
 

 
 

HOTĂRÂRE nr. AT-7/5.1 
din 18 decembrie 2013 

referitor la modificarea Seminarului ştiinţific de profil 
 
        În temeiul art. 104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 
Moldova nr. 259 – XV din 15 iulie 2004; şi al Regulamentului privind constituirea şi 
activitatea seminarelor ştiinţifice de profil, aprobat prin hotărârea Comisiei de Atestare a 
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA din 21decembrie 2006 (proces-verbal nr. 
7), cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza demersului Institutului de Fizică 
Aplicată al AŞM din 5 noiembrie 2013 (nr. 17), Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

 
Se aprobă numirea dlui BELOUSOV Igor, doctor habilitat, profesor universitar, în 

calitate de preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil Fizica teoretică şi matematică din 
cadrul Institutului de Fizică Aplicată al AŞM şi numirea dlui MACOVEI Mihai, doctor 
habilitat, conferenţiar cercetător, în calitate de vicepreşedinte al aceluiaşi seminar. De 
asemenea, se aprobă candidaturile dlor DUMANOV Evghenii, dr., CIORNEA Viorel, dr. 
şi PODLESNÎI Igor, dr. în calitate de membri ai seminarului numit. În urma decesului, 
dnii Anatol Rotaru, dr. hab. şi ENACHE Viorel se exclud din componenţă  SŞP. 

 
       Hotărârea se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 
 
       Direcţia Atestare a CNAA (dna prof. Callo Tatiana) va monitoriza executarea 
prezentei hotărâri.      

Preşedinte al CNAA                Valeriu CANŢER 
academician 

Secretar ştiinţific                                            Aliona GRATI 
doctor habilitat 
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica 
Moldova 

Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271 ;    e-mail: info@cnaa.gov.md 
 



 
HOTĂRÂRE nr. AT-7/5.2 

din 18 decembrie 2013 
referitor la aprobarea noii componenţe a Seminarului ştiinţific de profil 

 
        În temeiul art. 104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 
Moldova  nr. 259-XV din 15 iulie 2004; şi al Regulamentului  privind constituirea şi 
activitatea seminarelor ştiinţifice de profil, aprobat prin hotărârea Comisiei de Atestare a 
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal 
nr.7), cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza demersului Senatului  Academiei 
„Ştefan cel Mare” a MAI (proces-verba nr.2 din 11 noembrie 2013) din 05 .12. 2013 
nr.A/17-1326, Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
HOTĂRĂŞTE:  
          Se aprobă noua componenţă a Seminarului Ştiinţific de Profil la profilul: 554. Drept 
penal din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în următoarea componenţă: 

1. GLADCHI Gheorghe, preşedinte,  dr. hab. în drept., prof. univ. 
2. CARP Simion, vicepreşedinte, dr. în drept, conf. univ. 
3. COJOCARU Radion, secretar ştiinţific, dr. în drept., conf. univ. 
4. ODAGIU Iurie, dr. în drept., conf. univ. 
5. LARII Iurie, dr. în drept, conf. univ. 
6. URSU Veaceslav, dr. în drept, conf. univ. 
7. GHERMAN Marian, dr. în drept, conf. univ. 
8. FLOREA Vasile, dr. în drept, conf. univ. 
9. PARENIUC Alexandru, dr. în drept, conf. univ. 
10. STAMATIN Ştefan,  dr. în drept, conf. univ. 
11. ZOSIM Alexandru, dr. în drept, conf. univ. 
12. RUSU Oleg, dr. în drept, conf. univ. 
13. OSADCI Cornel, dr. în drept, conf. univ. 
14. Glavan Boris, dr. în drept, conf. univ. 
15. NOUR Valeriu, dr. în drept, conf. univ. 
16. CHIRIŢA Valentin, dr. în drept, conf. univ. 
17. VESCO Ivan, dr. în drept, conf. univ. 
18. DOLEA Igor, dr. hab. în drept., prof. univ. 
19. VOICU Costică, dr. în drept., prof. univ., România 
20. BOROI Alexandru, dr. în drept., prof. univ., România 
21. DAVID Mihail, dr. în drept., conf. univ., România 
 

                    

Preşedinte al CNAA                  Valeriu CANŢER 
academician 

Secretar ştiinţific                                              Aliona GRATI 
doctor habilitat 

   
 
 



 
 

