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H O T Ă R Â R E A nr. AT – 7/5.1
ddin 23 decem
mbrie 2014
privind m
modificărilee în compon
nenţă şi
prrelungirea termenului
t
de activitatte a Semina
arul ştiinţiffic de profill
În temeeiul art.104,, lit.q) din C
Codul cu prrivire la ştiin
nţă şi inovaare al Repub
blicii Moldoova
nr. 2259 – XV din
d 15 iuliee 2004 şi înn baza Reg
gulamentulu
ui privind cconstituirea şi activitaatea
seminnarului ştiinţific de prrofil şi în uurma deciziei Senatulu
ui Universittăţii de Statt din Moldoova
din 29 augustt 2014, Comisia
C
de atestare a cadrelorr ştiinţificee şi ştiinţifico-didacttice
HOT
TĂRĂŞTE:
Se valideaază deciziaa Senatului Universităţii de Statt din Molddova din 29
9 august 20014
priviind prelungiirea termenu
ului de activvitate şi mo
odificările în
n componennţa Seminaarului Ştiinţiific
de Prrofil la speccialitatea 511.01 Psihollogie generaală:
- Se deesemnează vicepreşedin
v
nte al SŞP dna
d RACU Jana, docttor habilitat în psihologgie,
profeesor universsitar, USM;
- Se numeşte
n
meembru al S
SŞP dna BOLBOCE
B
ANU Aglaaida, docto
or habilitat în
psihoologie, proffesor universitar, IŞE;
- Se nuumeşte secreetar ştiinţifiic al SŞP dn
na TOLSTA
AIA Svetlaana, doctor în psihologgie,
confe
ferenţiat unniversitar, USM,
U
în loocul dnei COJOCAR
RU Nataliaa, doctor în psihologgie,
confe
ferenţiat univversitar, US
SM, care rănnâne membru al SŞP;
- Se innclud suplim
mentar în ccomponenţaa SŞP dna TOBOL
LCEA Iolan
nta, doctorr în
psihoologie, proffesor univerrsitar (Rom
mânia); dna SÎRBU Ana, doctor,, conferenţiiar universittar,
USM
M.
- Se exxclud din componenţa SŞP dl MAXIMEN
M
CO Iurii, doctor habilitat, profeesor
univeersitar (Ucrraina); dl DA
AFINOIU Ion, doctorr, profesor universitar (România)..
AA
Prezentta hotărâre intră în vvigoare la data adoptăării şi se ppublică pe site-ul CNA
(www
w.cnaa.md)).
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