală 
(contrastiv-tipologică); 
Tema: Studiu privind intensitatea absolută a calităţii 
şi acţiunii (în limbile franceză şi 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 BÎLBA Tatiana 
 
Economics  

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
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the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
May 06, 2009 
 

32.08.00.14-10 din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 06 mai 2009, 
specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; 
relaţii economice internaţională;   
Tema: Influenţa proceselor de regionalizare asupra 
dezvoltării comerţului exterior al Republicii 
Moldova. 
 

2.2. CEAIKOVSKII Alexandr 
 
Economics  
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
July 02, 2009 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
32.08.00.01-13 din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 02 iulie 2009, 
specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; 
doctrine economice;   
Tema: Puterea economică şi specificul ei în 
condiţiile transformărilor sistemice 
(Экономическая власть и ее специфика в 
условиях системных трансформаций.)  
 

2.3 RUDENCO Anna 
 
Economics  
the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
December 16, 2008 
 

doctor în economie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
32.08.00.12-16 din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova la data de 16 decembrie 
2008, specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; 
analiză economică;   
Tema: Contabilitatea consumurilor şi calculaţia 
costului producţiei de spirt, lichior şi vodcă; 
(Учет затрат и калькулирование 
себестоимости спиртовой и ликёро-водочной 
продукции.) 
 

2.4 GRATII Cristina 
 
Medicine  
the Institute of Cardiology 
 
October 15, 2009 
 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
51.14.00.06-23 din cadrul Institutului de 
Cardiologie la data de 15 octombrie 2009, 
specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi 
reumatologie (cardiologie); 
Tema: Aspectele clinice şi particularităţile evoluţiei 
fibrilaţiei atriale în hiperfuncţia glandei tiroide. 
 

2.5 CUZOR Tatiana 
 
Medicine  
the Institute of Cardiology 
 
October 15, 2009 
 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
51.14.00.06-24 din cadrul Institutului de 
Cardiologie la data de 15 octombrie 2009, 
specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi 
reumatologie (cardiologie); 
Tema: Disecţia de aortă: particularităţi de 
prezentare clinică, diagnosticare şi evoluţie la 
supraveghere de durată. 
 

2.6 VETRILĂ Snejana 
 
Medicine  
the Institute of Cardiology 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
51.14.00.06-25 din cadrul Institutului de 
Cardiologie la data de 15 octombrie 2009, 
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November 20, 2009 
 

specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi 
reumatologie (reumatologie); 
Tema: Aspecte clinico-paraclinice ale miopatiilor 
inflamatorii idiopatice. 
 

2.7 BUJAC Mariana 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
October 23, 2009 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.27-39 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 23 octombrie 2009, specialitatea: 14.00.27  
–  Chirurgie; 
Tema: Atitudinea diagnostico-curativă în tumorile 
glandelor suprarenale. 
 

2.8 LEPĂDATU Corneliu 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
November 04, 2009 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.27-45 din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 04 noiembrie 2009, specialitatea: 14.00.27  
–  Chirurgie; 
Tema: Enzimoantibioticoterapia locală în 
peritonitele generalizate. 
 

2.9 LEU Elena 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
November 11, 2009 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.30-09* din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 11 noiembrie 2009, specialitatea: 14.00.30  
–  Epidemiologie; 
Tema: Epidemiologia şi prevenirea infecţiilor 
nosocomiale în staţionarele neurochirurgicale. 
 

2.10 GUŢU Luminiţa 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
November 11, 2009 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.30-10* din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 11 noiembrie 2009, specialitatea: 14.00.30  
–  Epidemiologie; 
Tema: Aspecte epidemiologice şi sociale ale 
infecţiei HIV/SIDA în Republica Moldova. 
 

2.11 PLĂMĂDEALĂ Svetlana 
 
Medicine  
the State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
 
October 07, 2009 

doctor în medicină, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
50.14.00.37-04* din cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la 
data de 07 octombrie 2009, specialitatea: 14.00.37–
Anesteziologie şi reanimatologie; 
Tema: Efectele medicaţiei sedative în complexul 
terapiei intensive a pacienţilor cu leziuni cerebrale 
acute. 
 

