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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-1/6 
cu privire la aprobarea modificărilor în componenţa 

Comisiilor de experţi  
(Proces-verbal nr.1 din 24 februarie 2011)  

 
 
În temeiul art.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 scopul asigurării unei expertize 
obiective şi pertinente a materialelor prezentate la CNAA, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice 
şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se modifică componenţa nominală a comisiilor de experţi pe domenii, după cum 
urmează: 

(1) Comisia de experţi în Matematică aplicată şi mecanica corpului solid: 
a) se retrage calitatea de membru al comisiei domnului Rîbachin Boris, 

doctor habilitat, conferenţiar universitar în legătură cu aflarea în deplasare 
de serviciu de lungă durată la Universitatea de Stat din Moscova 
„M.V.Lomonosov”; 

b) se aprobă în calitate de membru al Comisiei domnul Secrieru Grigore, 
doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, Institutul de 
Matematică şi Informatică al AŞM. 

(2) Comisia de experţi în Literatură şi folclor: 
a) se retrage calitatea de membru al comisiei domnilor Băieşu Nicolae, 

doctor habilitat, profesor universitar şi Pânzaru Sava, doctor habilitat, 
profesor universitar în legătură cu starea sănătăţii; 

b) se aprobă în calitate de membru al Comisiei doamna Grati Aliona, doctor 
habilitat, conferenţiar universitar şi domnul Colac Tudor, doctor în 
filologie, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie al AŞM. 

(3) Comisia de experţi în Pedagogie şi psihologie: 
a) se retrage calitatea de membru al comisiei domnilor Bucun Nicolae, 

doctor habilitat, profesor universitar şi Şleahtiţchi Mihai, doctor în 
psihologie, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în legătură cu 
ocuparea funcţiilor incompatibile cu activitatea de expert al CNAA; 

b) se eliberează din funcţia de secretar ştiinţific cu menţinerea calităţii de 
membru al comisiei doamna Dandara Otilia, doctor în pedagogie, 
conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova; 

c) se aprobă în funcţia de secretar ştiinţific al comisiei doamna Cuzneţov 
Larisa, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă” din Chişinău; 
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d) se aprobă în calitate de membru al comisiei domnul Iliin Grigore, doctor 
în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică 
şi Sport. 

2. Se eliberează din funcţia de secretar ştiinţific al CŞS DH30.13.00.01 la specialitatea 
13.00.01 – Pedagogie generală din cadrul Universităţii de Stat din Moldova 
doamna Dandara Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în legătură cu 
aprobarea în funcţia de expert al CNAA. 

3. Se eliberează din funcţia de secretar ştiinţific al CŞS DH19.10.01.01 la specialitatea 
10.01.01 – Literatura română din cadrul Institutului de Filologie al AŞM doamna 
Grati Aliona, doctor habilitat, conferenţiar universitar în legătură cu aprobarea în 
funcţia de expert al CNAA. 

4. Senatul Universităţii de Stat din Moldova (preşedinte Ciocanu Gheorghe, doctor 
habilitat, profesor universitar) şi Consiliul ştiinţific al Institutului de Filologie al 
AŞM (preşedinte Bahnaru Vasile, doctor habilitat) vor propune CNAA candidaturi 
pentru aprobarea în funcţia de secretar ştiinţific al CŞS DH30.13.00.01 la 
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova şi respectiv în funcţia de secretar ştiinţific al CŞS DH19.10.01.01 la 
specialitatea 10.01.01 – Literatura română din cadrul Institutului de Filologie al 
AŞM. 

5. Se numeşte responsabil de executarea prezentei hotărâri dl Gladchi Gheorghe, 
profesor universitar, secretar ştiinţific al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare.  

 
 

 
 

Preşedintele Consiliului Naţional          
pentru Acreditare şi Atestare, 
academician                                                                                                     Valeriu CANŢER  
 
 
 

Secretar ştiinţific,                        
profesor universitar                                                                                    Gheorghe GLADCHI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


