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H O T Ă R Â R E A nr. AT - 1/4.3 
 

din 24 februarie 2015 
privind prelungirea termenului de activitate a Seminarul  ştiinţific 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 şi în baza Regulamentului privind constituirea şi activitatea 
seminarului ştiinţific de profil  şi în urma deciziei Senatului Academiei de Studii Economice din 
Moldova din 24 decembrie 2014, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se validează decizia Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova din 24 

decembrie 2014 privind prelungirea activităţii Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 
521.01. Teorie economică şi politici economice în următoarea componență: 
 

1. FEURAŞ Eugenia, dr. hab., prof. univ., specialitatea 521.01 Teorie economică şi 
politici economice, ASEM - Președinte al SȘP; 

2. TOMŞA Aurelia, dr., conf. univ., specialitatea 521.01 Teorie economică şi politici 
economice, ASEM - Vicepreședinte al SȘP; 

3. BARBĂNEAGRĂ Oxana, dr., conf. univ., specialitatea 521.01 Teorie economică şi 
politici economice, ASEM – Secretar științific al SȘP; 

4. MOLDOVAN Dumitru, dr. hab., prof. univ., m. c. al AȘM, specialitatea 521.01 
Teorie economică şi politici economice, specialitatea 521.02 Economie mondială; 
relaţii  economice internaţionale, ASEM; 

5. COJUHARI Andrei, dr. hab., prof. univ., specialitatea 521.01 Teorie economică şi 
politici economice, specialitatea 521.03 Economie şi management în domeniul de 
activitate, UTM; 

6. PÎSHKINA Tatiana, dr. hab., cof. univ., specialitatea 521.01 Teorie economică şi 
politici economice, specialitatea 521.03 Economie şi management în domeniul de 
activitate, ASEM; 

7. SOROCEAN Olga, dr. hab., prof. univ., specialitatea 521.01 Teorie economică şi 
politici economice, ASEM; 

8. ULIAN Galina, dr. hab., prof. univ., specialitatea 521.01 Teorie economică şi 
politici economice, specialitatea 521.03 Economie şi management în domeniul de 
activitate, specialitatea 522.01 Finanţe, USM; 

9. TROFIMOV Victoria, dr., conf. univ., specialitatea 521.01 Teorie economică şi 
politici economice, specialitatea 521.02    UCCM; 

10. MACARI Vadim, dr., cercet. conf., 521.01 Teorie economică şi politici economice, 
INCE al AȘM; 

11. BENEA-POPUŞOI Elina, dr., conf. univ., specialitatea 521.01 Teorie economică şi 
politici economice, ASEM; 



(www

 
 
 

Preş
pent
 

Secr
 
 

 

12. ST
ma

13. BE
eco

14. CO
pol

15. CA
dom

16. VA
pol
act

17. FIL
18. BU

AS
 
2.  Pre

w.cnaa.md)
 

edintele Co
tru Acredit

retar ştiinţif

TRATAN 
anagement î
EJAN Ghen
onomică, A
OŞELEVA 
litici econom

ARA Elena
meniul de a

ACULOVSC
litici econo
tivitate, ASE
LIP Nolea, 
UCOS Tatia
SEM. 

zenta hotăr
). 

onsiliului N
tare şi Ates

fic              

Svetlana, 
în domeniul
nadie, dr., c

ASEM; 
Natalia, dr
mice, ASEM
, dr., conf. 

activitate, A
CHI Dorin,

omice, speci
EM; 
dr., conf. un
ana, dr., spe

râre  intră în

Naţional  
tare            

  

dr., conf. 
l de activita

conf. univ., 

r., conf. un
M; 
 univ., spe

ASEM; 
, dr., conf. u
ialitatea 52

niv., special
ecialitatea 5

n vigoare l

                 

univ., sp
ate, ASEM;

specialitate

niv., specia

cialitatea 5

univ., speci
1.03 Econo

litatea 521.0
521.01 Teor

a data adop

                

                  

pecialitatea 

ea 523.01 C

litatea 521.

21.03 Econ

ialitatea 521
omie şi man

04 Marketin
rie economi

ptării şi se p

 
Valeriu CA

  Aliona G

a 521.03 

Cibernetică 

.01 Teorie 

nomie şi m

1.01 Teorie
nagement în

ng şi logisti
ică şi politi

publică pe 

ANŢER, a

GRATI, doc

Economie 

şi informat

economică

management

e economică
n domeniul 

ică, ASEM;
ici economi

site-ul CNA

cademician

ctor habilit

şi 

tică 

ă şi 

t în 

ă şi 
de 

ice, 

AA 

n 

tat 


