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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-9/6 
din 22 decembrie 2011 

privind validarea deciziilor consiliilor ştiinţifice şi  senatelor instituţiilor despre  
instituirea, aprobarea şi modificarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice 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, 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 din Moldova din 29.11.2011 (proces-

verbal nr.5) cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor 
de doctor şi doctor habilitat la specialităţile: 22.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria 
sociologiei şi 22.00.04 – Structură socială, instituţii şi procese sociale din cadrul Universităţii 
de Stat din Moldova şi aprobarea componenţei nominale a seminarului, după cum urmează: 

1. Milicenco Stela, dr, conf univ, USM -  preşedinte;  
2. Moşneaga Valeriu, dr hab, prof univ, USM – vicepreşedinte; 
3. Onofrei Aliona, dr, conf univ, USM  -  secretar ştiinţific; 
4. Bulgaru Maria, dr hab, prof univ, USM;  
5. Spătaru Tatiana, dr hab, conf univ, CNAA;  
6. Racu Aurelia, dr hab, conf univ, UPSC “I. Creangă”; 
7. Bejan-Volc Iulia, dr hab, conf cercet; 
8. Blajco Vladimir, dr hab, conf cercet; 
9. Marin Constantin, dr hab, prof univ, Teleradio-Moldova; 
10. Guţu Vladimir, dr hab, prof univ, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;  
11. Cheianu Diana, dr, conf univ, USM; 
12. Pistrinciuc Vadim, dr, USM; 
13. Oceretnîi Anastasia, dr, USM; 
14. Chisari Aliona, dr, conf univ, USM; 
15. Comendant Tatiana, dr, conf univ, AMTAP; 
16. Priţcan Valentina, dr, conf univ, US ”A. Russo” din Bălţi;  
17. Buciuceanu Mariana, dr, conf cercet, IIEŞP al AŞM. 

 
2. Se validează decizia Senatului Universităţii Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din 

Chişinău din 29.09.2011 (proces-verbal nr.1) cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific 
de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 13.00.01 – 
Pedagogie generală din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chişinău şi 
aprobarea componenţei nominale a seminarului, după cum urmează: 

1. Cojocaru Vasile, dr hab, conf univ, UPSC “I.Creangă”  - preşedinte;  
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2. Sadovei Larisa, dr, conf univ , UPSC “I.Creangă” – vicepreşedinte; 
3. Garştea Nina, dr, conf univ , UPSC “I.Creangă” -  secretar ştiinţific; 
4. Callo Tatiana, dr hab, prof univ, CNAA;   
5. Cojocaru-Borozan Maia, dr hab, conf univ, UPSC „Ion Creangă”; 
6. Patraşcu Dumitru, dr hab, prof univ, UST; 
7. Cuzneţov Larisa, dr hab, prof univ, UPSC „Ion Creangă”; 
8. Mândâcanu Virgil, dr hab, prof univ, UPS „Ion Creangă”; 
9. Mocanu Liuba, dr, conf univ, CNAA;  
10. Gordea L., dr, conf univ, UPSC „Ion Creangă”; 
11. Papuc Ludmila, dr, conf univ, UPSC „Ion Creangă”; 
12. Calaraş Carolina, dr, conf univ, UPSC „Ion Creangă”; 
13. Paniş Aliona, dr, conf cerect, IŞE; 
14. Curaciţchi Angela, dr, conf univ, UPSC „Ion Creangă”; 
15. Ovcerenco Nadejda, dr, conf univ. 

