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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-4/3 
privind validarea deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor despre  

aprobarea sau modificarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil  
(Proces-verbal nr.4 din 03 iunie 2010)  

 
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, cu punctul 2, titlul II. Constituirea SŞP din Regulamentul 
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 senatelor şi consiliilor ştiinţifice 
ale instituţiilor, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM   

(proces-verbal nr.3 din 30.04.2010) cu privire la instituirea 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 şi aprobarea componenţei nominale a seminarului, 
după cum urmează: 
1) Bajura Tudor,  dr. hab., conf. univ. – preşedinte 
2) Iliadi Gheorghe, dr. hab., conf. cercet. – vicepreşedinte 
3) Timuş Angela, dr.,conf. cercet. – secretar 

 Membrii: 
4) Stratan Alexandru, dr. hab., conf. univ. 
5) Doga Valeriu, dr. hab., prof. univ. 
6) Manole Tatiana, dr. hab., prof. univ (UTM) 
7) Secrieru Angela, dr. hab., conf. univ. (ASEM) .  
8) Macari Vadim, dr., conf. cercet. 
9) Moroz Victor, dr. 
10) Rojco Anatolii, dr., conf. univ. 
11) Savelieva Galina, dr. 
12) Percinschi Natalia, dr. 
13) Aculai Elena, dr. conf. cercet. 
14) Fuior Elena, dr., conf. univ. (UCCM)  
15) Stariţina Ludmila, dr., conf. cercet.  
16) Ganea Victoria, dr., conf. univ. (CNAA) 
17) Zbancă Andrei, dr., (UASM) 

 
2. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova (proces-verbal nr. 6 din 30.03.2010) 

cu privire la: 
 desfiinţarea SŞP la specialitatea: 09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie (preşedinte: Saharneanu 
Eudochia, dr hab, conf. univ., secretar ştiinţific – Spinei Angela, dr., conf. univ.), SŞP la specialitatea:  
09.00.03 – Istoria filosofiei (preşedinte: Coandă Svetlana, dr hab, conf. univ., secretar ştiinţific – Lozovanu 
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Ecaterina, dr., conf. univ.) şi SŞP la specialitatea: 09.00.08 – Filosofia şi metodologia ştiinţei (preşedinte: 
Ţapoc Vasile, dr hab, prof. univ., secretar ştiinţific – Guţu Vasile, dr., conf. univ.); 
 instituirea Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la 
specialătăţile: 09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie; 09.00.03 – Istoria filosofiei şi 09.00.08 – 
Filosofia şi metodologia ştiinţei şi aprobarea componenţei nominale a seminarului, după cum 
urmează: 

1) Saharneanu Eudochia, dr hab în filosofie, conf. univ -  preşedinte 
2) Ţapoc Vasile, dr hab în filosofie, prof. univ - vicepreşedinte 
3) Zelenschi Angela, dr în filosofie, conf. univ -  secretar ştiinţific 

Membrii: 
4) Ţîrdea Teodor, dr hab în filosofie, prof. univ 
5) Coandă Svetlana, dr hab în filosofie, conf. univ 
6) Căldare Dumitru, dr hab în filosofie, conf. univ 
7) Bobână Gheorghe, dr hab în filosofie, prof. univ 
8) Capcelea Valeriu, dr hab în filosofie, conf. univ 
9) Sîrbu Ion, dr hab în filosofie, conf. univ 
10) Roşca Ludmila, dr hab în filosofie, conf. univ 
11) Spinei Angela, dr în filosofie, conf. univ 
12) Suceveanu Angela, dr în filosofie, conf. univ 
13) Braga Mihai, dr în filosofie, conf. univ 
14) Ojovanu Vasile, dr în filosofie, conf. univ 
15) Lozovanu Ecaterina, dr în filosofie, conf. univ 
16) Guţu Vasile, dr în filosofie, conf. univ 
17) Paladi Florentin, dr în filosofie, conf. univ 
18) Rusandu Ion, dr în filosofie, conf. univ 
19) Viziru Pavel, dr. hab, prof. univ. 

