
 

 

 

 

 

 

 
 

DECIZIA 

Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare 

nr. 4 din 24 februarie 2023 

cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizațiilor din 

domeniile cercetării și inovării 
 

În conformitate cu art. 75, lit. g) al Codului cu privire la știință și inovare (LP 259/2004) și 

prevederile actelor subsecvente, în temeiul propunerii organizației din domeniile cercetării și 

inovării și în baza recomandării Comisiei de experţi, validate prin decizia Comisiei de profil în 

cercetare și inovare din 20.02.2023, Consiliul de conducere DECIDE: 

Se confirmă decizia organizației din domeniile cercetării și inovării și se conferă titlul 

științific de doctor habilitat, cu eliberarea diplomelor, următoarelor persoane: 

1. MUNTEANU Oxana, doctor habilitat în științe medicale, aprobat la 24 noiembrie 2022 de 

către Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica 

Moldova, în urma susținerii tezei „Manifestările clinico-imagistice, funcționale și microbiologice 

în bronșiectazii la adult”, specialitatea 321.01. Boli interne (Pulmonologie), la 09 noiembrie 

2022. 

2. ZARBAILOV Natalia, doctor habilitat în științe medicale, aprobat la 22 decembrie 2022 de 

către Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica 

Moldova, în urma susținerii tezei „Dezvoltarea asistenței medicale primare bazate pe medicina 

de familie în Republica Moldova și determinanții eficacității”, specialitatea 331.03. Medicină 

socială şi management, la 14 decembrie 2022. 

3. AFANAS Aliona, doctor habilitat în științe ale educației, aprobat la 24 noiembrie 2022 de 

către Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în urma susținerii tezei 

„Teoria și praxiologia formării profesionale continue a cadrelor didactice”, specialitatea 531.01. 

Teoria generală a educaţiei, la 15 noiembrie 2022. 

 

 

 

Președinte Andrei CHICIUC 

 

 

 

Secretar general  Sergiu BACIU 
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