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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-5/4 
privind validarea deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor despre  

aprobarea sau modificarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil  
(Proces-verbal nr.5 din 05 iulie 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, cu punctul 2, titlul II. Constituirea SŞP din Regulamentul 
privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific 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 deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice 
ale instituţiilor, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul 

de Cardiologie, în baza demersului nr.01-07/242 din 30.03.2010, cu privire la modificările 
Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la 
specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie, după cum urmează: 

1.1. Se eliberează din funcţia de secretar ştiinţific al SŞP fără a i se menţine atribuţiile de membru 
dna Uliana JALBĂ, doctor în medicină, conferenţiar universitar. 
 
1.2. Se aprobă numirea în calitate de secretar ştiinţific al SŞP dna Cristina GRATII, doctor în 
medicină. 
 
1.3. Se retrage calitatea de membru al SŞP:  

dlui O. CALENICI, dr. hab. în medicină., conf. cercet., în legătură cu plecarea peste hotare 
pe un termen nelimitat; 
dnei E. STRATU, dr.. în medicină., conf. univ., în legătură cu lipsa posibilităţii de a 
participa regulat la şedinţe. 

1.4. Se aprobă componenţa modificată a seminarului ştiinţific de profil pentru susţinerea tezelor de 
doctor la specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie, după cum urmează: 
 

1) Grosu Aurel,  dr. hab., prof. univ. – preşedinte 
2) Vataman Eleonora, dr. hab., prof. univ. – vicepreşedinte 
3) Gratii Cristina, dr. – secretar ştiinţific 

 Membrii: 
4) Babiuc Constantin, dr. hab., prof. univ. 
5) Batrînac Aurel, dr. hab., conf. cercet. 
6) Botanaru Victor, dr. hab., prof. univ  
7) Carauş Alexandru, dr. hab., conf. cercet.  
8) Ciobanu Nicolae, dr., conf. cercet. 
9) Cobeţ Valeriu, dr., conf. univ. 
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10) Groppa Liliana, dr. hab., prof. univ. 
11) Ivanov Victoria, dr. hab., conf. cercet. 
12) Mătrăgună Nelea, dr., conf. cercet. 
13) Morcov Larisa, şeа Dispensar cardiologic. 
14) Popa Serghei, dr., conf. univ.  
15) Popovici Mihail, dr. hab., prof. univ., acad.  
16) Revenco Ninel, dr. hab., conf. univ.  
17) Revenco Valeriu, dr. hab., prof. univ.  
18) Stamati Adela, dr., conf. univ. 
19) Zatuşevschi Ion, dr., conf. univ. 
 

 
 
 

Preşedinte,                    Valeriu CANŢER 
Academician 

                                                                                     

Secretar ştiinţific,              Gheorghe GLADCHI 
profesor universitar 


