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HOTĂRÂRE nr. AT-8/7 

din 11 noiembrie 2011 
cu privire la dizolvarea Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi 

management (în ramură) din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi 
Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) şi 

08.00.06 – Marketing; logistică din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova 
 

În conformitate cu articolul 104, lit. q) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 
Moldova nr. 259-XIV din 15.07.2004 şi punctul 2, titlul IV din Regulamentul privind constituirea şi 
activitatea seminarului ştiinţific de profil, aprobat prin hotărârea Comisiei de atestare a CNAA din 
21.12.2006 (proces-verbal nr.7), Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
HOTĂRĂŞTE: 

1. Se dizolvă Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management 
(în ramură) din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (preşedinte: Burlacu N., 
dr. hab., prof. univ., secretar ştiinţific – Melnic O., dr., conf. univ.) şi Seminarul ştiinţific de 
profil la specialităţile: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) şi 08.00.06 – 
Marketing; logistică din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (preşedinte: 
Cotelnic A., dr. hab., prof. univ., secretar ştiinţific – Ţurcanu Gh., dr., conf. univ.), după două 
avertizări pronunţate prin hotărârile Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice, pentru promovarea tezelor de doctor care nu corespund actelor normative ale CNAA. 

2. Senatele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi Academiei de Studii Economice din 
Moldova în termen de trei luni de la data adoptării prezentei hotărâri, vor iniţia procedura de 
formare a  Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile: 08.00.05 – Economie şi management 
(în ramură) şi 08.00.06 – Marketing; logistică în conformitate cu actele normative în vigoare. 

3. Senatele vor propune noi candidaturi pentru ocuparea posturilor de preşedinte, vicepreşedinte şi 
secretar ştiinţific al Seminarului ştiinţific de profil, modificări care vizează componenţa 
nominală a Seminarului. 

4. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării şi este publicată pe site-ul www.cnaa.md. 
5. Direcţia 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  
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