 
3. Se validează decizia Senatului Universităţii Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din 

Chişinău din 29.09.2011 (proces-verbal nr.1) cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific 
de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 13.00.03 – 
Pedagogie specială din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chişinău şi 
aprobarea componenţei nominale a seminarului, după cum urmează: 

1. Lapoşin Emilia, dr, conf univ, UPSC„Ion Creangă  - preşedinte; 
2. Bodorin Cornelia, dr, conf univ , UPSC„Ion Creangă – vicepreşedinte; 
3. Zubenschi Ecaterina, dr, conf univ , UPSC„Ion Creangă -  secretar ştiinţific; 
4. Rotaru Maria dr, conf univ, UPS „Ion Creangă”; 
5. Stemposvchi Elena, dr, UPS „Ion Creangă”; 
6. Bucun Nicolae, dr hab, prof univ, acad, IŞE; 
7. Racu Sergiu, dr, conf univ, USEFS 
8. Danii Anatol, dr, Ministerul Educaţiei; 
9. Rusnac Virginia, dr, conf univ, IŞE; 
10. Siniov Victor, dr hab, acad, Institutul de Pedagogie Corecţională “I.Dragomanov, 

”Kiev, Ucraina;  
11. Gonciaruc Svetlana, dr, conf univ, USEFS; 
12. Panuş Victor, dr, conf univ, IŞE; 
13. Popovici Doru Vlad, dr, prof univ, Bucureşti, România; 
14. Andronache Nicolae, dr, conf univ. 

 
4. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie al AŞM (demers, nr. de 

ieşire 219 din 25.10.2011, nr.de intrare 02-470 din 26.10.2011) cu privire la instituirea 
Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc pentru examinarea tezei doctor a dlui Iulian FILIP cu 
tema: “Teatrul popular din Basarabia şi Bucovona de Nord: afirmarea dramaticului şi poetica 
sincretică” la specialitatea: 10.01.09 – Folcloristică din cadrul Institutului de Filologie al 
AŞM şi aprobarea componenţei nominale a seminarului, după cum urmează:  

1. Cimpoi Mihai, dr hab, prof univ, acad, IF al AŞM – preşedinte;  
2. Colac Tudor, dr, conf cercet, IF al AŞM – secretar ştiinţific; 
3. Băieşu Nicolae, dr hab, conf cercet, IF al AŞM; 
4. Botezatu Grigore, dr, conf cercet, IF al AŞM; 
5. Buruiană Ion, dr, conf univ, UCCM; 
6. Butnaru Tatiana, dr, conf univ, UST; 
7. Buzilă Varvara, dr, conf univ, Muzeul Naţional de Etnologie şi Istorie Naţională; 
8. Cirimpei Victor, dr, conf cercet, IF al AŞM; 
9. Dănilă Aurelian, dr hab, conf univ, IPC al AŞM; 

 
5. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova din 29.11.2011 (proces-

verbal nr.5) cu privire la actualizarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de 
profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 12.00.03 – Drept 
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privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, 
internaţional privat, muncii; protecţiei sociale) din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
după cum urmează: 

1. Chibac Gheorghe, dr, prof univ, USM – preşedinte;  
2. Roşca Nicolae, dr, conf univ, USM – vicepreşedinte;  
3. Cebotari Valentina, dr, conf univ, USM -  secretar ştiinţific;  
4. Băieşu Aurel, dr, conf univ, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; 
5. Băieşu Sergiu, dr, conf univ, USM 
6. Belei Elena, dr, conf univ, USM  
7. Babără Valeriu, dr, conf univ, USM 
8. Cimil Dorin, dr, conf univ, USM  
9. Cojocaru Violeta, dr hab, conf univ, USM 
10. Cojuhari Alexandru, dr hab, prof univ, USM 
11. Gribincea Lilia, dr, conf univ, USM 
12. Munteanu Alexandru, dr, conf univ, USM 
13. Negru Tudor, dr, conf univ, USM  
14. Romandaş Nicolae, dr, prof univ, USM 
15. Sadovei Nicolae, dr, conf univ, USM 
16. Trofimov Igor, dr, conf univ, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova; 
17. Volcinschi Victor, dr, prof univ, USM; 

 
6. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM 

(proces-verbal nr.10 din 08.11.2011) cu privire la aprobarea dlui BALMUŞ Victor, doctor în 
drept, conferenţiar cercetător în calitate de membru al Seminarului ştiinţific de profil 
interuniversitar pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, 
financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de 
drept), din cadrul Universităţii de Stat din Moldova.  
 

