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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-1/4 
privind validarea deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice despre  

aprobarea sau modificarea componenţei nominale a Seminarelor ştiinţifice de profil  
(Proces-verbal nr.1 din 11 februarie 2010)  

 
 
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: 

 
I. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a 

Solului “Nicolae Dimo” cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea 
tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 06.01.03 – Agropedologie şi aprobarea 
componenţei nominale a seminarului, după cum urmează: 

 
1. FILIPCIUC Vladimir, preşedinte,  dr. agr., specialitatea 06.01.03-Agropedologie, IPAPS „N. Dimo” 
2. CERBARI Valerian, vicepreşedinte,  dr. hab. agr., prof. univ.,  03.00.27-Pedologie, IPAPS „N. Dimo” 
3. LEAH Tamara, secretar ştiinţific,  dr. agr., conf. cercet., sp. 03.00.27-Pedologie, IPAPS „N. Dimo” 
4. CERBARI Valerian, dr. hab. agr., prof. univ.,  03.00.27-Pedologie, IPAPS „N. Dimo” 
5. ANDRIUCA Valentina, dr. agr., conf. univ., specialitatea 06.01.03-Agropedologie, UASM,  
6. ALEXEEV Vasile, dr. hab. agr., prof. univ., specialitatea 03.00.27-Pedologie, IPAPS „N. Dimo” 
7. UNGUREANU Valentin, dr hab. biol., prof. univ., m. c., specialitatea 03.00.27-Pedologie, UASM 
8. STASIEV Grigore, dr hab. biol., prof. univ, specialitatea 03.00.27-Pedologie, USM 
9. NAGACEVSCHI Tatiana, dr. biol., conf. univ., 06.01.03-Agropedologie, USM 
10. CHIRILIUC Vladimir, dr. agr., specialitatea 03.00.27-Pedologie, IPAPS „N. Dimo” 
11. RAZLOGA Iurie,  dr. biol., specialitatea 03.00.27-Pedologie, IPAPS „N. Dimo” 
12. MOŞOI Iurie, dr. agr. , 06.01.03-Agropedologie, USM 
13. JIGĂU Gheorghe, dr. biol., conf. univ., 06.01.03-Agropedologie, CPA 
14. BĂCEAN Ion, dr. biol.,  06.01.03-Agropedologie, UASM 
15. VIŞNEVSCHI Boris, dr. agr., conf. univ.,  06.01.03-Agropedologie, UASM  
16. MOCANU Emilian, dr. agr., conf. univ.,  06.01.03-Agropedologie, UASM. 

 
II. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM   pentru 

aprobarea modificărilor în componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea 
tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 03.00.29 – Sanocreatologie din cadrul Institutului de 
Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM   după cum urmează: 
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1. ŞEPTIŢCHII Vladimir, preşedinte, dr hab în biologie, conf cercet, 03.00.13-Fiziologia omului şi 
animalelor, IFS al AŞM  

2. FURDUI Teodor, vicepreşedinte, dr hab în biologie, prof univ, acad, 03.00.13-Fiziologia omului şi 
animalelor, IFS al AŞM 

3. NEVOIA Angela, secretar ştiinţific, dr în biol, 03.00.13-Fiziologia omului şi animalelor, IFS al AŞM  
4. LACUSTA Victor,  dr hab în medicină, prof univ, acad, 14.00.16 - Fiziologie normală şi patologică, 

USMF „Nicolae Testemiţanu” 
5. MELNIC Boris, dr hab în biologie, prof univ, acad, 03.00.13-Fiziologia omului şi animalelor, USM 
6. BORONCIUC Gheorghe, dr hab în biologie, prof cercet, 03.00.13-Fiziologia omului şi animalelor, IFS 

al AŞM 
7. GUSCA Nina, dr hab în biologie, conf cercet, 03.00.13-Fiziologia omului şi animalelor, IFS al AŞM 
8. STRUTINSCHI Tudor, dr hab în biologie, conf cercet, 03.00.13-Fiziologia omului şi animalelor, IFS al 

AŞM 
9. CIOCHINĂ Valentina, dr în biologie, conf cercet, 03.00.13-Fiziologia omului şi animalelor, IFS al 

AŞM 
10. VUDU Grigore, dr în medicină, conf univ, 14.00.15-Anatomie patologică, USMF „Nicolae 

Testemiţanu” 
11. FURDUI Vlada, dr în biologie, 03.00.13-Fiziologia omului şi animalelor, IFS al AŞM 
12. ŞTIRBU Eugeniu, dr în biologie, conf cercet, 03.00.13-Fiziologia omului şi animalelor, IFS al AŞM 
13. PAVALIUC Petru, dr în biologie, conf cercet, 03.00.13-Fiziologia omului şi animalelor, IFS al AŞM 

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

în componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi 
doctor habilitat la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, 
poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor 
de drept  din cadrul Universităţii de Stat din Moldova după cum urmează: 

1. Se consideră întreruptă activitatea de membru a SŞP a dlui ROŞCA Tudor, dr în drept, 
conf univ în  legătură cu decesul. 

2. Se includ în calitate de membrii ai SŞP dl CUŞMIR Marcel, dr hab în drept, conf univ şi 
dl ZAPOROJAN Veaceslav, dr în drept, conf univ. 

 
IV. Se validează decizia Consiliul Ştiinţific al Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”  cu 

privire la aprobarea modificărilor în componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil pentru 
examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialităţile: 14.00.26 – Ftiziopneumologie şi 
14.00.36 – Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie din cadrul Institutului de 
Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”  după cum urmează: 

1. Se consideră întreruptă activitatea de secretar ştiinţific al SŞP dnei MOGOREANU 
Elena, doctor în medicină, conferenţiar universitar în  legătură cu decesul. 

2. Se numeşte în calitate de secretar ştiinţific al SŞP dna TUDOR Elena, doctor în medicină, 
conferenţiar cercetător. 

 
 
 
 

Preşedinte                Valeriu CANŢER, academician 
 
 
                                                                                       

 

Secretar ştiinţific      Gheorghe GLADCHI, doctor habilitat    


