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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-5/6 

privind validarea deciziilor consiliilor ştiinţifice şi  senatelor instituţiilor despre  
instituirea, aprobarea şi modificarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil  

(Proces-verbal nr.5 din 08 iulie 2011)  
 
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 “Alecu Russo” din Bălţi din 15.06.2011 (proces-

verbal nr.12) cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de 
doctor şi doctor habilitat la specialităţile: 10.02.01 – Limba română şi 10.02.19 – Lingvistica generală 
şi aprobarea componenţei nominale a seminarului, după cum urmează: 

1. SAINENCO Ala, dr, conf univ -  preşedinte 
2. POPA Viorica, dr - vicepreşedinte 
3. LACUSTA Elena, dr -  secretar ştiinţific 
4. ARDELEANU Sanda Maria, dr, prof univ, Suceava, România  
5. BAHNARU Vasile, dr hab, conf cercet 
6. BĂRBUŢĂ Ion, dr, conf cercet 
7. BELINSCHI Elena, dr, conf univ 
8. CANTIMIR Grigore, dr, conf univ 
9. CONSTANTINOVICI Elena, dr hab, prof univ 
10. DUMBRĂVEANU Ion, dr hab, prof univ 
11. DUMISTRĂCEL Stelian, dr, prof univ, Iaşi, România 
12. JERNOVEI Gheorghe, dr, prof univ, Cernăuţi, Ucraina 
13. MUNTEANU Eugen, dr, prof univ, Iaşi, România 
14. NAGY Rodica, dr, conf univ, Suceava, România  
15. NOVAC Adela, dr, conf univ 
16. PAVEL Vasile, dr hab, prof univ 
17. POPA Gheorghe, dr hab, prof univ 
18. PORUCIUC Adrian, dr, conf univ 
19. RACIULA Lilia, dr 
20. TRINCA Lilia, dr, conf univ 
21. VEREBCEANU Galaction, dr, conf univ 

 
2. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi din 15.06.2011 (proces-

verbal nr.12) cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de 
doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 10.01.01 – Literatura română şi aprobarea componenţei 
nominale a seminarului, după cum urmează: 

1. LEAHU Nicolae, dr, conf univ -  preşedinte 
2. ABRAMCIUC Maria, dr, conf univ - vicepreşedinte 
3. ENCIU Valentina, dr, conf univ -  secretar ştiinţific 
4. BANTOŞ Ana, dr hab, conf univ 
5. BILEŢCHI Nicolae, dr hab, prof univ, mc 
6. BURLACU Alexandru, dr hab, prof univ 
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7. CENUŞĂ Felicia, dr, conf cercet 
8. CIMPOI Mihai, dr hab, prof univ, acad 
9. CIUBOTARU Adrian, dr hab, prof univ 
10. DIACONU Mircea, dr, prof univ, Suceava, România 
11. GAVRILOV Anatol, dr hab, conf cercet 
12. GHILAŞ Ana, dr, conf univ 
13. GRATI Aliona, dr hab, conf univ 
14. MĂNUCĂ Dan, dr, prof univ, Iaşi, România 
15. PETRESCU Lăcrămioara, dr, prof univ, Iaşi, România 
16. ŞLEAHTIŢCHI Maria, dr, conf univ 
17. ŢURCANU Andrei, dr, prof univ 
18. ŢURCANU Lucia, dr, conf univ 
19. VRABIE Diana, dr, conf univ. 

