
 
 

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 -2/4.3 

din 21 aprilie 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, Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se modifică componenţa Seminarului ştiinţific la profilul 654. Arte audiovizuale din 

cadrul Institutului Patrimoniului Cultural, specialitatea 654.01 – Arta teatrală, coregrafică şi 

654.02 – Artă cinematografică, televiziune şi alte arte audiovizuale prin completarea cu profilul 

653. Arta muzicală şi specialitatea 653.01 – Muzicologie (în conformitate cu decizia CNAA cu 

privire la racordarea SŞP la Nomenclatorul 2013), după cum urmează: 

 

1. Preşedinte: Plămădeală Ana-Maria, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător 

2. Vicepreşedinte: Ghilaş Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

3. Secretar ştiinţific: Tipa Violeta, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 

4. Bohanţov Alexandru,doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 

5. Coroliova Elfrida, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 

6. Olărescu Dumitru, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 

7. Roşca Angelina, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 

8. Târţău Svetlana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 

9. Parfentiev Boris, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

10. Ungureanu Larisa, doctor în studiul artelor. 

  

Se completează SŞP cu specialişti în domeniul artei muzicale:   

 

1. Ghilaş Victor, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător 

2. Dănilă Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 

3. Mustea Gheorghe, academician, profesor universitar 

4. Galaicu Violina, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 

5. Rotaru Parascovia, doctor în studiul artelor. 

 

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

(www.cnaa.md). 

Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare                                          Valeriu CANŢER, academician 

Secretar ştiinţific                                Aliona GRATI, doctor habilitat 
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