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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-8/6 
din 11 noiembrie 2011 

privind validarea deciziilor consiliilor ştiinţifice şi  senatelor instituţiilor despre  
instituirea, 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 Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport  din 29.09.2011 

(proces-verbal nr.1) cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor 
de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, 
antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare şi aprobarea componenţei nominale a 
seminarului, după cum urmează: 
1. Triboi Vasile, dr, conf univ - preşedinte  
2. Danail Sergiu, dr, prof univ – vicepreşedinte 
3. Jurat Valeriu, dr, conf univ - secretar ştiinţific 
4. Manolachi Veaceslav, dr hab, prof univ 
5. Dorgan Viorel, dr hab, conf univ 
6. Bîrgău Mihai, dr hab, prof univ 
7. Demcenco Petru, dr, conf univ 
8. Rîşneac Boris, dr, prof univ 
9. Moroşan Raisa, dr hab, prof univ  
10. Capaţină Grigore, dr hab, conf univ 
11. Iliin Grigore, dr, prof univ 
12. Budevici-Puiu Anatolie, dr, prof univ 
13. Goncearuc Svetlana, dr, conf univ 
14. Racu Sergiu, dr, conf univ 
15. Busuioc Sergiu, dr, conf univ 
16. Povesta Lazari, dr, conf univ 
17. Buftea Victor, dr, conf univ 
18. Erhan Ecaterina, dr, conf univ 
19. Goraşcenco Alexandru, dr, conf univ 
 

2. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM (demers 
nr.154/02 din 06.10.2011, demers nr.163/02 din 06.10.2011) privind completarea profilului ştiinţific şi 
modificarea componenţei nominale a Seminarului Ştiinţific de Profil la specialităţile: 04.00.01 – 
Geologie generală şi regională, 04.00.06 – Hidrologie, 04.00.12 – Geofizică; seismologie; metode 
geofizice de prosperare şi explorare a zăcămintelor subterane:  

1) se completează profilul ştiinţific al Seminarului cu specialitatea: 04.00.09 – 
Paleontologie şi stratigrafie;  

2) se aprobă în calitate de membri ai Seminarului ştiinţific de profil: 
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1. Redcozubov Olga, dr. 
2. Delinschi Adrian, dr. 
3. David Anatol, dr. hab. 
4. Bobrinschi Olga, dr. 

3) se retrage calitatea de membru al Seminarului ştiinţific de profil dlui Lungu Alexandru, 
dr hab în legătură cu decesul;  

 
3. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova (demers nr.01/2559 din 

01.11.2011) cu privire la desemnarea dlui GUCEAC Ion, doctor habilitat, profesor universitar 
în calitate de vicepreşedinte al Seminarului ştiinţific de profil interuniversitar la specialitatea: 
12.00.02 – Drept public; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept din cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova.  

 
 
2. Hotărârea se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 
 
3. Direcţia de atestare a CNAA (domnul Munteanu Teodor) va monitoriza executarea prezentei 
hotărâri. 
 
 

 

Preşedintele Consiliului Naţional     
pentru Acreditare şi Atestare, 
academician                                                                                                 Valeriu CANŢER  
 

Secretar ştiinţific,                          
profesor universitar                                                                                    Gheorghe GLADCHI  

 


