
 

 

 

 

 

 

 
 

DECIZIA 

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

nr. 6 din 24 februarie 2023 

cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din 

domeniile cercetării și inovării 
 

În conformitate cu art. 94 (12) al Codului educației (LP 152/2014), pct. 59 al Metodologiei de 

conferire și confirmare a titlurilor științifice (HG 497/2019) și cu prevederile Ordinelor Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării 570/2020 și 514/2017, în temeiul deciziilor Comisiilor de 

susținere publică a tezelor de doctorat și în baza recomandărilor Comisiilor de experţi, validate 

prin decizia Comisiei de profil în cercetare și inovare din 20.02.2023, Consiliul de conducere 

DECIDE: 

Se confirmă titlurile științifice de doctor, conferite de către organizațiile din domeniile 

cercetării și inovării, după cum urmează: 

1. BUZDUGAN Aurelian, doctor în informatică, conferit la 21 decembrie 2022 de către 

Consorțiul: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul 

de Dezvoltare a Societății Informaționale, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul, în urma susținerii tezei „Sisteme de suport decizional pentru identificarea și 

diminuarea riscurilor cibernetice în infrastructuri critice”, specialitatea 121.03. Programarea 

calculatoarelor, la data de 30 noiembrie 2022, cu atribuirea calificativului „Foarte bine”. 

2. CIOBANU Vladimir, doctor în fizică, conferit la 23 ianuarie 2023 de către Universitatea 

Tehnică a Moldovei, în urma susținerii tezei „Rețele de nano-membrane și structuri tubulare 

din GaN și TiO2 pentru aplicații în sisteme memristive și biomedicină”, specialitatea 134.01. 

Fizica și tehnologia materialelor, la 18 ianuarie 2023, cu atribuirea calificativului „Excelent”. 

3. CEBOTARI Diana, doctor în științe chimice, conferit la 30 noiembrie 2022 de către 

Consorțiul: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, 

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

„Sinteza și caracterizarea complecșilor ce conțin fragmentul [Mo2O2S2]2+ pentru aplicații 

biologice”, specialitatea 141.02. Chimie coordinativă, la 22 noiembrie 2022, cu atribuirea 

calificativului „Excelent”.  

4. BZOVÎI Florin, doctor în ştiinţe medicale, conferit la 01 decembrie 2022 de către Consorțiul: 

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

Moldova, Institutul de Cardiologie, Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie şi 

Neurochirurgie „Diomid Gherman”, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 

Institutul Mamei şi Copilului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Spitalul Clinic 

Republican „Timofei Moşneagă”, Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Medicină 

Urgentă, în urma susținerii tezei „Diagnosticul și tratamentul maladiei varicoase complicate 

cu tromboză venoasă acută superficială”, specialitatea 321.13. Chirurgie, la 20 septembrie 

2022, cu atribuirea calificativului „Excelent”. 

5. FOSA Doina, doctor în ştiinţe medicale, conferit la 01 decembrie 2022 de către Consorțiul: 

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

Moldova, Institutul de Cardiologie, Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie şi 
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Neurochirurgie „Diomid Gherman”, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 

Institutul Mamei şi Copilului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Spitalul Clinic 

Republican „Timofei Moşneagă”, Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Medicină 

Urgentă, în urma susținerii tezei „Tratamentul chirurgical multimodal al pacienților cu 

metaplazie epitelială columnară de mucoasă esofagiană”, specialitatea 321.13. Chirurgie, la 

09 septembrie 2022, cu atribuirea calificativului „Excelent”. 

6. ȘCHIOPU Victor, doctor în ştiinţe medicale, conferit la 01 decembrie 2022 de către 

Consorțiul: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din 

Republica Moldova, Institutul de Cardiologie, Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie şi 

Neurochirurgie „Diomid Gherman”, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 

Institutul Mamei şi Copilului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Spitalul Clinic 

Republican „Timofei Moşneagă”, Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Medicină 

Urgentă, în urma susținerii tezei „Estimarea valorică și comparativă a metodelor de 

diagnostic al tumorilor retroperitoneale primitive”, specialitatea 321.13. Chirurgie, la 05 

octombrie 2022, cu atribuirea calificativului „Bine”. 

7. SCLIFOS Ina, doctor în ştiinţe medicale, conferit la 01 decembrie 2022 de către Consorțiul: 

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

Moldova, Institutul de Cardiologie, Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie şi 

Neurochirurgie „Diomid Gherman”, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 

Institutul Mamei şi Copilului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Spitalul Clinic 

Republican „Timofei Moşneagă”, Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Medicină 

Urgentă, în urma susținerii tezei „Particularități ale diagnosticului și tratamentului 

carcinomului tiroidian asociat cu tiroidita autoimună”, specialitatea 321.20. Oncologie şi 

radioterapie, la 26 octombrie 2022, cu atribuirea calificativului „Bine”. 