7. Se validează decizia Senatului Universităţii Agrare de Stat din Moldova din 30.06.2011 
(proces-verbal nr.5) cu privire la modificarea componenţei Seminarului ştiinţific de profil la 
specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură), din cadrul Universităţii 
Agrare de Stat din Moldova, după cum urmează: 
1) retragerea calităţii de preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea: 08.00.05 

– Economie şi management (în agricultură) a dnei Timofti Elena, doctor habilitat în 
economie, conferenţiar universitar, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei date cu funcţia 
de expert al CNAA pe care o deţine; 

2) aprobarea dnei Sîrbu Olga, doctor în economie, conferenţiar universitar, şef catedră 
Economie şi relaţii economice internaţionale, UASM, în calitate de preşedinte al 
Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în 
agricultură).  
 

8. Se validează decizia Consiliul ştiinţific al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al 
AŞM din 17.11.2011 (proces-verbal nr.8) cu privire la modificarea componenţei 
Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la 
specialităţile: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) şi 08.00.10 – Finanţe; 
monedă; credit din cadrul  Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, după cum 
urmează: 
3) retragerea calităţii de membru al Seminarului ştiinţific de profil a dnei Stariţîna Ludmila, 

doctor în economie, conferenţiar cercetător, din motivul ruperii legăturii cu institutul şi 
lipsei de la şedinţele seminarului. 

4) aprobarea dnei Perciun Rodica, doctor în economie, conferenţiar cercetător în calitate de 
membru al Seminarului ştiinţific de profil.  
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9. Se validează decizia Senatului Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova din 14.07.2011 (proces-verbal nr.6/2) cu privire la instituirea Seminarului 
ştiinţific de profil ad-hoc la specialităţile: 25.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria 
administraţiei publice şi 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; 
servicii publice din cadrul Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii 
Moldova,  pentru examinarea tezelor de doctor: „Politici şi strategii privind managementul funcţiei 
publice şi al funcţionarilor publici” elaborată de domnul Garştea Vladimir, conducător ştiinţific 
Platon Mihail, dr hab, prof univ. la specialitatea: 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile 
administraţiei publice; servicii publice şi „Teoria şi practica elaborării politicilor publice”, 
elaborată de doamna Savca Tatiana, conducător ştiinţific Platon Mihail, dr hab, prof univ. la 
specialitatea: 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii 
publice şi aprobarea componenţei nominale a seminarului, după cum urmează:  

1. Popa Victor, dr hab, prof univ, Parlamentul Republicii Moldova – preşedinte;   
2. Romandaş Nicolae, dr, prof univ, AAP -  vicepreşedinte; 
3. Dulschi Ion, dr, conf univ, AAP -  secretar ştiinţific; 
4. Bantuş Anatol, dr, prof univ, AAP; 
5. Şaptefraţi Tatiana, dr, conf univ, AAP; 
6. Popovici Angela, dr, conf univ, AAP;  
7. Popescu Teodor, dr, conf univ, AAP;  
8. Cuşmir Marcel, dr hab, conf univ, IISD al AŞM;  
9. Solomon Constantin, dr hab, prof univ, USM; 
10. Saca Victor, dr hab, prof univ, USM; 
11. Rotaru Mihail, dr hab, prof univ, ASEM;  
12. Sîmboteanu Aurel, dr, conf univ, USM;  
13. Grama Dumitru, dr, conf cercet, IISD,  
14. Tărîţă Orest, dr, conf univ, AAP;  
15. Balan Oleg, dr hab, conf univ, AAP;  
16. Cornea Sergiu, dr, conf univ, US Cahul;  
17. Pîrţac Grigore, dr, conf univ, USEM.  
 

9. Hotărârea se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 
 

10. 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  

 


