
 
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 
 

H O T Ă R Â R E nr. AT-3/4 
din 23 mai 2012 

pentru modificarea Hotărârii nr.AT-6/1 din 15 iulie 2011 
cu privire la instituirea Comisiilor de expertiză unificate  

 
În temeiul art.104, lit.p) şi şi r) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova nr. 259–XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi în scopul 
asigurării unei expertize obiective şi pertinente a materialelor prezentate la CNAA, Comisia de 
atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se modifică Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a 
CNAA nr.AT-6/1 din 15 iulie 2011cu privire la instituirea Comisiilor de expertiză unificate 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 05.08.2011, nr. 128-130 (3924-3926), art. 1070), 
după cum urmează: 
 Punctul 3: 
 la subpunctul 3.1, cuvântul ”·informatica” se substituie prin cuvintele  ”·informatică 
şi tehnica de calcul”, iar textul ”·matematica aplicată şi mecanica corpului solid” se exclude; 
 la subpunctul 3.2, cuvintele ”·electronică şi tehnica de calcul” se substituie prin textul 
”·electronică şi construcţia de aparate”, cuvintele ”·energetică, electromecanică şi 
termotehnică” se substituie prin textul ”·energetică, construcţia de maşini, mecanică şi 
inginerie civilă”, iar cuvintele ”·mecanică şi construcţie” şi ”tehnologia produselor alimentare 
şi ale industriei uşoare” se exclud; 
 la subpunctul 3.3, cuvintele ”·biologie umană şi animală” se substituie prin cuvântul 
”·biologie”, iar cuvintele ”·biologie vegetală şi geografie” se substituie prin textul ”·ecologie 
şi geografie”. 
 Punctul 5: 
 la subpunctul 5.1 Matematica şi Ştiinţele naturii: 
 se  retrage calitatea de membru al Comisiei domnilor Casian Anatol, dr. hab., prof. 
univ.; Iovu Mihail, dr. hab., conf. cercet.; Costaş Ilie, dr. hab.,prof. univ.; Popescu Anatol, dr. 
hab.,prof. univ.; Moraru Gheorghe, dr. hab.,prof. univ.; Mişcoi Gheorghe, dr. hab.,prof. univ., 
m.c; 
 se  aprobă în calitate de membri ai Comisiei domnii Gaşin Petru, dr. hab., prof. univ.; 
Grabco Daria, dr. hab., conf. cercet.; Cojocaru Svetlana, dr. hab.,conf. cercet.; Guţuleac 
Emilian, dr. hab.,prof. univ.;  
 la subpunctul 5.2 Ştiinţe inginereşti şi economice: 
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 se  retrage calitatea de membru al Comisiei domnilor Bolun Ion, dr.hab., prof. univ.; 
Musteaţă Valentin, dr. hab., prof. univ., m.c; Bologa Mircea, dr. hab.,prof. univ., acad.; 
Dulgheru Valeriu, dr. hab.,prof. univ.; Habăşescu Ion, dr. hab.,prof. univ., m.c,; Şavga Larisa, 
dr. hab.,prof. univ.; 
 se  aprobă în calitate de membri ai Comisiei domnii Marian Grigore, dr. hab., prof. 
univ.; Chirsac Mihail, dr. hab., prof. univ.; Şontea Victor, dr.,prof. univ.; Patraş Mihai, 
dr.,prof. univ.;  
 la subpunctul 5.3 Ştiinţe biologice şi medicale: 
 se  retrage calitatea de membru al Comisiei domnilor Negru Andrei, dr. hab., prof. 
univ., acad.; Reva Veaceslav, dr. hab., prof. univ.; Crivoi Aurelia, dr. hab.,prof. univ.; 
Vatamanu Eleonora, dr. hab.,prof. univ.; Sandu Alexandru, dr. hab.,prof. univ.; Ostrofeţ 
Gheorghe, dr. hab.,prof. univ.; 
 se  aprobă în calitate de membri ai Comisiei domnii Revenco Valeriu, dr. hab., prof. 
univ.; Topală Valentin, dr. hab.,prof. univ.; Prisacari Viorel, dr. hab., prof. univ.; Vovc Victor, 
dr. hab.,prof. univ. Cozari Tudor, dr. hab.,prof. univ.; Cuza Petru, dr. hab.,prof. univ.; Toderaş 
Ion, dr. hab.,prof. univ., acad.;  
 la subpunctul 5.4 Ştiinţe agrare şi tehnologii alimentare: 
 se  retrage calitatea de membru al Comisiei domnilor Musteaţă Simion, dr. hab., prof. 
cercet.; Botnari Vasile, dr. hab., conf. cercet.; Bucătaru Nicolae, dr. hab.,prof. univ.; Taran 
Nicolae, dr. hab.,prof. univ.; 
 se  aprobă în calitate de membri ai Comisiei domnii Rusu Emil, dr.hab., prof. univ.; 
Cimpoieş Gheorghe, dr. hab., prof. univ., m.c.; Micu Vasile, dr. hab., prof. univ., acad.; 
Chilimari Sergiu, dr. hab., prof. univ.;  
 la subpunctul 5.5 Ştiinţe sociale: 
 se  retrage calitatea de membru al Comisiei domnilor Avornic Gheorghe, dr. hab., 
prof. cercet.; Balan Oleg, dr. hab., conf. univ.; Bolboceanu Aglaida, dr. hab., prof. cercet.; 
Solomon Constantin, dr. hab., prof. univ., Țârdea Teodor, dr. hab., prof. univ.; 
 se  aprobă în calitate de membri ai Comisiei domnii Pasat Valeriu, dr. hab., m.c.; 
Capcelea Valeriu, dr. hab.,conf. cercet.; Cojocaru Eugenia, dr. hab., prof. univ.; Osmochescu 
Nicolae, dr., prof. univ.; Rusnac Gheorghe, dr. hab., prof. univ., acad.;    Moşneaga Valeriu, 
dr. hab., prof. univ.; Cuzneţova Larisa, dr. hab., prof. univ.; 
 la subpunctul 5.6 Arte şi Ştiinţe umanistice: 
 se  retrage din funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, fără a i se menţine calitatea de 
membru domnului Bileţchi Nicolae, dr. hab., prof. univ., m.c.;  
 se  aprobă în calitate de vicepreşedinte al Comisiei domnul Țurcanu Andrei, dr. hab., 
conf. cercet. 

2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării.Controlul asupra executării prezentei 
Hotărâri revine dlui dr.hab., prof.univ. Gheorghe Gladchi, secretar ştiinţific al CNAA. 

Preşedinte,         
academician                                                                              Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,            Gheorghe GLADCHI                                  
       profesor universitar 


