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H O T Ă R Â R E A nr. AT-7/8.2 

din 22 decembrie 2015 

cu privire la abrogarea Hotărârii nr. AT 6/2.5 din 19 noiembrie 2015 

privind  formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc 

pentru susţinerea tezei de doctor habilitat 

 

În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 

(Monitorul Oficial, nr.125-129 din 30 iulie 2004), Regulamentul privind funcţionarea consiliilor 

ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în 

Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CNAA din 25.11.2004 (proces-verbal nr.1), cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și în baza argumentelor prezentate în cererea dlui ENCIU Valeriu cu nr. 

02-328 din 8 decembrie 2015, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 

HOTĂRĂŞTE:  

 

 

1. Abrogarea Hotărârii nr. AT 6/2.4 din 19 noiembrie 2015 privind anularea Hotărârii nr. AT-1/2.1 

din 24 februarie 2015 prin care  dlui ENCIU Valeriu i se conferea gradul științific de doctor habilitat  în 

ştiinţe medical-veterinare. 

 

2. Abrogarea Hotărârii nr. AT 6/2.5 din 19 noiembrie 2015 cu privire la formarea Consiliului 

ştiinţific specializat DH 67.431.02-01 la Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi 

Medicină Veterinară, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat  în ştiinţe 

medical-veterinare a dlui ENCIU Valeriu cu tema: Aparatul nervos şi microcirculaţia sanguină a 

formaţiunilor fibroase ale autopodiilor la bovine, la specialitatea: 431.02 Morfologia, morfopatologia şi 

oncologia animalelor, consultant  ştiinţific  MALÎŞEV Valentin,  doctor habilitat în medicina veterinară.  
      

 

3. Reconfirmarea Hotărârii AT-1/2.1(poziția 1.5)  din 24.02.2015 cu privire la conferirea gradului 

științific de doctor habilitat dlui ENCIU Valeriu. 

 

              

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării  
 

Preşedintele Consiliului Naţional      

pentru Acreditare şi Atestare                                                          Valeriu CANŢER,  academician  

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