2.12 EFREMOVA Nadejda 
 
Biology  

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.23-08 
din cadrul Institutului de Microbiologie şi 
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the Institute of Microbiology and 
Biotechnology of the Academy of 
Sciences of Moldova 
September 25, 2009 

Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
la data de 25 septembrie 2009, specialitatea: 
03.00.23 – Biotehnologie; 
Tema: Разработка способов получения 
антиоксидантных препаратов на основе 
биоактивных веществ цианобактерий и 
микроводорослей” (Elaborarea procedeelor de 
obţinere a preparatelor antioxidante pe baza 
substanţelor bioactive ale cianobacteriilor şi 
microalgelor).  
 

2.13 DUDNIC Natalia 
 
Biology  
the Moldova State University 
October 15, 2009 

doctor în biologie, în urma susţinerii tezei de doctor 
în Consiliul ştiinţific specializat DH 30.03.00.13-06 
din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data 
de 15 octombrie 2009, specialitatea: 03.00.13 – 
Fiziologia omului şi animalelor ; 
Tema: Perspectiva utilizării extractului din Juglans 
regia în prevenirea dereglărilor ioddeficitare.  
 

2.14 FRANŢUZAN Ludmila 
 
Pedagogics 
 
the Institute of Educational Sciences 
 
September 15, 2009 
 

doctor în pedagogie, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat DH 
38.13.00.01-39 din cadrul Institutului de Ştiinţe ale 
Educaţiei la data de 15 septembrie 2009, 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală; 
Tema: Formarea competenţei de cunoaştere 
ştiinţifică la liceeni în context inter/transdisciplinar.
 

2.15 BABII Veaceslav  
Law 
 
the Institute of History, State and Law of 
the Academy of Sciences of Moldova  
 
June 09, 2009 

doctor în drept, în urma susţinerii tezei de doctor în 
Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 34 
din cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei la data de 09 iunie 
2009, specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(administrativ); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept; 
Tema: Particularităţile aplicării sancţiunilor 
administrative în sfera bancară.  

2.16 ŞEICAN Valeria 
 
Art Criticism 
the Institute of Cultural Heritage of the 
Academy of Sciences of Moldova 
 
August 28, 2009 

doctor în studiul artelor, în urma susţinerii tezei de 
doctor în Consiliul ştiinţific specializat D 
22.1700.01-13 din cadrul Institutului Patrimoniului 
Cultural al AŞM la data de 28 august 2009, 
specialitatea: 17.00.01 – Arte audiovizuale (arta 
muzicală); 
Tema: Opera naţională a Moldovei în circuitul 
cultural internaţional. 

 
 
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 
 
 

ŢÂU Nicolae 
 
World Economy; International 
Economic Relations 

doctor habilitat în economie, profesor universitar în 
specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii 
economice internaţionale, în baza recomandării Senatului 
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Free International University of 
Moldova 
October 28, 2009 
 

Universităţii Libere Internaţionale din Moldova din 28 
octombrie 2009. 

3.2 CERNEŢCHI Olga 
 
Obstetrics and Gynecology 
State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
October 21, 2009 
 

doctor habilitat în medicină, profesor universitar în 
specialitatea: 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie, în 
baza recomandării Senatului Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din 21 
octombrie 2009. 

3.3 GUŢU Eugen 
 
Surgery 
State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
October 21, 2009 

doctor habilitat în medicină, profesor universitar în 
specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, în baza recomandării 
Senatului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
“Nicolae Testemiţanu” din 21 octombrie 2009. 

 
IV. 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 profesor cercetător şi se eliberează atestatul de profesor cercetător 
următorilor pretendenţi: 

 
4.1 
 
 

BUCOV Victoria 
 
Epidemiology  
National Scientific and Applied 
Centre of Preventive Medicine 
October 21, 2009 
 

doctor habilitat în medicină, profesor cercetător în 
specialitatea: 14.00.30 – Epidemiologie, în baza 
recomandării Consiliului Ştiinţific al Centrului Naţional 
Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă din 23 iunie 
2009. 

