
 

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 3/4.2 

din 03 iunie 2016 

privind modificările în 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, în baza Regulamentului privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de 

profil şi în urma deciziei Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți din 23.032016 (proces 

verbal nr.12 ) Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

             Se validează decizia Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți privind modificările 

în componenţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitățile: 621.01. Lingvistică generală; filosofia 

limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (limba română); 621.02. Gramatică (limba 

română); 621.03.  Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică 

(limba română); 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie 

(limba română); 621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (limba română); 621.06. Teoria textului; 

analiza discursului; stilistică (limba română); 621.07. Glotodidactică (limba română), după cum 

urmează: 

1. Preşedinte: Sainenco Ala, doctor în filologie, conferenţiar universitar  

2. Vicepreşedinte: Popa Gheorghe, doctor habilitat în filologie, profesor universitar   

3. Secretar ştiinţific: Lacusta Elena, doctor în filologie 

4. Ardeleanu Sanda Maria, doctor în filologie, profesor universitar 

5. Bahnaru Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar   

6. Bărbuţă Ion, doctor în filologie, conferenţiar cercetător  

7. Cantimir Grigore, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

8. Constantinovici Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  

9. Druță Inga, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  

10. Dumbrăveanu Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar    

11. Dumistrăcel Stelian-Traian, doctor în filologie, profesor universitar 

12. Manoli Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar    

13. Munteanu Eugen, doctor în filologie, profesor universitar  

14. Novac Adela, doctor în filologie, conferenţiar universitar  

15. Popa Viorica, doctor în filologie  

16. Raciula Lilia, doctor în filologie 

17. Trinca Lilia, doctor în filologie, conferenţiar universitar  

18. Verebceanu Galaction, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 

19. Butuc Petru, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare                                             Valeriu CANŢER,  academician  

 

Secretar ştiinţific                               Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ. 
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