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H O T Ă R Â R E A nr. AT-5/3 

pentru modificarea Hotărârii Comisiei de atestare 
a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice nr. AT 4/2-2 

Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru 
susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat din 03 iunie 2010 

 
 

 
În temeiul articolului 104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza 
demersului Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie al AŞM nr. 147din 18 iunie 2010, 
Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA,  

HOTĂRĂŞTE: 
 
1. Se modifică hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 

nr. AT – 4/2-2 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea 
tezelor de doctor şi doctor habilitat din 03 iunie 2010 după cum urmează: punctul 1, alin. 1)  
privind formarea Consiliului ştiinţific specializat DH 19.10.01.01–23 în cadrul Institutului de 
Filologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie cu tema: 
"Epic şi etic în opera lui Ioan Slavici", la specialitatea 10.01.01 – Literatura română, prezentată 
de dna COSTIUC Natalia, în partea Componenţa Consiliului: 
 

1) se aprobă în funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat DH 19 10.01.01-23  
din cadrul Institutului de Filologie al AŞM, la specialitatea: 10.01.01 – Literatura 
română, domnul CIOCANU Ion, doctor habilitat în filologie. 

2) se eliberează din funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat DH 19 
10.01.01-23 din cadrul Institutului de Filologie al AŞM academicianul POPOVICI 
Constantin, în legătură cu starea de sănătate. 

 
2. Direcţia de atestare a CNAA (domnul Munteanu Teodor) va monitoriza executarea 

prezentei hotărâri. 

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

Secretar ştiinţific,                       Gheorghe GLADCHI  
profesor universitar 


