
 
 

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-6/1 
pentru modificarea hotărârilor Comisiei de atestare 

a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice 
specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat 

nr. AT 4/2-2 din 03 iunie 2010 şi nr. AT 5/3-1 din 03 iulie 2010 
 

 
 

În temeiul articolului 104, lit. p) 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 baza 
demersului Senatului Universităţii de Stat din Tiraspol şi sesizării domnului Anatol Lenţa, doctor 
în filologie, conferenţiar universitar, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice a CNAA,  

HOTĂRĂŞTE: 
 
1. Se modifică pct.15 din Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice nr. AT – 5/3-1 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru 
susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat din 05 iulie 2010 în partea Referenţii oficiali la 
teza de doctor în pedagogie cu tema: "Metodologia promovării culturii tehnice elementare în 
clasele primare", la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (educaţie 
tehnologică), prezentată de dna Guţalov Lilia: 

1) se retrage calitatea de referent oficial doamnei Ursu Ludmila, doctor în pedagogie, 
conferenţiar universitar; 

2) se aprobă în calitate de referent oficial domnul Bocancea Viorel doctor în pedagogie, 
conferenţiar universitar. 

 
2. Se modifică pct.6 din Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice nr. AT – 4/2-2 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru 
susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat din 03 iunie 2010 după cum urmează: 

1) la componenţa CŞS DH 30 10.02.05 – 08 din cadrul USM, abilitat cu dreptul de a 
organiza susşinerea tezei de doctor în filologie „Reprezentarea sistemică a categoriei 
comicului în discurs” la specialitatea 10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză), 
prezentată de dna Gheorghiţă Liliana: 
a) se retrage calitatea de membru al CŞS doamnei Romedea Adriana-Gertruda, doctor în 

filologie, conferenţiar universitar, România; 
b) se aprobă în calitate de membru al CŞS doamna Condrea Iraida, doctor habilitat în 

filologie, conferenţiar universitar. 
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2) la Referenţii oficiali: 
a) se retrage calitatea de referent oficial doamnei Condrea Iraida, doctor habilitat în 

filologie, conferenţiar universitar; 
b) se aprobă în calitate de referent oficial doamna Romedea Adriana-Gertruda, doctor în 

filologie, conferenţiar universitar, România. 
 

3. Direcţia de atestare a CNAA (domnul Munteanu Teodor) va monitoriza executarea 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
Preşedinte al Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare,   
academician                                                                                      Valeriu CANŢER 

 
 
 
 

Secretar ştiinţific,                                                                       Gheorghe GLADCHI  
profesor universitar 