 
3. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM 
(proces-verbal nr.4 din 07.04.2010) cu privire la aprobarea preşedintelui Seminarului ştiinţific de profil 
pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 03.00.15 – Genetică din cadrul 
Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM:  

3.1 se eliberează din funcţia de preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil domnul BARBACAR Nicolae, 
doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, în legătură cu numirea în funcţie de preşedinte al 
Consiliului Ştiinţific Specializat DH 10. 03.00.15 din cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a 
Plantelor al AŞM, la specialitatea 03.00.15 - Genetică. 

3.2 se aprobă numirea în calitate de preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil doamna LUPAŞCU 
Galina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător. 
 

4. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova (proces-verbal nr.6 din 30.03.2010) cu 
privire la aprobarea modificărilor în componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil pentru 
examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală din cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova: 

4.1 se anulează atribuţiile de membru al seminarului ştiinţific de profil doamnei Cemortan Stela, dr. hab. în 
pedagogie şi doamnei Sclifos Lia, dr. în pedagogie, care au întrerupt legătura cu seminarul respectiv; 
4.2 se includ în calitate de membri ai seminarului, după cum urmează: 

1) Bîrnaz Nina, dr. în pedagogie (USM); 
2) Paiu Mihai, dr. în pedagogie (USM); 
2) Velişco Nadejda, dr. în chimie, conf. univ. (Ministerul Educaţiei din Republica Moldova). 

4.3 se eliberează dna Platon Carolina, dr.hab. în pedagogie, conf. univ din funcţia de preşedinte al SŞP 
pentru susţinerea tezelor de doctor la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală în legătură cu aprobarea 
în funcţia de preşedinte al SŞP pentru susţinerea tezelor de doctor la specialitatea: 19.00.01 – Psihologie 
generală; 
4.4 se aprobă candidatura dnei Bodrug Valentina, dr hab în pedagogie, conf. univ. în funcţia de preşedinte 
al SŞP pentru susţinerea tezelor de doctor la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală; 
4.5 se aprobă componenţa modificată a seminarului ştiinţific de profil pentru susţinerea tezelor de doctor la 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, după cum urmează: 
1) Bodrug V., dr hab în pedagogie, conf. univ. - preşedinte 
2) Guţu V., dr hab în pedagogie, conf. univ -  vicepresedinte 
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3) Şevciuc M., dr în pedagogie, conf. univ -  secretar ştiinţific 
 Membrii:  
4) Platon C., dr hab în pedagogie, conf. univ 
5) Cuzneţov L., dr hab în pedagogie, prof. univ  
6) Cojocaru V., dr hab în pedagogie, conf. univ 
7) Panico V., dr în pedagogie, conf. univ 
8) Repida T., dr în pedagogie, conf. univ 
9) Dandara O., dr în pedagogie, conf. univ 
10) Goraş-Postică V., dr în pedagogie, conf. univ 
11) Darii L., dr în pedagogie 
12) Paiu M., dr în pedagogie 
13) Bernaz N., dr în pedagogie 
14) Muraru E., dr în istorie, conf. univ 
15) Velişco N., dr în chimie, conf. univ 

 
5. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie al AŞM (proces-verbal nr.3 din 
30.03.2010) cu privire la aprobarea secretarului ştiinţific al Seminarului ştiinţific de profil pentru 
examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 10.01.01 – Literatura română din cadrul 
Institutului de Filologie al AŞM: 

5.1 se eliberează din funcţia de secretar ştiinţific al seminarului ştiinţific de profil domnul Postu Marin, 
doctor în ştiinţe în legătură cu desfacerea contractului de muncă; 
5.2 se aprobă candidatura dnei Nina CORCINSCHI, doctor în filologie în calitate de secretar ştiinţific al 
Seminarului Ştiinţific de Profil. 

 
 
 

Preşedinte,                   Valeriu CANŢER 
Academician 
 

Secretar ştiinţific,              Gheorghe GLADCHI 
profesor universitar 


