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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-3/3 
privind validarea deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice despre  

aprobarea sau modificarea componenţei nominale a Seminarelor ştiinţifice de profil  
(Proces-verbal nr.3 din 29 aprilie 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, 
Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

 
1.  Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM  cu 

privire la aprobarea modificărilor în componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil 
pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 17.00.01 – Arte audiovizuale  
din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM: 
 
 Se eliberează din funcţia de preşedinte al seminarului dnul Olărescu Dumitru, doctor în studiul 
artelor, conferenţiar cercetător, cu menţinerea atribuţiilor de membru al seminarului respectiv. 

 
  Se aprobă în funcţia de preşedinte al seminarului dnul Bohanţov Alexandru, doctor în studiul 
artelor, Institutul Patrimoniului Cultural; 
 
 Se eliberează din funcţia de secretar ştiinţific al seminarului dna Tipa Violeta, doctor în studiul 
artelor, conferenţiar cercetător, cu menţinerea atribuţiilor de membru al seminarului respectiv; 
 
 Se aprobă în funcţia de secretar ştiinţific al seminarului dna Fedorenco Victoria, doctor în studiul 
artelor, Institutul Patrimoniului Cultural; 
 
 Se anulează atribuţiile de membru al seminarului dlui Cemortan Leonid, în legătură cu decesul; 
 
  Se anulează atribuţiile de membru al seminarului dlui Dănilă Aurelian; 
 
 Se aprobă componenţa nominală a seminarului ştiinţific de profil, după cum urmează. 

 
 

Preşedinte: 
Bohanţov Alexandru, dr în studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cultural.  
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Vicepreşedinte: 
Plămădeală Ana-Maria, dr hab în studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cultural. 

Secretar ştiinţific: 
Fedorenco Victoria, dr în studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cultural. 

Membri: 
1) Coroliov Elfrida, dr hab în studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cultural; 
2) Olărescu Dumitru, dr în studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cultural; 
3) Tipa Violeta, dr în studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cultural; 
4) Roşca Anghelina, dr în studiul artelor, Academia Muzică, Teatru şi Arte Plastice; 
5) Târţeu Svetlana, dr în studiul artelor, Academia Muzică, Teatru şi Arte Plastice; 
6) Rusnac Eugen, dr în studiul artelor, Universitatea Pedagogică de Stat” Ion Creangă” din 

Chişinău. 
 

2. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la aprobarea 
modificărilor în componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil interuniversitar pentru 
examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 07.00.03 – Istoria universală (pe 
perioade): 
 

2.1 Se exclude din componenţa seminarului dna Dumitru Diana, doctor în istorie şi dna 
Blagodatschih Irina, doctor în istorie, care au întrerupt legătura cu seminarul respectiv. 
 
2.2 Se includ în calitate de membri ai seminarului, după cum urmează: 
1) Fabian Denis, doctor în istorie, lector la catedra Istorie, Facultatea de Istorie şi Filologie a 
Universităţii de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul (specialitatea: 07.00.03 – Istoria universală (pe 
perioade)); 
2) Damian Victor, doctor în istorie, (specialitatea: 07.00.03 – Istoria universală (pe perioade)). 
 
2.3 Se aprobă componenţa nominală modificată a seminarului ştiinţific de profil interuniversitar, 
după cum urmează:  

Preşedinte: 
Cocârlă Pavel, dr hab în istorie, prof univ, şeful Catedrei Istorie Universală, Universitatea de Stat 
din Moldova.    

Vicepreşedinte: 
Petrencu Anatol, dr hab în istorie, prof univ, Universitatea de Stat din Moldova.   

 
Secretar ştiinţific: 

Sîrghi Dumitru, dr în istorie, conf univ, Catedra Istorie Universală, Universitatea de Stat din 
Moldova.    

Membri: 
1) Şarov Igor, dr în istorie, conf univ, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea de 

Stat din Moldova;  
2) Moşanu Alexandru, dr hab în istorie, prof univ, membru al Academiei Române;  
3) Ivanoiv Vladimir, dr în istorie, conf univ, Universitatea de Stat din Moldova;   
4) Opincă Valeriu, dr în istorie, conf univ, Universitatea de Stat din Moldova;   
5) Tudoreanu Nicolae, dr hab în istorie, prof univ, Catedra Istorie Universală, Universitatea 

Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău; 
6) Eşanu Andrei, dr hab în istorie, prof univ, academician, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al 

AŞM;  
7) Tomuleţ Valentin, dr hab în istorie, prof univ, Catedra Istorie Universală, Universitatea de Stat 

din Moldova;   
8) Cozma Valeriu, dr hab în istorie, prof univ, Catedra Istorie Universală, Universitatea de Stat din 

Moldova;   
9) Ţăranu Mariana, dr în istorie, conf univ, Catedra Istorie, Universitatea Liberă Internaţională din 

Moldova;  



 3

10) Fabian Denis, dr în istorie, lector la catedra Istorie, Facultatea de Istorie şi Filologie a 
Universităţii de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul;  

11) Damian Victor, dr în istorie. 
 

3. Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la aprobarea 
modificărilor în componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil interuniversitar pentru 
examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 22.00.04 – Structură socială, instituţii 
şi procese sociale: 

3.1 Se exclud din componenţa seminarului dna Dilion M., doctor în sociologie şi dna Fornea T., 
care au întrerupt legătura cu seminarul respectiv; 
 
3.2 Se includ în calitate de membri ai seminarului, după cum urmează: 
1) Moşneaga Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, şef catedră Ştiinţe Politice, Facultatea 
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea de Stat din Moldova 
(specialitatea: 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale); 
2) Chisari Aliona, doctor în drept, conferenţiar universitar, catedra Dreptul Muncii, Facultatea 
Drept, Universitatea de Stat din Moldova (specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (dreptul muncii, 
dreptul protecţiei sociale)); 
2) Pistriniuc Vadim, doctor în sociologie, lector superior la catedra Asistenţă Socială, Facultatea 
Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova, (specialitatea: 22.00.04 – 
Structură Socială, Instituţii şi Procese Sociale). 
 
3.3 Se aprobă componenţa nominală modificată a seminarului ştiinţific de profil interuniversitar, 
după cum urmează:  

Preşedinte: 
Milicenco S., dr în sociologie, conferenţiar universitar, şef catedră Asistenţă Socială, Facultatea 
Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova.  

Vicepreşedinte: 
Bulgaru M., dr hab în ştiinţe filozofice, profesor universitar, decanul Facultăţii Sociologie şi 
Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova.  

Secretar ştiinţific: 
Cheianu-Andrei D., dr în sociologie, conferenţiar universitar, şef catedră Sociologie, Facultatea 
Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova. 

Membri: 
1) Moşneaga Valeriu, dr hab, prof univ, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 

Administrative, Universitatea de Stat din Moldova; 
2) Timuş A., membru-corespondent al AŞM, dr hab în economie, prof univ, Institutul de Integrare 

Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM; 
3) Racu A., dr hab în pedagogie, conf univ, Catedra Psihopedagogie şi Asistenţă Socială, 

Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion 
Creangă” din Chişinău; 

4) Bejan-Volc I., dr hab în sociologie, cercetător ştiinţific superior, Institutul Patrimoniului 
cultural al AŞM;  

5) Spătaru T., dr hab în sociologie, conf univ, Caterda Asistenţă Socială, Facultatea Sociologie şi 
Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova;  

6) Blajco V., dr hab în sociologie, conf univ, Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice 
al AŞM; 

7) Marin C., dr hab în ştiinţe politice, prof univ, Universitatea de Stat din Moldova;   
8) Priţcan V., dr în psihologie, conf univ, decanul facultăţii de Asistenţă Socială, Pedagogie şi 

Psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat “A. Russo” din Bălţi; 
9) Buciuceanu M., dr în sociologie; cercetător ştiinţific superior, Institutul de Integrare Europeană 

şi Ştiinţe Politice al AŞM; 
10) Gagauz O., dr în sociologie, cercetător ştiinţific superior, şeful Sectorului Demografie, 

Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM;  
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11) Comendant T., dr în sociologie, conf univ, Catedra Ştiinţe Filosofice, prorector Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice;  

12) Chisari A., dr în drept, conf univ, Catedra Dreptul Muncii, Facultatea Drept, Universitatea de 
Stat din Moldova; 

13) Pistrinciuc V., dr în sociologie, lector superior, Catedra Asistenţă Socială, Facultatea 
Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova.  

 
4. Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Institutului de Cardiologie cu privire la aprobarea 
modificărilor în componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor 
de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie:  
 
4.1 Se eliberează din funcţia de secretar ştiinţific al seminarului dna Jalbă Uliana, doctor în medicină, 

conferenţiar universitar. 
 
4.2 Se aprobă în funcţia de secretar ştiinţific al seminarului dna Grati Cristina, doctor în medicină 

cercetător ştiinţific, Institutul de Cardiologie. 
 
4.3 Se exclud din componenţa seminarului ştiinţific de profil, după cum urmează:  

1) Calenici O., doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, în legătură cu plecarea peste 
hotare pe un termen nelimitat; 

2) Startu E., doctor în medicină, conferenţiar universitar, în legătură cu imposibilitatea de a 
participa regulat la şedinţele seminarului. 

 
4.4 Se aprobă componenţa nominală modificată a seminarului ştiinţific de profil, după cum urmează:  

Preşedinte 
Grosu Aurel, dr hab în medicină, prof univ. 

Vicepreşedinte 
Vataman Eleonora, dr hab în medicină, prof univ. 

Secretar ştiinţific 
Gratii Cristina, dr în medicină. 

Membri: 
1) Babiuc Constantin, dr. în medicină, prof. univ.; 
2) Batrînac Aurel, dr. în medicină, conf. cercet.; 
3) Botnaru Victor, dr. hab în medicină, prof. univ.; 
4) Carauş Alexandru, dr. hab. în medicină, conf. cercet.; 
5) Ciobanu Nicolae, dr. în medicină, conf. cercet.; 
6) Cobeţ Valeriu, dr. în medicină, conf. univ.; 
7) Groppa Liliana, dr. hab. în medicină, prof. univ.; 
8) Ivanov Victoria, dr. hab. în medicină., conf. cercet.; 
9) Mătrăgună Nelea, dr. în medicină, conf. cercet.; 
10) Morcov Larisa, şef Dispensar cardiologic; 
11) Popa Serghei, dr. în medicină, conf. univ.; 
12) Popovici Mihail, dr. hab. în medicină, prof. univ., acad.; 
13) Revenco Ninel, dr. hab. în medicină, conf. univ.; 
14) Revenco Valeriu, dr. hab. în medicină, prof. univ.; 
15) Stamati Adela, dr. în medicină, conf. univ.; 
16) Zatuşevschi Ion, dr. în medicină, conf. univ.. 

 
 

Preşedinte                                                                     Valeriu CANŢER, academician 
                                                                                     

Secretar ştiinţific                                                         Gheorghe GLADCHI, prof. univ. 


