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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-5/1 

din 09 octombrie 2012 
privind validarea deciziilor consiliilor ştiinţifice şi  senatelor instituţiilor despre  

aprobarea şi modificarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil  
 
 
În temeiul art.104, lit.q) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 – XV din 

15 iulie 2004, punctului 2 din titlul II al Regulamentului 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 
consiliilor ştiinţifice şi senatelor instituţiilor, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se validează decizia Senatului Academiei de Administrare Publică de pe lângă Pre�edintele 
Republicii Moldova 5/4  din 26 iunie 2012 cu privire la aprobarea componenţei nominale a 
Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile: 25.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria administraţiei 
publice şi 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile publice; servicii publice, pe un termen de 
patru ani: 
1. POPA Victor, dr. hab, prof univ - preşedinte  
2. SACA Victor, dr. hab, prof univ – vicepreşedinte 
3. DULSCHI Ion, dr, conf univ - secretar ştiinţific 
4. BALAN Oleg, dr. hab, prof univ 
5. CUŞMIR Marcel, dr. hab, conf univ 
6. ROMANDAŞ Nicolae, dr, prof univ 
7. BANTUŞ Anatol, dr, prof univ 
8. GROZA Andrei, dr,conf univ 
9. POPOVICI Angela, dr, conf univ 
10. ŞAPTEFRAŢI Tatiana, dr, conf univ 
11. SOLOMON Constantin, dr. hab, prof univ 
12. SÎMBOTEANU Aurel, dr, conf univ 
13. TĂRÎŢĂ Orest, dr, conf univ 
14. PÎRŢAC Grigore, dr, conf univ 
15. RUSU Rodica, dr, conf univ 
16. GORIUC Silvia, dr, conf univ 
17.   BALMUŞ Victor, dr, conf univ 
18.  CÂRNAŢ Teodor, dr. hab, conf univ 

             19.  MOCANU Victor, dr, conf univ 
 

 2.  Se validează decizia Senatului Universităţii Agrare de Stat din Moldova din 29 iunie 2012 (proces- 
verbal nr.6 ) cu privire la aprobarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil la 
specialităţile: 06.01.01 – Agrotehnică; 06.01.09 – Fitotehnie, pe un termen de patru ani: 
1. BOINCEAN Boris, dr. hab, prof univ - preşedinte  
2. STARODUB Victor, dr, conf univ – vicepreşedinte 
3. BUCUR Gheorghe, dr, conf univ - secretar ştiinţific 
4. MUSTEAŢĂ Grigore, dr. hab, prof univ 
5. RURAC Mihail, dr, conf univ 
6. STADNIC Stanislav, dr, conf univ 
7. PÂRVAN Pintilie, dr  
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8. MACHIDON Mihail, dr 
9. POJOGA Vasile, dr 
10.BOAGHII Ion, dr 
11.CREŢU Alexandru, dr 
12.GHEORGHIEV Nicolai, dr 
13.PALADE Nicolai, dr 

 
 

3. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova din 28 august 2012 ( proces – 
verbal nr.1) cu privire la modificarea componenţei Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea:  
07.00.02 – Istoria româniilor (pe perioade) după cum urmează: 

 
a) retragerea calităţii de membru al Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea: 07.00.02 – 
Istoria românilor (pe perioade) pentru dl Cozma Valeriu, doctor habilitat în istorie, profesor 
universitar în legătură cu decesul. 
b) aprobarea dlui Matveev Sergiu, doctor în istorie, conferenţiar  universitar în calitate de 
membru al Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea: 07.00.02 – Istoria româniilor (pe 
perioade).  

  
 

   4. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova din 01 octombrie 2012 ( proces – 
verbal nr.2 ) cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la specialitatea: 05.17.10 – 
Tehnologia produselor speciale pentru examinarea tezei de doctor în chimie cu tema: ”Separarea acidului 
tartric din produsele secundare vinicole cu utilizarea anioniţilor impregnaţi” elaborată de dra Marchitan 
Natalia şi aprobarea componenţei nominale a seminarului, după cum urmează: 

1. GUŢANU Vasile, dr. hab - preşedinte  
2. LUPAŞCU Tudor, dr. hab – vicepreşedinte 
3. MEREUŢĂ Aliona, dr - secretar ştiinţific 
4. DUCA Gheorghe, dr. hab, acad 
5. GONŢA Maria, dr. hab 
6. CIBANU Mihail, dr. hab 
7. RUSU Vasile, dr. hab 
8. STURZA Rodica, dr. hab 
9. TATAROV Pavel, dr. hab 
10. COVALIOV Victor, dr 
11. NENNO Vladimir, dr 
12. NASTAS Raisa, dr 
13. TUTOVAN Elena, dr 
14. COJOCARU Corneliu, dr 
15. BOLDESCU Veaceslav, dr 

 
5. Hotărîrea intră în vigoare la data adoptării. 
 
6. Hotărîrea se publică pe site – ul CNAA (www.cnaa.md). 

 

Preşedintele Consiliului Naţional              
pentru Acreditare şi Atestare, 
academician                                                                                                                                       Valeriu CANŢER  
 

Secretar ştiinţific,                                      
profesor universitar                                                                                                                       Gheorghe GLADCHI  


