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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-6/1 
din 15 iulie 2011 

cu privire la instituirea Comisiilor de expertiză unificate   
 
 
În temeiul art.104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 

– XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi în scopul asigurării unei expertize 
obiective şi pertinente a materialelor prezentate la CNAA, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice 
şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se instituie comisiile de expertiză unificate în Matematica şi Ştiinţele naturii, Ştiinţe inginereşti 
şi economice, Ştiinţe biologice şi medicale, Ştiinţe agrare şi tehnologii alimentare, Ştiinţe 
sociale, Arte şi Ştiinţe umaniste. 

2. Comisiile de expertiză unificate sunt formate din membrii Comisiei de atestare a CNAA, 
specialişti în domeniile respective, precum şi, de regulă, din preşedinţii şi vicepreşedinţii 
Comisiilor de experţi pe domenii ale CNAA. 

3. Comisiile de expertiză unificate cuprind domeniile ştiinţifice, după cum urmează:  
 Matematica şi Ştiinţele naturii  

• fizica 
• matematica, 
• informatica,  
• chimie  
• matematica aplicată şi mecanica corpului solid 

 Ştiinţe inginereşti şi economice 
• electronică şi tehnica de calcul 
• energetică, electromecanică şi termotehnică 
• mecanică şi construcţie 
• economie politică; doctrine economice; economie şi management (în ramură); 

marketing; logistică; economie mondială; relaţii economice internaţionale. 
• finanţe; monedă; credit; statistică economică; contabilitate; audit; analiză economică; 

metode economico-matematice. 
 Ştiinţe biologice şi medicale  

• biologie umană şi animală 
• biologie vegetală şi geografie 
• terapie 
• chirurgie 
• medicina fundamentală, preventivă şi farmacie 

 Ştiinţe agrare şi tehnologii alimentare  
• agricultura 
• medicina veterinară şi zootehnie 
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• tehnologia produselor alimentare şi ale industriei uşoare 
 Ştiinţe sociale  

• pedagogie şi psihologie 
• politologie 
• sociologie 
• filosofia 
• istorie 
• drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar,    

vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept; drept 
penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 
expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative). 

• teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de 
drept; drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al 
afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei 
sociale); drept internaţional public. 

 Arte şi Ştiinţe umaniste 
• lingvistica 
• literatura şi folclor 
• arte 
• jurnalism şi ştiinţe ale comunicării 

 
4. Comisiile de expertiză unificate au următoarele atribuţii: 

• examinarea dosarelor, inclusiv tezelor pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor habilitat 
şi dosarelor de conferire a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de profesor universitar 
şi profesor cercetător;  

• analiza contestaţiilor, efectuarea expertizelor repetate a tezelor de doctor şi examinarea 
cazurilor contraversate; 

• examinarea proiectelor de regulamente, a materialelor şi avizarea acestora. 
 

5. Se aprobă componenţa nominală a Comisiilor de expertiză unificate, după cum urmează: 
 
  5.1. Matematica şi Ştiinţele naturii  

Preşedinte: Culiuc Leonid, dr. hab., prof. univ., m.c.  
Membri: 
Vlad Pavel, dr. hab., prof. univ., acad. 
Casian Anatol, dr. hab., prof. univ. 
Iovu Mihail, dr. hab., conf. cercet. 
Ciobanu Mitrofan, dr. hab., prof. univ., acad. 
Popa Mihail, dr. hab., prof. univ. 
Costaş Ilie, dr. hab., prof. univ. 
Popescu Anatol, dr. hab., prof. univ. 
Gulea Aurelian, dr. hab., prof. univ., mc 
Turtă Constantin, dr. hab., prof. univ., acad 
Moraru Gheorghe, dr. hab., prof. univ. 
Mişcoi Gheorghe, dr. hab., prof. univ., m. c. 

