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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-03/5 

privind validarea deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice despre  
aprobarea sau modificarea componenţei nominale a Seminarelor ştiinţifice de profil  

(Proces-verbal nr.3 din 23 aprilie 2009)  
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 

de înaltă calificare din Anexa nr.3 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 
– XV din 15 iulie 2004, Regulamentului 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 
baza demersurilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se validează decizia Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei cu privire la aprobarea 

componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la specialitatea: 05.05.04 – Maşini 
pentru construcţii, drumuri şi mine din cadrul UTM pentru examinarea tezei de doctor în tehnică a 
dlui Lungu Valeriu cu tema: „Optimizarea funcţională şi constructivă a malaxoarelor cu acţiune 
continuă cu organe de amestecare în formă de bare”, după cum urmează: 
Preşedinte - ANDRIUŢĂ Mircea, doctor habilitat în tehnică 
Secretar ştiinţific - URSU Victor, doctor în tehnică 
Membrii:  
ANDRIEVSCHI Serghei, doctor în tehnică 
BOSTAN Ion, doctor habilitat în tehnică 
DULGHERU Valeriu, doctor habilitat în tehnică 
IZBÂNDĂ Anatol, doctor în tehnică 
LIVOVSCHI Eugen, doctor habilitat în tehnică 
RUSU Ion, doctor habilitat în tehnică 
STOICEV Petru, doctor habilitat în tehnică 
TOPOREŢ Victor, doctor în tehnică 
UNTURĂ Pavel, doctor în tehnică 
VANGHELI Mihail, doctor în tehnică 
 

2. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat a Moldovei privind aprobarea 
componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor 
habilitat la specialitatea: 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică din cadrul USM, după cum urmează: 

Preşedinte - Pocotilov Evghenii, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, m.c.  
Secretar ştiinţific - Paladi Florentin, doctor în şt fiz-mat, conferenţiar universitar  
Membrii: 
Gamurari Visarion, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar  
Enachi Nicolae, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar  
Barsuc Alexandru, doctor habilitat în şt fiz-mat, conferenţiar universitar  
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Cliucanov Alexandr, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar  
Vladimir Mihai, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar  
Casian Anatol, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar  
Ogurţov Ion, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar  
Clochişner Sofia , doctor habilitat în şt fiz-mat, conferenţiar cercetător  
Balmuş Nicolae, doctor în şt fiz-mat, conferenţiar universitar   
Boldîrev Serghei, doctor în şt fiz-mat, conferenţiar cercetător       
Duşciac Viorel, doctor în şt fiz-mat, conferenţiar universitar  
Eremeev Vitalie doctor în şt fiz-mat 
Nica Denis doctor în şt fiz-mat, conferenţiar cercetător  

 
3. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat a Moldovei privind aprobarea 

componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor 
habilitat la specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor din cadrul USM, după cum 
urmează: 

Preşedinte - Nedeoglo Dumitru, doctor habilitat în şt. fiz-mat, profesor universitar  
Secretar ştiinţific -  Sobolevskaia Raisa, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
Membrii:  
Caraman Mihai, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar 
Gaşin Petru, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar 
Gaugaş Petru, doctor în şt. fizico-matematice, profesor universitar 
Simaşchevici Alexei, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, academician 
Şerban Dormidont, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar 
Cliucanov Alexandru, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar 
Gorceac Leonid, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Chetruş Petru, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Nicorici Valentina, doctor. în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Culiuc Leonid, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar, mc 
Dorogan Valeriu doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar 
Gheorghiţă Eugen doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar 

 
4. Se validează decizia Consiliului Ştiinţific al Institutului de Energetică al AŞM privind 

aprobarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 05.14.08 – Surse 
noi şi regenerabile de energie, din cadrul Institutului de Energetică al AŞM, după cum urmează: 

Preşedinte - Sobor Ion, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
Secretar ştiinţific - Şit Mihail, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător  
Membrii: 
Dulgheru Valeriu, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
Cerempei  Valerian, doctor în tehnică 
Ermuraţchii Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător  
Volconovici Liviu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
Balan Evghenii, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar  
Cartofeanu Vasile, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
Juravlev Anatol, doctor în tehnică 
Pobedinschii Victor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
Guţu Aurel, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
Moraru Constantin, doctor în geologie, conferenţiar cercetător  
Şerban Dormidon, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
Chiciuc Andrei, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
Postolati Vitalie, doctor habilitat în tehnică, academician 
Berzan Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător  

 
5.  Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la aprobarea 

componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la specialitatea: 03.00.16 – Ecologie 
din cadrul USM pentru examinarea tezei de doctor habilitat în biologie a dlui Bulimaga Constantin cu 
tema: „Aspectele ecologice şi chimico-tehnologice ale managementului deşeurilor”, după cum urmează: 

Preşedinte - ŞALARU Victor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
Secretar ştiinţific - DUDNICENCO Tatiana, doctor în biologie  
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Membrii: 
ŞALARU Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
ZUBCOV Elena, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
UNGUREANU Ion, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
NEDBALIUC Boris, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
PALANCEAN Alexei, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
DONEA Victor, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
MÂRZA Mihail, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
UNGUREANU Laurenţia, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
CUZA Petru, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
BOAGIE Dionisie, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
CUHARSCAIA Ludmila, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
GRABCO Nadejda, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
ROŞCOVAN Dumitru, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
CIOBANU Mihail, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
GUŢANU Vasile, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
GONŢA Maria, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar 
STAN Victor, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
ŢUGUI Tatiana, doctor în chimie 

 
6. Se validează decizia Senatului Universităţii Agrare de Stat din Moldova cu privire la 

numirea  în calitate de preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil dl MOVILEANU Pavel, doctor 
habilitat în economie, profesor universitar pentru examinarea tezei de doctor habilitat a dnei TIMOFTI 
Elena, doctor în economie (preşedinte permanent al SSP) la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi 
management (în agricultură) din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova.  

 
7. Se validează decizia Consiliului Ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM cu 

privire la eliberarea din funcţia de secretar ştiinţific al Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea: 
07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică, dna Iulia VOLC, doctor habilitat în sociologie 
şi numirea în funcţia de secretar ştiinţific al Seminarului ştiinţific de profil nominalizat dna Zinovia 
ŞOFRANSKY, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător.  

 
8. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la eliberarea din 

funcţia de secretar ştiinţific al Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea: 23.00.01 – Teoria, 
metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, MOROZAN Alina, doctor în 
politologie, conferenţiar universitar, în legătură cu stabilirea locului de trai permanent peste hotarele ţării 
şi numirea în funcţia de secretar ştiinţific al Seminarului ştiinţific de profil nominalizat dl TĂNASĂ 
Ruslan doctor în politologie. 

 
9. Se validează decizia Consiliului Ştiinţific al Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM privind 

eliberarea din calitatea de membru al Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile23.00.04 – Teoria şi 
istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale şi 12.00.10 – Drept internaţional public în 
legătură că se află în deplasări de lungă durată peste hotarele ţării (1-3 ani) următoarele persoane:  

1. CUCOŞ Diana, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
2. SMOCHINĂ Carolina, doctor în drept 
3. OSMOCHESCU Eugen, doctor în drept 

Preşedinte                        Valeriu CANŢER, academician                                  

Secretar ştiinţific                                                                      Gheorghe GLADCHI, doctor habilitat                     
                 


