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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-2/4 
privind validarea deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice despre  

aprobarea sau modificarea componenţei nominale a Seminarelor ştiinţifice de profil  
(Proces-verbal nr.2 din 18 martie 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 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: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării  din cadrul Universităţii 
de Stat din Moldova după cum urmează: 
1. Moraru V., dr hab în politologie, conf univ, ULIM  - preşedinte 
2. Dorogan V., dr în filologie conf univ., USM  -  secretar ştiinţific 
3. Marin C, dr hab în politologie, conf univ, USM 
4. Spătaru T., dr hab în sociologie, conf univ CNAA  
5. Lescu M., dr în politologie, conf univ, USM 
6. Stepanov G., dr în politologie, conf univ, USM 
7. Ciubotaru V., dr în istorie, conf univ, USM 
8. Guzun M., dr în filologie conf univ., USM 
9. Isac S., dr în filologie conf univ., USM 
10. Malcoci L., dr hab în sociologie, FIS  
11. Burlacu A., dr hab în filologie, prof univ, UPS “Ion Creangă” 
12. Constantinovici E., dr hab în filologie, prof univ, IL AŞM 
13. Zavadschi A., dr în filologie, conf univ, USM 
14. Bohanţov A., dr în studiul artelor, conf univ, ULIM 
15. Eremia I., dr hab în istorie, conf univ, USM 
16. Grosu S., dr în istorie, USM 
17. Isac O., dr în sociologie, conf univ, USM 
18. Corniciuc S., dr în filologie conf univ., USM 
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II. Se validează decizia Senatului Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chişinău cu 
privire la aprobarea modificărilor în componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil 
pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialităţile: 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chişinău  
după cum urmează: 
1. Se consideră întreruptă activitatea de secretar ştiinţific al SŞP a doamnei VACARCIUC Mariana, 

dr., conf univ. în baza cererii de demisie. 
 
2. Se aprobă în calitate de secretar ştiinţific al SŞP doamna SADOVEI Larisa, dr în pedagogie, 

specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, decan interimar al facultăţii de Pedagogie, UPS “Ion 
Creangă”. 

 
 
 

 
Preşedinte                                                                     Valeriu CANŢER, academician 

                                                                                       
 
Secretar ştiinţific                                                         Gheorghe GLADCHI, doctor habilitat                      

 


