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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-8/3 

privind validarea deciziilor consiliilor ştiinţifice şi senatelor instituţiilor  despre  
aprobarea şi modificarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil  

(Proces-verbal nr.8 din 23 decembrie 2010)  
 
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 Consiliului ştiinţific al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM (demers 
nr. de ieşire 295 din 24.11.2010, nr. de intrare 02-542 (a) din 25.11.2010) cu privire la aprobarea dlui 
MIHAILESCU Constantin, doctor habilitat în geografie în calitate de preşedinte al Seminarului 
ştiinţific de profil la specialităţile: 11.00.09 – Meteorologie, climatologie, agrometeorologie şi 
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale  pentru şedinţa  de 
examinare a tezei de doctor habilitat a dnei NEDEALCOV Maria, doctor în geografie, conferenţiar 
cercetător. 

2. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM (demers 
nr. de ieşire 318 din 15.12.2010, nr. de intrare 02-597 din 16.12.2010) cu privire la modificarea 
componenţei Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile: 11.00.09 – Meteorologie, climatologie, 
agrometeorologie şi 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale 
după cum urmează: 

a) retragerea calităţii de membru al Seminarului de profil la specialităţile: 11.00.09 – 
Meteorologie, climatologie, agrometeorologie şi 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi 
folosirea raţională a resurselor naturale pentru academicianul Tatiana Constantinov şi dr. Ilie 
Mangul în legătură cu decesul şi pentru dr. Chiriac Natalia în legătură cu emigrarea din ţară. 
 
b) aprobarea dlui Puţuntică Anatolie, doctor în geografie, conferenţiar  universitar în calitate 
de membru al Seminarului de profil la specialităţile: 11.00.09 – Meteorologie, climatologie, 
agrometeorologie şi 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor 
naturale.  
 

3. Se validează decizia Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova din 27 octombrie 
2010 (proces-verbal nr.4) cu privire la aprobarea componenţei nominale modificate a Seminarului 
ştiinţific de profil la specialitatea: 11.00.02 – Geografie economică, socială şi politică: 
1. MATEI Constantin,  dr. hab., prof. univ., ASEM – preşedinte 
2. MOLDOVAN Dumitru, dr. hab., prof. univ., mc al AŞM, ASEM – vicepreşedinte 
3. SOCHIRCĂ Elena, dr., UST – secretar 
Membrii: 
4. SAINSUS Valeriu, dr., conf. univ., ASEM 
5. LOZOVAN Dorin, dr., conf. cercet., Muzeul Naţional 
6. MIHAILESCU Constantin, dr. hab, conf. cercet. 
7. HACHI Mihail, dr., conf. univ., ASEM 
8. SOCHIRCĂ Vitalie, dr., conf. univ., USM 
9. MÎTCU Matei, dr., conf. univ., ASEM 
10. CAZANŢEV Olga, dr., conf. univ., Universitatea Umanistă 
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11. CUCEREANU Gheorghe, dr., CSŞDT al AŞM 
12. DUBOVCA Tudor, dr., conf. univ., ULIM 
13. BOBOC Nicolae, dr., conf. univ., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM 
14. BOTNARU Valeriu, dr., conf. univ., pensionar 
15. CODREANU Igor, dr., conf. univ., UST 
16. BACAL Petru, dr., conf. univ., ASEM 
17. BEJAN Iurie, dr., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM 

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

11.11.2010 cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de 
doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public şi aprobarea 
componenţei nominale a seminarului, după cum urmează: 
1. BURIAN Alexandru,  dr. hab. în drept, prof. univ., IISD al AŞM – preşedinte 
2. BALAN Oleg, dr. în drept, conf. univ., AAP – vicepreşedinte 
3. DORUL Olga, dr. în drept, USM – secretar 
Membrii: 
4. ARHILIUC Victoria, dr. hab. în drept, prof cercet., USM 
5. SMOCHINĂ Andrei, dr. hab. în drept, prof. univ., IISD al AŞM 
6. CHIRTOACĂ Natalia, dr. în drept, conf. univ., IISD al AŞM 
7. CEBAN Cristina, dr. în drept, conf. univ., IISD al AŞM 
8. GAMURARI Vitalie, dr. în drept, conf. univ., ULIM 
9. OSMOCHESCU Nicolae, dr. în drept, conf. univ., ULIM 
10. SÎRCU Diana, dr. în drept, conf. univ., USM 
11. SMOCHINĂ Carolina, dr. în drept, conf. univ., IISD al AŞM 
12. SUCEVEANU Natalia, dr. în drept, conf. univ., USM 
13. ŢARĂLUNGĂ Victoria, dr. în drept, IISD al AŞM 
14. ŢURCANU Carolina, dr. în drept, USM 
15. ZAMFIR Natalia, dr. în drept, USM 
 

5. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova din 28 septembrie 2010 (proces-verbal 
nr.11) cu privire la aprobarea secretarului ştiinţific al Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea 
tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 
instituţii şi procese politice din cadrul Universităţii de Stat din Moldova: 
 Se eliberează din funcţia de secretar ştiinţific al SŞP fără a i se menţine atribuţiile de membru dlui 
TĂNASE Ruslan, în baza cererii din iniţiativa proprie. 
 Se aprobă în calitate de secretar ştiinţific al SŞP dl BUCĂTARU Igor, doctor în politologie, conferenţiar 
universitar interimar. 
 
