
 

 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 

                           Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271 ;    e-mail: info@cnaa.gov.md       

 

H O T Ă R Â R E A nr. AT   7/4.1 

din 28 decembrie  2016 

privind componenţa  Seminarului  ştiinţific de profil  

 

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 senatelor universitare / consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare, 

Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice  

HOTĂRĂŞTE: 

I. Se validează deciziile senatelor universitare / consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor de 

cercetare cu privire la aprobarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de 

profil pe un termen de 4 ani, după cum urmează: 

 

ŞTIINŢE ALE NATURII 
 

1.  Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM 

Profilul: 111. Matematică pură 

Specialitatea 111.03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor 
 

1. Preşedinte: Caşu Alexei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 

universitar, 

2. Vicepreşedinte: Ursu Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 

universitar, 

3. Secretar ştiinţific: Izbaş Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 

cercetător 

4. Reabuhin Iurie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 

academician 

5. Arnautov Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 

academician 

6. Cioban Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 

academician 

7. Ciocanu Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 

universitar 

8. Bunu lon, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

9. Botnaru Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  

10. Şcerbacov Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 

11. Valuţă Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

12. Cuzneţov Eugen, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 

13. Goian Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

14. Sârbu Parascovia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
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15. Popa Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

16. Izbaş Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 

17. Cojuhari Elena, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

    

2.       Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM 

Profilul: 121. Informatică teoretică; 122. Informatică aplicată 

Specialitatea: 121. 01. Bazele teoretice ale informaticii; 121.03 Programarea                                        

calculatoarelor; 122.03.  Modelare,  metode matematice, produse program 

   

1. Preşedinte: Alhazov Artiom, doctor habilitat în informatică  

2. Vicepreşedinte: Corlat Andrei, doctor în matematică, conferenţiar universitar 

3. Secretar ştiinţific: Ţiţchiev Inga, doctor în informatică, conferenţiar universitar  

4. Gaindric Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, membru 

corespondent 

5. Mişcoi Gheorghe, doctor habilitat în matematică, profesor universitar, academician 

6. Cojocaru Svetlana, doctor habilitat în informatică, profesor cercetător 

7. Cotelea Vitalie, doctor hab. în informatică, conferenţiar universitar 

8. Căpăţână Gheorghe, doctor în tehnică, profesor universitar 

9. Bobicev Victoria, doctor în informatică, conferenţiar universitar 

10. Ciubotaru Constantin, doctor în informatică, conferenţiar universitar 

11. Petic Mircea, doctor în informatică  

12. Secrieru Grigore, doctor în informatică, conferenţiar universitar 

13. Magariu Galina, doctor în informatică, conferenţiar universitar 

14. Naval Elvira, doctor în informatică, conferenţiar cercetător  

15. Burţeva Liudmila, doctor în informatică, conferenţiar cercetător  

16. Colesnicov Alexandru, doctor în informatică, conferenţiar cercetător  

17. Bogatencov Petru, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător  

18. Guțuleac Elena, doctor în matematică 

 

3.  Grădina Botanică  (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei    

Profilul: 164. Biologie vegetală                                                                            

 Specialitatea: 164.01. Botanică 

 

1. Preşedinte: Comanici Ion,  doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător  

2. Vicepreşedinte: Postolache Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor 

cercetător  

3. Secretar ştiințific: Sîrbu Tatiana, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

4. Ciubotaru Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, 

academician  

5. Grati Vasile, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

6. Şalaru Victor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

7. Calalb Tatiana, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferențiar universitar 

8. Palancean Alexei, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferențiar universitar 

9. Manic Ștefan, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător   

10. Teleuţă Alexandru, doctor în ştiinţe agricole, conferențiar cercetător 

11. Colţun Maricica, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

12. Cutcovschi-Muștuc Alina, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

13. Ciorchina Nina, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

14. Ţîmbalî Valentina, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

15. Lazu Ștefan, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

16. Ghendov Veaceslav, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

17. Bucaţel Vasile, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

18. Roșca Ion, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 



19. Țîței Victor, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

20. Cantemir Valentina, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

 

4.      Universitatea Academiei de Științe a Moldovei   

Profilul: 162. Genetică                                                                           

     Specialitatea:  162.01 Genetică vegetală; 162.02 Genetica omului şi animalelor   

 

1. Preşedinte: Duca Maria,  doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, 

academician 

2. Vicepreşedinte: Curocichin Ghenadie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar 

universitar 

3. Secretar ştiințific: Port Angela, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar universitar  

4. MicuVasile, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician 

5. Palii Andrei, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, m.c. 

6. Palii Ina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar universitar 

7. Rotaru Tudor, doctor habilitat în ştiinţe agricole 

8. Clapco Steliana, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

9. Şestacova Tatiana, doctor în ştiinţe biologice 

10. Stratan Valentina, doctor în ştiinţe biologice 

11. Sacara Victoria, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar 

12. Zgardan Dan, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar universitar 

13. Elenciuc Daniela, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar universitar 

14. Leviţchi Alexei, doctor în ştiinţe biologice 

 

 