8. CATARAGA Ivan, doctor în științe agricole, conferit la 14 noiembrie 2022 de către 

Parteneriatul: Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și 

Tehnologii Alimentare, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecție a Solului „N. Dimo”, 

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, Institutul de Tehnică Agricolă 

„Mecagro”, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară 

şi Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, în urma susținerii tezei „Particularitățile selecției 

liniilor specializate ale albinelor carpatice”, specialitatea 421.03. Tehnologia creşterii 

animalelor şi obţinerii produselor animaliere, la 24 septembrie 2022, cu atribuirea 

calificativului „Foarte bine”. 

9. ROȘCA Maria, doctor în psihologie, conferit la 21 decembrie 2022 de către Consorțiul: 

Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul, Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan Întemeietorul Moldovei” 

Serviciul Informații și Securitate, în urma susținerii tezei „Eficientizarea comunicării 

interpersonale la copiii de vârstă școlară mică”, specialitatea 511.01. Psihologie generală, la 

12 mai 2022, cu atribuirea calificativului „Foarte bine”. 

10. MALANCEA Iurie, doctor în ştiinţe economice, conferit la 23 decembrie 2022 de către 

Academia de Studii Economice din Moldova, în urma susținerii tezei „Imaginea ca factor de 

creștere a competitivității întreprinderii pe piață”, specialitatea 521.04. Marketing şi logistică, 

la 28 iunie 2022, cu atribuirea calificativului „Foarte bine”. 

11. LEȘAN Anna, doctor în ştiinţe economice, conferit la 14 noiembrie 2022 de către 

Universitatea Tehnică a Moldovei, în urma susținerii tezei „Dezvoltarea cadrului metodologic 

al exproprierii bunurilor imobile în Republica Moldova”, specialitatea 521.03. Economie şi 

management în domeniul de activitate, la 26 mai 2022, cu atribuirea calificativului „Bine”. 

12. GRADINARI Oxana, doctor în științe ale educației, conferit la 21 decembrie 2022 de către 

Parteneriatul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și Universitatea 



de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, în urma susţinerii tezei „Методология 

формирования и развития информационной компетентности учащихся 

профессиональных школ средствами куррикулярной и экстракуррикулярной 

деятельности/ Metodologia formării și dezvoltării competenței informaționale a elevilor 

școlilor profesionale prin activități curriculare și extracurriculare”, specialitatea 532.02. 

Didactică şcolară, la 19 decembrie 2022, cu atribuirea calificativului „Foarte bine”. 

13. ȘIMAN Augustina, doctor în drept, conferit la 30 noiembrie 2022 de către Consorțiul: 

Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul în urma susținerii tezei „Validitatea tratatelor internaționale ca garant al realizării 

principiilor și normelor de drept internațional”, specialitatea 552.08. Drept internațional și 

european public, la 29 octombrie 2022, cu atribuirea calificativului „Foarte bine”. 

14. DUMITRAȘCU Dumitru, doctor în drept, conferit la 30 noiembrie 2022 de către Consorțiul: 

Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul, în urma susținerii tezei „Mijloace de apărare a pârâtului în cadrul procesului civil”, 

specialitatea 553.03. Drept procesual civil, la data de 31 octombrie 2022, cu atribuirea 

calificativului „Foarte bine”. 

15. CIUBARA Iurii, doctor în științe militare, conferit la 10 noiembrie 2022 de către Academia 

Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, în urma susţinerii tezei „Influența spațiului 

geografic în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova”, specialitatea 

581.01. Artă militară, la 18 martie 2022, cu atribuirea calificativului „Satisfăcător”. 

16. GOTCA Rodica, doctor în filologie, conferit la 21 decembrie 2022 de către Consorțiul: 

Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, în urma susţinerii tezei „Textul 

ergodic și impactul lui asupra conceptului de literatură”, specialitatea 622.03. Teoria 

literaturii, la 12 decembrie 2022, cu atribuirea calificativului „Foarte bine”. 

17. VARNACOVA Eleonora, doctor în arte (doctorat profesional), conferit la 28 noiembrie 2022 

de către Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în urma susținerii tezei „Создание 

хореографического спектакля „Кармен” средствами спортивного танца/ Crearea 

spectacolului coregrafic „Carmen” prin intermediul limbajului dansului sportiv”, specialitatea 

654.01. Artă teatrală, coregrafică, la data de 02 iunie 2022, cu atribuirea calificativului 

„Bine”. 

 

 

 

Președinte Andrei CHICIUC 

 

 

 

Secretar general  Sergiu BACIU 

 


		2023-03-01T08:31:02+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2023-03-01T11:43:58+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




