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HOTĂRÂRE nr. AT-6/8-1.1 
din 14 noiembrie 2013 

 privind  prelungirea duratei de împuternicire a Consiliului ştiinţific specializat 
 
În temeiul art. 104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 

nr. 259 – XV din 15 iulie 2004; lit. e) din pct.4, titlul 2 al Regulamentului cu privire la 
funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comisiei de 
Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA din 25 noiembrie 2004 (proces-
verbal nr.1), cu modificările şi completările ulterioare şi în baza  demersului Institutului de 
Cardiologie, Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice  HOTĂRĂŞTE: 

 
Se prelungeşte durata de împuternicire a Consiliului ştiinţific specializat DH 51 14.00.06-

38 pentru susţinerea tezei de doctor în medicină a dlui Osama HELLIS, pe o perioadă de trei 
luni de la data prezentei hotărâri (14 noiembrie 2013). 
 

Hotărârea se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 
 

Direcţia Atestare a CNAA (dna Callo Tatiana) va monitoriza executarea prezentei hotărâri. 
 

 
 

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare,                                 
academician                        Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,                       
doctor habilitat                                                                               Aliona GRATI 
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HOTĂRÂRE nr. AT-6/8-1.2 
din 14 noiembrie 2013 

 privind  prelungirea duratei de împuternicire a Consiliului ştiinţific specializat 
 
În temeiul art. 104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 

nr. 259 – XV din 15 iulie 2004; lit. e) din pct.4, titlul 2 al Regulamentului cu privire la 
funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comisiei de 
Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA din 25 noiembrie 2004 (proces-
verbal nr.1), cu modificările şi completările ulterioare şi în baza  demersului               
dlui Basîm A. Abbas al-Atibi  din 18 octombrie 2013, Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice 
şi ştiinţifico-didactice  HOTĂRĂŞTE: 

 
Se prelungeşte durata de împuternicire a Consiliului ştiinţific specializat D 34 12.00.08-03 

pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Basîm A. Abbas al-Atibi, pe o perioadă de trei 
luni de la data prezentei hotărâri (14 noiembrie 2013). 
 

Hotărârea se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 
 

Direcţia Atestare a CNAA (dna Callo Tatiana) va monitoriza executarea prezentei hotărâri. 
 

 

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare,                                 
academician                          Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,                       
doctor habilitat                                                                                 Aliona GRATI 