4.2 POSTOLACHE Gheorghe 
 
Botany 
Botanical Garden (Institute) of the 
Academy of Sciences of Moldova 
October 01, 2009 
 

doctor habilitat în biologie, profesor cercetător în 
specialitatea: 03.00.05 – Botanică, în baza recomandării 
Consiliului ştiinţific al Grădinii Botanice (Institut) al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 01 octombrie 2009. 

 
V. 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: 

 
5.1 RUSU Djulieta 

 
Economy and management (in 
industry) 
Academy of Economic Studies of 
Moldova 
October 28, 2009 
 

doctor în economie, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 08.00.05– Economie şi management (în 
industrie), în baza recomandării Senatului Academiei de 
Studii Economice din Moldova din 28 octombrie 2009. 

5.2 POPA Gheorghe 
 
Surgery 
State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
October 21, 2009 
 

doctor în medicină, conferenţiar universitar în 
specialitatea: 14.00.27– Chirurgie, în baza recomandării 
Senatului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
“Nicolae Testemiţanu” din 21 octombrie 2009. 



 

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\SEDINTA 2009.7\hotarirea_AT-07-4.doc 

6

6

5.3 DULSCHI Ion 
 
Theory, Methodology and History 
of Political Sciences; Political 
Institutions and Processes  
Free International University of 
Moldova 
October 28, 2009 
 

doctor în istorie, conferenţiar universitar în specialitatea: 
23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 
instituţii şi procese politice, în baza deciziei Senatului 
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova din 28 
octombrie 2009. 

5.4 CEBAN Vasile 
 
Theory and Methodics of Physical 
Education, Sport Training and 
Physical Culture of Recuperation  
  
Academy of Transport, 
Informatics and Communications 
November 05, 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 Academiei de 
Transporturi, Informatică şi Comunicaţii din 05 
noiembrie 2009. 

 
VI. 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: 

 
6.1 TIMUŞ Angela 

 
Finance; Monetary Economics; 
Credit 
Institute of Economy, Finance and 
Statistics of the Academy of 
Sciences of Moldova 
January  30, 2009 
 

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 30 ianuarie 2009. 

6.2 CORONOVSCHI Alexandru 
 
Land Improvement 
 
Institute of Ecology and 
Geography of the Academy of 
Sciences of Moldova 
June 18, 2009 
 

doctor în tehnică, conferenţiar cercetător în specialitatea: 
06.01.02 – Îmbunătăţiri funciare, în baza recomandării 
Consiliul Ştiinţific al Institutului de Ecologie şi Geografie 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  din 18 iunie 2009. 

6.3 ŞAVGA Nicolae 
 
Orthopedics and Traumatology 
State University of Medicine and 
Pharmacy «Nicolae Testemiţanu» 
June  25, 2009 
 

doctor în medicină, conferenţiar cercetător în 
specialitatea: 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie, în 
baza recomandării Senatului Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din 25 iunie 
2009. 

6.4 ALEXANDROV Eugeniu 
 
Botany 
Botanical Garden (Institute) of the 
Academy of Sciences of Modlova 
October 01, 2009 
 

doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 
03.00.05 – Botanică, în baza recomandării Consiliului 
ştiinţific al Grădinii Botanice (Institut) al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei din 01 octombrie 2009.  
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VII. Se recunoaşte şi se echivalează actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică 
obţinute de către următorii titulari: 

 
 7.1 Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe biologice, conferit dnei 

LEVINSCHI Marina de Consiliul ştiinţific specializat al Universităţii de Stat din Voronej, 
Federaţia Rusă, diploma nr. 076418, seria ДKH, eliberată prin hotărârea Comisiei 
Superioare de Atestare a Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei al Federaţiei Ruse din 
06.02.2009, care se echivalează cu  gradul ştiinţific de doctor în biologie, specialitatea: 
03.00.16 – Ecologie şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
 

 
 

Preşedinte,                       
academician                                                                                                 Valeriu CANŢER 
 

Secretar ştiinţific,             
doctor habilitat                                                                                            Gheorghe GLADCHI 


