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H O T Ă R Â R E A nr. AT 2/4.1 

din 23 martie 2017 

privind instituirea  Seminarului  ştiinţific de profil ad-hoc 

În temeiul art.104, lit.q) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 

259 – XV din 15 iulie 2004, în baza Regulamentului privind constituirea şi activitatea seminarului 

ştiinţific de profil şi în urma deciziei Consiliului ştiinţific al Universităţii Pedagogice de Stat "Ion 

Creangă" din Chişinău nr. 02-90 din 22 martie, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

          A aproba decizia Consiliului ştiinţific al Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" 

privind instituirea Seminarului ştiințific de profil ad-hoc pentru  examinarea tezei de doctor în 

ştiinţe pedagogice a dnei PAVLENCO-PIDLEAC Mihaela, cu tema: Continuitatea în formarea 

reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ, specialitatea 532.02.  

Didactică şcolară (matematica), conducător științific URSU Ludmila, doctor în științe pedagogice, 

conferenţiar universitar în următoarea componență: 

 

1. Preşedinte: Patraşcu Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

2. Vicepreşedinte: Papuc Ludmila, doctor în istorie, conferențiar universitar  

3. Secretar ştiinţific: Petrenco Liuba, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

4. Borozan-Cojocaru Maia, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar  

5. Burlacu Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar   

6. Şchiopu Constantin, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar  

7. Barbăneagră Alexandra, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

8. Babără Eugenia, doctor în filologie, conferențiar universitar  

9. Gherlovan Olga, doctor în pedagogie, conferențiar universitar  

10. Mocanu Liuba, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

11. Sadovei Larisa, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

12. Solcan Angela, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

13. Strah Lidia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

14. Vacarciuc Mariana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

15. Armaşu-Canţîr Ludmila, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

16. Ciobanu Mitrofan, doctor habilitat în șt. fizico-matematice, profesor universitar, academician 

17. Achiri Ion, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

18. Jelescu Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar   

19. Dubineanschi Tatiana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

20. Carabet Natalia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

Preşedintele Consiliului Naţional                                                                 

pentru Acreditare şi Atestare                                                   Valeriu CANŢER,  academician  

     Secretar ştiinţific                                 Aliona GRATI,   dr. hab., conf. univ. 
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