
 

 
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÂREA nr. AT – 4/8 
din 05 iulie 2012 

cu privire la unele modificări operate  
în componenţa comisiilor de experţi pe ramuri ştiinţifice 

  
 
 În temeiul art.104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republica Moldova nr. 259 – 

XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice 
şi ştiinţifico-didactice,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se modifică componenţa nominală a comisiilor de experţi pe ramuri ştiinţifice, după cum 
urmează: 

1) Comisia de experţi în lingvistică: 
a) Se retrage calitatea de expert dnei Cincilei Cornelia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

din motivul incompatibilităţii cu funcţia de preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil.  
b) Se aprobă în calitate de expert dna Zbanţ Ludmila, doctor habilitat în filologie, conferenţiar 

universitar. 
2) Comisia de experţi în agricultură: 
a) Se retrage calitatea de expert dnei Pîntea Maria, doctor habilitat, conferenţiar cercetător. 
b) Se aprobă în calitate de experţi domnii Dadu Constantin,  doctor habilitat, conferenţiar 

cercetător şi Chisili Mihail, doctor habilitat, conferenţiar cercetător.  
3) Comisia de experţi în terapie: 
a) Se retrage calitatea de expert dnei Groppa Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor 

universitar din motivul incompatibilităţii cu funcţia de preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil. 
b) Se aprobă în calitate de expert dl Istrati Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor 

universitar.  
4) Comisia de experţi în economie la specialităţile: 08.00.01 - Economie politică; doctrine 

economice; 08.00.05 - Economie şi management (în ramură); 08.00.06 - Marketing; logistică; 
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale: 

Se aprobă în calitate de expert dna Şavga Larisa, doctor habilitat în economie, profesor 
universitar. 
2. Hotărârea se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md) 
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