 
3. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova din 28.06.2010 (proces-verbal nr.9) 

cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc pentru examinarea tezei doctor 
habilitat a dnei Laurenţia Ungureanu cu tema: “Diversitatea şi particularităţile funcţionării 
comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova” la specialitatea: 
03.00.16 – Ecologie din cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi aprobarea componenţei 
nominale a seminarului, după cum urmează:  

1. ŞALARU Victor, dr hab, prof univ -  preşedinte 
2. DUDNICENCO Tatiana, dr, conf univ -  secretar ştiinţific 
3. RUDIC Valeriu, dr hab, prof univ, academician 
4. GULEA Aurelian, dr hab, prof univ, membru corespondent al AŞM 
5. DEDIU Ion, dr hab, prof univ, membru corespondent al AŞM 
6. TODERAŞ Lidia, dr hab, conf cercet 
7. BULMAGA Constantin, dr hab 
8. STASIEV Grigore, dr hab, prof univ 
9. ZUBCOV Elena, dr hab, prof cercet 
10. CEPURNOV Ludmila, dr hab, prof univ 
11. USATÎI Marin, dr hab, conf cercet 
12. MÂRZA Mihai, dr, conf univ 
13. CIHARSCHI Ludmila, dr, conf univ 
14. CUZA Petru, dr, conf univ 
15. GRABCO Nadejda, dr, conf univ 
16. BOAGHIE Dionis, dr, conf univ 
17. SOFRONI Valentin, dr hab, prof univ 
18. COZARI Tudor, dr hab, prof univ 
19. COCÂRŢĂ Petru, dr, conf cercet 

 
4. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Tiraspol din 08.04.2011 (proces-verbal 

nr.8) cu privire la aprobarea componenţei nominale modificate a Seminarului ştiinţific de profil la 
specialitatea: 01.04.07 – Fizica stării condensate: 

1.     POSTOLACHI Igor,  dr., conf. univ. - preşedinte 
2. KOROLEVSKI Boris, dr., conf. univ. - vicepreşedinte 
3. GUŢULEAC Leonid, dr., conf. univ. – secretar ştiinţific 
4. MUNTEANU Teodor, dr. hab., prof. univ. 
5. GHEORGHIŢĂ Eugen, dr. hab., prof. univ. 
6. CARAMAN Mihail, dr. hab., prof. univ. 
7. EVTODIEV Igor, dr. hab., conf. univ. 
8. VLADIMIR Mihail, dr. hab, prof. univ. 
9. ARAMĂ Efim, dr. hab, prof. univ. 
10. TROFIM Viorel, dr. hab, prof. univ. 
11. SIDORENCO Anatol, dr. hab, prof. univ. 
12. UNTILĂ Pantelei, dr., conf. univ. 
13. POPOVICI Nicolae, dr. hab, prof. univ. 

 
 

 4. Se validează decizia Senatului Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI al RM din 14.06.2011 
(proces-verbal nr.7) cu privire la completarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil 
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pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal din cadrul 
Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI al RM, după cum urmează: 

1.  OSADCII Cornel, doctor în drept, lector superior 
2.  RUSU Oleg, doctor în drept, lector superior 
3.  GLAVAN Boris, doctor în drept, lector superior 

 
5.  Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al 

AŞM din 24.06.2011 (proces-verbal nr.5) cu privire la modificarea componenţei Seminarului ştiinţific de 
profil la specialitatea: 03.00.23 – Biotehnologie după cum urmează: 

1.) retragerea calităţii de secretar ştiinţific al Seminarului de profil la specialitatea: 03.00.23 – 
Biotehnologie a dlui STEPANOV Vasile, în legătură cu emigrarea din ţară. 

2.) aprobarea dnei MISCU Vera, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în calitate de secretar 
ştiinţific al Seminarului de profil la specialitatea: 03.00.23 – Biotehnologie.  

3.) Se completează componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil cu următoarele persoane: 
  MOLODOI Elena, doctor în biologie, conferenţiar cercetător. 
  EFREMOVA Nadejda, doctor în biologie, conferenţiar cercetător. 
  CHIRIŢA Elena, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
 

6. Se validează decizia Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei din 29.03.2011 (proces-verbal 
nr.7) cu privire la înlocuirea temporară a secretarului ştiinţific al Seminarului ştiinţific de profil la 
specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare dnei DESEATNICOV Olga, doctor în 
tehnică, conferenţiar universitar cu domnul SUBOTIN Iurie, doctor în chimie, conferenţiar 
universitar. 

 
2. 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  
 