HOTĂRÂRE nr. AT-7/5.3 
din 18 decembrie 2013 

referitor la instituirea Seminarului ştiinţific de profil 
 
        În temeiul art. 104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 
Moldova  nr. 259-XV din 15 iulie 2004; şi al Regulamentului  privind constituirea şi 
activitatea seminarelor ştiinţifice de profil, aprobat prin hotărârea Comisiei de Atestare a 
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal 
nr.7), cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza demersului Institutului de 
Matematică şi Informatică al AŞM din 29.11.2013 nr.151-1256, Comisia de Atestare a 
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE:  
         
 
  Se instituie Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea: 111.02 – Ecuaţii diferenţiale în 
cadrul Institutului de Matematică şi Informatică în următoarea componenţă: 
 
 
 
 

1. VULPE Nicolae, preşedinte,  dr. hab., în şt. fiz.-matem., prof. univ., m. c. 
2. POPA Mihail, vicepreşedinte, dr. hab., în şt. fiz.-matem., prof. univ. 
3. ORLOV Victor, secretar ştiinţific, dr., în şt. fiz.-matem. 
4. ARNAUTOV Vladimir, dr. hab., în şt. fiz.-matem., prof. univ., acad. 
5. CIOBAN Mitrofan, dr. hab., în şt. fiz.-matem., prof. univ., acad. 
6. ŞUBĂ Alexandru, dr. hab., în şt. fiz.-matem., prof. univ. 
7. CEBAN David, dr. hab., în şt. fiz.-matem., prof. univ. 
8. БIГУН  Ярослав, dr. hab., în şt. fiz.-matem., prof. univ., Ucraina 
9. BURDUJAN Ilie, dr., în matematică, prof. univ., România 
10. ŞCERBACOV Victor, dr. hab., în şt. fiz.-matem., conf. cercet. 
11. DRIUMA Valeriu, dr., în şt. fiz.-matem., conf. cercet. 
12. PORT Sergiu, dr. în şt. fiz.-matem., conf. univ. 

 
 

 

Preşedinte al CNAA                    Valeriu CANŢER 
academician 

Secretar ştiinţific                                                Aliona GRATI 
doctor habilitat 

 
 
 
 

 



H O T Ă R Â R E A nr. AT-7/5.4 
din 18decembrie 2013 

privind validarea deciziei Consiliului ştiinţific al IEG al AŞM  despre operarea 
modificărilor 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 deciziei Consiliului ştiinţific al IEG al AŞM  
Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
 
HOTĂRĂŞTE: 

1. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al IEG al AŞM  nr. 420  din 11.12.2013 
priviind modificarea componenţei nominale a seminarelor de profil şi retragerea 
următoarelor persoane: 
          a)  la  specialităţile:  153.05 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie,  

166.02 –   Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor 
naturale:   

1.  Mihăilescu Constantin, doctor habilitat în geografie, conf. cercetător 
2.  Vladimir Pantelei, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
3.   Cazanţeva Olga, doctor în geografie, conferenţiar cercetător 
4.   Sîrodoev Igor, doctor în geografie, conferenţiar cercetător 
5.    Chirică Lazăr, doctor în geografie, conferenţiar universitar 

                       b) la specialitatea:  03.00.16 - Ecologie 
1.   Buburuz Dionisie, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
2.   Mogâldea Vladimir, doctor în biologie 
3.   Mihailescu Constantin, doctor habilitat în geografie, conferenţiar cercetător 
4.   Munteanu Andrei, doctor în biologie, profesor universitar 
5.   Toderaş Lidia, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
6.   Moşanu Lora, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
7.   Cârlig Veaceslav, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

 
2. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al IEG al AŞM  nr. 420  din 11.12.2013  
privind includerea  în componenţa nominală a SŞP, la specialităţile: 153.05 - Meteorologie, 
climatologie, agrometeorologie,  166.02 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea 
raţională a resurselor naturale,   a  următoarelor persoane: 
                 1. Puţintică Anatolie, doctor, conferenţiar universitar – 153.05 
                 2. Volontir Nina, doctor, conferenţiar universitar – 153.05 
                 3. Codreanu Igor,  doctor, conferenţiar universitar –  166.02      
 
3. Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA intră în vigoare la data adoptării. 
4. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 

Preşedinte al Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare,                                         Valeriu CANŢER, academician 

Secretar ştiinţific,                             Aliona GRATI, doctor habilitat 
 


