
 

 
 

 

 

                                            

 

H O T Ă R Â R E A  nr. AT-3/4.1 

din 31 mai 2017 

privind aprobarea componenţei nominale a  

Seminarului ştiinţific de profil pentru un termen de 4 ani 

 

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: 

Se validează decizia Senatului universitar al Universităţii de Stat din Moldova din 25 aprilie 

2017, proces-verbal nr.6 cu privire la aprobarea componenţei nominale a seminarului ştiinţific de 

profil pe un termen de 4 ani la Profilul: 541. Sociologie, la specialităţile: 541.01 Teoria şi 

metodologia sociologiei; 541.02 Structura socială, instituţii şi procese sociale şi Profilul: 542. 

Asistenţă socială, la specialitatea: 542.01 Teoria şi practica asistenţei sociale, după cum 

urmează: 

 

1. Preşedinte: Bulgaru Maria, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar  

2. Vicepreşedinte: Onofrei Aliona, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

3. Secretar ştiințific: Oceretnîi Anastasia, doctor în sociologie, conferenţiar universitar  

4. Moşneaga Valeriu, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 

5. Ţurcan Nelly, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar 

6. Avornic Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

7. Racu Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  

8. Bejan-Volc Iulia, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător 

9. Blajco Vladimir, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător 

10. Ştefan Antonio Sandu, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar  

11. Milicenco Stela, doctor în sociologie, conferenţiar universitar  

12. Cheianu Diana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 

13. Comendant Tatiana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 

14. Pistrinciuc Vadim, doctor în sociologie 

15. Chisari-Rurak Aliona, doctor în drept, conferenţiar universitar 
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16. Priţcan Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  

17. Bulgaru Oleg, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

18. Isac Oxana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 

 

 

 

 

şedinte al CNAA                             Alexandru BURIAN 

doctor habilitat,  

 profesor universitar                                            

 

Secretar ştiinţific  al CNAA,         Natalia CHIRTOACĂ 

doctor, conferenţiar universitar                                                         
   

    


