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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-07/2 
privind validarea deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice despre  

aprobarea sau modificarea componenţei nominale a Seminarelor ştiinţifice de profil  
(Proces-verbal nr.7 din 17 decembrie 2009)  

 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de 

înaltă calificare din Anexa nr.3 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 – XV din 
15 iulie 2004, Regulamentului privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor 
ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CNAA din 
25.11.2004 (proces-verbal nr.1), cu modificările şi completările ulterioare şi în baza demersurilor senatelor şi 
consiliilor ştiinţifice, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

 
I. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la instituirea Seminarului 

ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 19.00.01 – 
Psihologie generală şi aprobarea componenţei nominale a seminarului, după cum urmează: 
1. PLATON Carolina - preşedinte, conf. univ. dr.hab. 
2. COJOCARU Natalia  – secretar, conf. univ. dr.  
3. BOLBOCEANU Aglaida – vicepreşedinte, prof. univ. dr. hab. 
4. BUCUN Nicolae - prof. univ. dr. hab. 
5. MAXIMENCO Iurii – prof. univ. dr. hab., Odesa, Ucraina 
6. DAFINOIU Ion – prof. univ. dr., Iaşi, România   
7. BODRUG Valentina -  conf. univ., dr. hab. 
8. GUŢU Vladimir - prof. univ. dr. hab.  
9. CUZNEŢOV Larisa - prof. univ. dr. hab.  
10. POTÎNG Angela – conf univ., dr.  
11. ANŢÎBOR Ludmila - conf. univ. dr. 
12. BOLEA Zinaida – dr. 
13. GONŢA Victoria - conf. univ. dr. 

 
 
II. Se validează decizia Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova pentru aprobarea 

modificărilor în componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de 
doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit din cadrul Academiei de 
Studii Economice din Moldova după cum urmează: 
1. Se exclude din componenţa Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova domnul 
CARAGANCIU Anatol, doctor habilitat în economie, profesor universitar şi doamna IOVV 
Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar. 
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2. Se aprobă în componenţa Seminarului ştiinţific de profil următorii membri: 
doamna CÎRLAN Ana, doctor, conferenţiar universitar 
doamna GUMOVSCHI Ana, doctor, conferenţiar universitar  

 
III. Se validează decizia Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova pentru aprobarea 

modificărilor în componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de 
doctor şi doctor habilitat la specialităţile: 08.00.05 – Economie şi management şi 08.00.06 – 
Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova după cum urmează: 

1. Se eliberează din funcţia de preşedinte al Seminarul ştiinţific de profil la specialităţile 08.00.05 
– Economie şi management în ramură şi 08.00.06 – Marketing; logistică din cadrul Academiei 
de Studii Economice din Moldova dl COJOCARU Vadim, doctor în economie, profesor 
universitar în legătură cu exercitarea funcţiei de parlamentar. 

2. Se exclude din componenţa Seminarul ştiinţific de profil nominalizat dl VARBAN Ştefan, 
doctor habilitat în economie, profesor universitar în legătură cu plecarea peste hotarele ţării. 

3. Se numeşte în funcţia de preşedinte al Seminarul ştiinţific de profil la specialităţile 08.00.05 – 
Economie şi management în ramură şi 08.00.06 – Marketing; logistică din cadrul Academiei 
de Studii Economice din Moldova dna COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor 
universitar. 

4. Se aprobă în calitate de membru al SŞP dl COJOCARU Vadim, doctor în economie, profesor 
universitar. 

 
IV. Se validează decizia Consiliului Ştiinţific al Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (din 26.11.2009) 

privitor la numirea în calitate de preşedinte al SŞP la specialitatea 03.00.16 – Ecologie a dlui BEGU 
Adam, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător, şeful laboratorului Ecobioindicaţie şi radioecologie 
al Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM. 

 
 

 
 
 

Preşedinte                            Valeriu CANŢER, academician                            
 

Secretar ştiinţific               Gheorghe GLADCHI, doctor habilitat                    
 


