
 

 
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

 
COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
 

H O T Ă R Â R E A nr. AT-6/1 
din 15 noiembrie 2012 

                          privind validarea deciziilor consiliilor ştiinţifice şi senatelor instituţiilor    
    despre aprobarea, operarea şi modificarea  în  componenţa seminarelor ştiinţifice de profil  

 
 

În temeiul art.104, lit.q) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 
– XV din 15 iulie 2004 şi în baza deciziilor consiliilor ştiinţifice şi senatelor instituţiilor, Comisia de 
atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se validează decizia Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova din 

24.10.2012 (proces-verbal nr.2) cu privire la:  
             a) desemnarea doamnei BARBĂNEAGRĂ Oxana, doctor în economie, conferenţiar 
universitar în calitate de secretar ştiinţific al Seminarului ştiinţific de profil la  specialitatea: 08.00.01 – 
Economie politică; doctrine economice  
             b)  eliberarea dnei BALAN Aliona, dr., conf. univ. din funcţia de secretar ştiinţific al SŞP la 
specialitatea: 08.00.01- Economie politică; doctrine economice, fără menţinerea calităţii de membru 
al Seminarului. 

2. Se validează decizia Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova din 
24.10.2012 (proces-verbal nr.2) cu privire la:  
            a) desemnarea doamnei COCIUG Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar în 
calitate de vicepreşedinte al Seminarului ştiinţific de profil la  specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; 
monedă; credit   
              b)  eliberarea doamnei SECRIERU Angela, doctor habilitat, profesor universitar, din funcţia 
de vicepreşedinte al SŞP la specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, cu menţinerea calităţii 
de membru al Seminarului. 

3. Se validează decizia Senatului Universitatea Agrară de Stat din Moldova din 30.10.2012  
(nr. de ieşire 13.03-1505 din 30.10.2012, nr. de intrare 02-578 din 2.11.2012) cu privire la aprobarea 
dlui BEŞLEAGĂ Igor, doctor în tehnică,  în calitate de secretar ştiinţific al Seminarului ştiinţific de 
profil la  specialităţile: 05.20.01 – Mecanizarea agriculturii şi 05.20.03 – Exploatarea şi mijloacele 
de deservire tehnică a tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare, motivul fiind decesul 
dlui Găină Anton  doctor, conferenţiar universitar   

 
4. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM  

din 13.11.2012 ( nr. de ieşire 39/233 din 13.11.2012) cu privire la retragerea calităţii de membru al 
Seminarului ştiinţific de profil la  specialitatea: 07.00.07 – Entologie, antropologie culturală şi 
istorie,  doamnei Postolachi Elena  în legătură cu decesul   

 
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: info@cnaa.gov.md, info@cnaa.md 
 
 



 

 
           5.. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”  din 30 octombrie 2012 ( nr. de ieşire 03-2890 din 31.10.2012, nr. de intrare 02-579 din 
2.11.2012)  cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la specialitatea: 14.00.19 – 
Imagistică medicală, pentru evaluarea tezei la gradul ştiinţific de doctor în medicină,  cu tema: ”Metode 
informatice de examinare ultrasonografică a patologiilor zonei hepato-pancreato-biliare ” elaborată de dl  
Puiu Serghei, conducător ştiinţific-dl.Ghidirim Gh.,academician;consultant ştiinţific-dl.Gaindric C.,membru 
corespondent al AŞM şi aprobarea componenţei nominale a seminarului, după cum urmează: 

1. ROTARU Natalia, dr. hab., prof.univ. - preşedinte  
2. NALIVAICO Nicolae, dr., conf.univ. - secretar ştiinţific 
3. ROŞCA Andrei, dr. hab 
4. ROJNOVEANU Gheorghe, dr. hab 
5. MIŞIN Igor, dr. hab 
6. ANGHELICI Gheorghe, dr. hab 
7. MATCOVSCHI Sergiu, dr., conf.univ. 
8.    VOLNEANSCHI Victor, conf.univ. 
9.    CONDREA Silviu, conf.univ. 
10.  ŢURCANU Vasile, conf.univ. 
11.  EFTODI Mihai, conf.univ. 
12.  PRIPA Valerii, conf.univ. 
13.  CEPOIDA Elena, conf.univ. 
14.  IGNATENCO Sergiu, conf.univ. 

  15.  MORARU Viorel, cercetător ştiinţific superior 
                16.  COSTAŞ  Ilie, dr. hab., prof. univ., ASEM 
                17.  BOLUN Ion, dr. hab., prof. univ., ASEM 
                18.  COTELEA Vitalie, dr. hab., conf. univ., ASEM 

 
6.. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării. 

 
7. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 

 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional      
pentru Acreditare şi Atestare, 
academician                                                                                                 Valeriu CANŢER  
 

Secretar ştiinţific,                
profesor universitar                                                                               Gheorghe GLADCHI  