5.  Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei  

Profilul: 166. Ecologie  şi protecţia mediului 

Specialitatea: 166.01  Ecologie  

1. Preşedinte: Stegărescu Vasile,  doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător  

2. Vicepreşedinte: Cocîrţă Petru, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător  

3. Secretar ştiințific: Liogchii Nina, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar universitar 

4. Dediu Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, m.c. 

5. Sandu Maria,  doctor în ştiinţe chimice, conferențiar cercetător 

6. Bulimaga Constantin, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător  

7. Cozari Feodor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

8. Şalaru Victor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

9. Castraveţ Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

10. Bobeică Valentin, doctor habilitat în ştiinţe chimice, conferențiar universitar 

11. Cuza Petru, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferențiar universitar 

12. Begu Adam,  doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

13. Cerbari Valerian, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 

14. Voloşciuc Leonid, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

15. Postolache Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

16. Tărâţă Anatol, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

17. Brega Vladimir, doctor în ştiinţe chimice, conferențiar cercetător 

18. Drumea Dumitru, doctor în ştiinţe geol.-mineral., conferențiar cercetător  

19. Lozan Raisa, doctor în ştiinţe chimice, conferențiar cercetător 

20. Donica Ala, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

21. Brașoveanu Valeriu,  doctor în ştiinţe biologice 

22. Moşanu Elena, doctor în ştiinţe chimice 



23. Prunici Petru, doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar universitar 

24. Andriuca Valentina, doctor în ştiinţe agricole, conferențiar universitar 

25. Așevschi Valentin, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar universitar 

 

6.  Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei  

Profilul: 153. Geografie; 166. Ecologie  şi protecţia mediului 

Specialitatea: 153.05  Meteorologie, climatologie, agrometeorologie;  166.02  Protecţia 

mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale 

 

1.Preşedinte: Nedealcov Maria,  doctor habilitat în ştiinţe geonomice, conferențiar 

cercetător  

2.Vicepreşedinte: Boboc Nicolae, doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar cercetător  

3.Secretar ştiințific: Bejan Iurie, doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar cercetător 

4.Ursu Andrei, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician 

5.Melniciuc Orest,  doctor habilitat în ştiinţe geonomice, conferențiar cercetător 

6.Sofroni Valentin, doctor habilitat în ştiinţe geonomice, profesor universitar 

7.Matei Constantin, doctor habilitat în ştiinţe geonomice, profesor universitar 

8.Florea Serafim, doctor ştiinţe geonomice, conferențiar universitar 

9.Răileanu Valentin, doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar cercetător 

10.Bunduc Petru, doctor în ştiinţe geonomice 

11.Boian Ilie, doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar cercetător 

12.Sîrodoev Ghenadie,  doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar cercetător 

13.Overcenco Aureliu, doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar cercetător 

14.Bacal Petru, doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar universitar 

15.Mironov Ion, doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar universitar 

16.Marcov Ion, doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar cercetător 

17.Miţul Efrem, doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar cercetător 

18.Bunduc Tatiana, doctor în ştiinţe geonomice  

19.Sainsus Valeriu, doctor în ştiinţe chimice, conferențiar universitar 

20.Puţuntică Anatolie, doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar universitar  

21.Codreanu Igor,  doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar universitar 

22.Volontir Nina, doctor în ştiinţe geonomice, conferențiar universitar 

 

 

ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ECONOMICE 

7.  Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport  

Profilul: 533. Pedagogie profesională 

Specialitatea: 533.04 - „Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie  

 

1. Preşedinte: Triboi Vasile, prof, univ.dr.  

2. Vicepreşedinte: Budevici-Puiu Anatolie, prof.univ.dr.  

3. Secretar ştiințific: Jurat Valeriu, conf. univ., dr 

4. Dorgan Viorel, prof. univ. dr. hab.; 

5. Moroşan Raisa, prof.univ.dr.hab. 

6. Goncearuc Svetlana, prof.univ.dr. 

7. Danail Sergiu, prof.univ.dr. 



8. Povestca Lazari, prof.univ.dr. 

9. Rişneac Boris, prof.univ.dr. 

10. Dragu Mircea, prof.univ.dr. 

11. Ion-Ene Mircea, prof.univ.dr. 

12. Budevici-Puiu Liliana, conf.univ.dr. 

13. Busuioc Sergiu, conf.univ.dr. 

14. Polevaia-Secăreanu Angela, conf.univ.dr. 

15. Саrp Ion, conf.univ.dr. 

16. Demcenco Petru, conf.univ.dr. 

17. Rotaru Andrei, conf.univ.dr. 

18. Buftea Victor, conf.univ.dr. 

19. Racu Sergiu, conf.univ.dr. 

20. Calugher Viorica, lector univ.dr. 

21. Goraşcenco Alexandr, conf.univ.dr. 

22. Liuşnea Cristian Ştefan, conf.univ.dr. 

23. Mocrousov Elena, lector univ. dr. 

 

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md). 

 

Preşedintele Consiliului Naţional  Valeriu CANŢER,  academician                        

pentru Acreditare şi Atestare                                                  

 

 

Secretar ştiinţific                                  Aliona GRATI,   doctor habilitat 


