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H O T Ă R Â R E A nr. AT-6/2.1
din 19 noiembrie 2015
cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe
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 (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
dosarelor de atestare ale pretendenţilor la gradul ştiinţific de doctor habilitat, 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
.

1.2
.

DOGA-MÎRZAC Mariana
doctor habilitat în ştiinţe economice în urma susţinerii tezei în Consiliul Ştiinţific Specializat DH
30.522.01-05 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova la data de 16 octombrie 2015,
specialitatea 522.01. Finanţe
Tema: Gestiunea sistemului de finanţare a businessului mic şi mijlocii în contextul dezvoltării
proceselor economice
Economic Sciences
Moldova State University
October 16, 2015
DAMAŞCAN Ghenadie
doctor habilitat în științe medicale în urma susţinerii tezei în Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50
331.03–03 din cadrul Instituţiei Publice Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” la data 23 septembrie 2015, specialitatea 331.03. Medicină socială şi management
Tema: Metodologii de contractare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de
sănătate
Medical Sciences
Public Institution University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemitanu” of the Republic of
Moldova
September 23, 2015

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA
(www.cnaa.md).
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