6. Se validează decizia Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova din 27 octombrie 2010 
(proces-verbal nr.4) cu privire la modificarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil pentru 
examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine 
economice din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, după cum urmează: 

1. FEURAŞ Eugenia,  dr. hab., prof. univ., specialitatea 08.00.01, ASEM - preşedinte 
2. TOMŞA Aurelia, dr., conf. univ., specialitatea 08.00.05, ASEM - vicepreşedinte 
3. BALAN Aliona, dr., conf. univ., specialitatea 08.00.05,ASEM - secretar 
4. ŞIŞCAN Nadejda, dr. hab., prof. univ., specialitatea 08.00.01, ASEM 
5. STRATAN Svetlana, dr., conf. univ., specialitatea 08.00.05, ASEM  
6. MOLDOVAN Dumitru, dr. hab., prof. univ., specialitatea 08.00.01,ASEM  
7. SOROCEAN Olga, dr. hab., conf. univ., specialitatea 08.00.01,ASEM; 
8. COJUHARI Andrei, dr. hab., prof. univ., specialitatea 08.00.01,UTM 
9. ULIAN Galina, dr. hab., prof. univ., specialitatea 08.00.01, 08.00.05,USM; 
10. ZBÂRCIOG Valeriu, dr. hab., prof. univ., specialitatea 08.00.01, ASEM; 
11. CAPSÎZU Valeriu, dr., conf. univ., specialitatea 08.00.01,USM 
12. VACULOVSCHI Dorin, dr., conf. univ., specialitatea 08.00.01,ASEM; 
13. TROFIMOV Victoria, dr., conf. univ., specialitatea 08.00.01,AŞM; 
14. COŞELEV Natalia, dr., conf. univ., specialitatea 08.00.01,ASEM; 
15. CARA Elena, dr., conf. univ., specialitatea 08.00.05,ASEM; 
16. PÎŞCHINA Tatiana, dr. hab., conf. univ., specialitatea 08.00.05,ASEM; 
17. BEJAN Ghenadii, dr., conf. univ., specialitatea 08.00.13,ASEM; 
18. FILIP Nolea, dr., conf. univ., specialitatea 08.00.06,ASEM; 
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19. MORARU Angela, dr., conf. univ., specialitatea 08.00.01,BNM 
20. MACARI Vadim, dr., conf. univ., specialitatea 08.00.01,AŞM 
21. HAMURARU Maria, dr., conf. univ., specialitatea 08.00.01,USM 

 
7. Se validează decizia Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova din 27 octombrie 2010 
(proces-verbal nr.4) cu privire la aprobarea secretarului ştiinţific al Seminarului ştiinţific de profil pentru 
examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 08.00.11 – Statistică economică şi 08.00.13 – 
Metode economico-matematice din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, după cum urmează: 

7.1. Se eliberează din funcţia de secretar dl BRĂILĂ Alexandru, dr în economie din motive personale 
7.2. Se solicită confirmarea în funcţia de secretar dl BARACTARI Anatol, dr în economie. 

 
 
8. Se validează decizia Senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova din 24 februarie 2010 
(proces-verbal nr.6) cu privire la modificarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil pentru 
examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii 
economice internaţionale din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, după cum urmează: 

1. ŢÂU Nicolae, dr. hab., prof. univ.  - preşedinte; 
2. GRIBINCEA Alexandru, dr. hab., prof. univ.  - vicepreşedinte; 
3. SPÎNU Ana, dr., - secretar; 
4. ROŞCA Petru, dr. hab., prof. univ.  - membru; 
5. CROTENCO Iuri, dr. hab., conf. univ.  - membru; 
6. BURBULEA Rodica, dr.,  - membru; 
7. LOBANOV Natalia, dr. hab., conf. univ.  - membru; 
8. GALAJU Ion, dr., conf. univ.  - membru; 
9. FRUMUSACHI Eduard, dr.,  - membru; 
10. SAVA Elena, dr., conf. univ.  - membru; 
11. GOLOVATAIA Ludmila, dr., conf. univ.  - membru  
 
 
2. 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  


