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HOTĂRÂRE nr. AT-2/2.2-1 
 

cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil 
 

În temeiul art. 104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 – 
XV din 15 iulie 2004; şi al Regulamentului privind constituirea şi activitatea seminarelor ştiinţifice de 
profil, aprobat prin hotărârea Comisiei de atesatre a cadrelor ştiinţifice şi ştiintifico-didactice a 
CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr. 7), cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza 
demersului Universităţii SMF „N. Testemiţeanu”, Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice  HOTĂRĂŞTE: 

1. Instituirea Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 321. 26. Urgenţe medicale în cadrul 
USMF „N. Testemiţeanu” în următoarea componenţă: 

Preşedinte: Ciobanu Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
Vicepreşedinte: Mişin Igor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar,  
Secretar ştiinţific: Rezneac Larisa, doctor în medicină, conferențiar universitar,  
Chidirim Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician,  
Groppa Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician,  
Revenco Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar,  
Topală Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
Caproş Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
Mazur Minodora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
Tănase Adrian, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
Cojocaru Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
Friptu Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
Revenco Ninel, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar,  
Lozan Oleg, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar,  
Belîi Adrian, doctor în medicină, conferenţiar universitar,  
Şandru Serghei, doctor în medicină, conferenţiar universitar.  
Hotărârea se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 
 
 
2. Instituirea Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile 622. 01. Literatura română, 622.02. 

Teoria literaturii, 622.03. Folcloristică, în cadrul Institutului de Filologie al AŞM în următoarea 
componenţă: 

CIMPOI Mihai, preşedinte, academician, 
BURLACU Alexandru, vicepreşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, 
CARAMAN Vlad, secretar ştiinţific, doctor, conferenţiar universitar, 
BILEŢCHI Nicolae, membru corespondent, 
GAVRILOV Anatol, doctor habilitat, profesor universitar, 
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