 
5.2. Ştiinţe inginereşti şi economice 

Preşedinte: Dorogan Valerian, dr. hab., prof. univ. 
Membri: 
Cobzari Ludmila, dr. hab., prof. univ. 
Gremalschi Anatol, dr. hab., prof. univ. 
Bolun Ion, dr. hab., prof. univ. 
Musteaţă Valentin, dr. hab., prof. univ., m. c. 
Bologa Mircea, dr. hab., prof. univ., acad. 
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Dulgheru Valeriu, dr. hab., conf. univ. 
Hăbăşescu Ion, dr. hab., prof. univ., m. c. 
Ţâu Nicolae, dr. hab., prof. univ. 
Şavga Larisa, dr. hab., prof. univ. 
Nederiţă Alexandru, dr. hab., prof. univ. 
Enicov Igor, dr. hab., prof. univ. 

 
5.3.Ştiinţe biologice şi medicale  

Preşedinte: Gudumac Eva, dr. hab., prof. univ., acad. 
Membri: 
Derjanschi Valeriu, dr. hab., conf. cercet. 
Cerneţchi Olga, dr. hab., prof. univ. 
Lăcustă Victor, dr. hab., prof. univ., acad. 
Crivoi Aurelia, dr. hab., prof. univ. 
Negru Andrei, dr. hab., prof. univ., acad. 
Reva Veaceslav, dr. hab., prof. univ. 
Vatamanu Eleonora, dr. hab., prof. univ. 
Bivol Grigore, dr., prof. univ. 
Guţu Eugen, dr. hab., conf. univ. 
Sandu Alexandru, dr. hab., prof. univ. 
Ostrofeţ Gheorghe, dr. hab., prof. univ. 
Grăjdianu Tudor, dr. hab., prof. univ. 

 
5.4. Ştiinţe agrare şi tehnologii alimentare  

Preşedinte: Gaină Boris, dr. hab., prof. univ., acad. 
Membri: 
Palii Andrei, dr. hab., prof. univ., m.c. 
Musteaţă Simion, dr. hab., prof cercet 
Botnari Vasile, dr. hab., conf. cercet. 
Bucătaru Nicolae, dr. hab., prof. univ. 
Şumanschi Andrei, dr. hab., prof. univ. 
Taran Nicolae, dr. hab., prof. univ. 
Tatarov Pavel, dr. hab., prof. univ. 

 
5.5.Ştiinţe sociale  

Preşedinte: Roşca Alexandru, dr. hab., acad. 
Membri: 
Dorgan Viorel, dr. hab., conf. univ. 
Smochină Andrei, dr. hab., prof. univ. 
Platon Carolina, dr. hab., conf. univ. 
Dolea Igor, dr. hab., conf. univ. 
Cârnaţ Teodor, dr. hab., conf. univ. 
Avornic Gheorghe, dr. hab., prof. univ. 
Balan Oleg, dr. hab., conf. univ. 
Lupu Ilie, dr. hab, prof. univ. 
Bolboceanu Aglaida, dr. hab, prof. cercet. 
Solomon Constantin, dr. hab., prof. univ. 
Ţârdea Teodor, dr. hab., prof. univ. 

 
5.6.Arte şi Ştiinţe umaniste 

Preşedinte: Prus Elena, dr. hab., prof. univ. 
Membri: 
Constantinovici Elena, dr. hab., prof. univ. 
Condrea Iraida, dr. hab., conf. univ. 
Bileţchi Nicolae,  dr. hab., prof. univ., m.c 
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Burlacu Alexandru, dr. hab., prof. univ. 
Stăvilă Tudor, dr. hab., conf. cercet. 
Gagim Ion, dr. hab., prof. univ. 
Moraru Victor, dr. hab., prof. univ. 
Ţurcanu Andrei, dr. hab., conf. cercet.  

 
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
 
7. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentei hotărâri dl Gladchi Gheorghe, profesor 

universitar, secretar ştiinţific al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare.  
 

 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare, 
academician                                                                                                    Valeriu CANŢER 
 

Secretar ştiinţific,                      
profesor universitar                                                                                       Gheorghe GLADCHI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


