
 

 
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICODIDACTICE 

 
Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 
Telefon: (373 22) 296271; Fax (373 22) 296271; www.cnaa.md; e-mail: info@cnaa.gov.md 

 
H O T Ă R Â R E A nr. AT - 1/4.1-1 

din 24 februarie 2015 
privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil 

 
În temeiul art.104, lit. q) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (Monitorul 

Oficial, nr.125-129 din 30 iulie 2004), în baza Regulamentului privind constituirea şi activitatea seminarului 
ştiinţific de profil,şi în urma deciziei Consiliului ştiinţific al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul de 
Medicină Urgentă din 18 decembrie 2014 (proces-verbal nr.), Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul de Medicină 
Urgentă din 18 decembrie 2014 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile: 321. 26. 
Urgenţe Medicale; 321. 19.  Anesteziologie şi terapie intensivă, în următoarea componenţa: 

1. Preşedinte: CIOBANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 321.13. 
Chirurgie; 331.03. Medicină socială şi management    

2. Vicepreşedinte: COJOCARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 321.19. 
Anesteziologie şi terapie intensivă 

3. Secretar ştiinţific: REZNEAC Larisa, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, 321.19. 
Anesteziologie şi terapie intensivă 

4. CHIDIRIM Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician, 321.13. 
Chirurgie  

5. GROPPA Stanislav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician, 321.05. 
Neurologie clinică 

6. MIŞIN Igor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător, 321.13. Chirurgie; 321.20. 
Oncologie şi radioterapie 

7. REVENCO Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor  universitar, 321.03. Cardiologie; 
321.04. Reumatologie 

8. TOPALĂ Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 323.01. Stomatologie 
9.   CAPROŞ Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 321.18. Ortopedie şi 

traumatologie 
10.   MAZUR Minodora, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 321.03. Cardiologie; 

321.04. Reumatologie 
11.   TĂNASE Adrian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 321.22. Urologie şi 

andrologie 
12. FRIPTU Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 321.15. Obstetrică şi 

ginecologie 
13. REVENCO Ninel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 322.01. Pediatrie şi 

neonatologie; 321.03. Cardiologie;  321.04. Reumatologie 
14.   LOZAN Oleg, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 331.03. Medicină socială şi 

management 
15. BELÎI Adrian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar ,   321.19. Anesteziologie şi 

terapie intensivă 
16. ŞANDRU Serghei, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar ,  321.19. Anesteziologie şi terapie 

intensivă 
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