
 
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
 
 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 
 

 
 

H O T Ă R Â R E A nr. AT-1/3-2 
pentru modificarea Hotărârii Comisiei de atestare 

a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice nr. AT 05/5 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru 
susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat din 01 octombrie 2009 

 
 

În temeiul articolului 104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 
Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza 
demersului Consiliului Ştiinţific al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM nr. 07 
din 20.01.10, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a Consiliului 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se modifică Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice nr. 

AT 05/5 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea 
tezelor de doctor şi doctor habilitat din 01 octombrie 2009 după cum urmează:  

punctul 22  privind formarea Consiliului ştiinţific specializat DH 10.03.00.12–04 , în 
cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, abilitat cu dreptul de a 
organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Particularităţi de adaptare la 
secetă a plantelor iso- şi anisohidrice şi efectul acidului salicilic” la specialitatea 
03.00.12 – Fiziologie vegetală, prezentată de dl MELENCIUC Mihail în partea 
Componenţa CŞS: 

 
1) Se consideră întreruptă activitatea de membru al CŞS DH 10.03.00.12–04 a dlui 
JACOTĂ Anatol, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, în legătură cu decesul.  
2) Se aprobă în calitate de membru al Consiliului ştiinţific specializat nominalizat dl 
ROTARI Alexandru, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător. 

 
2. Direcţia generală de atestare a CNAA (domnul Munteanu Teodor) va monitoriza 

executarea prezentei hotărâri. 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional    
pentru Acreditare şi Atestare                                                                Valeriu CANŢER,  

                                                                                                          academician 

 
 

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

Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271;   www. cnaa.acad.md;  e-mail: cnaa@mail.utm.md 

 



                            
Secretar ştiinţific                                                                           Gheorghe GLADCHI,  

                                                                                                          doctor habilitat 
 
 


