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HOTĂRÂRE nr. AT-6/8-2.1 
din 14 noiembrie 2013 

referitor la modificarea Seminarului ştiinţific de profil 
 

În temeiul art. 104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 
nr. 259 – XV din 15 iulie 2004; şi al Regulamentului privind constituirea şi activitatea 
seminarelor ştiinţifice de profil, aprobat prin hotărârea Comisiei de atesatre a cadrelor ştiinţifice 
şi ştiintifico-didactice a CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr. 7), cu modificările şi 
completările ulterioare, şi în baza demersului Institutului de Chimie al AŞM din 21 octombrie 
2013 (nr. 32-05-379), Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice  
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Se permite numirea dlui POVAR Igor, dr. hab., prof.univ. în calitate de preşedinte al 
Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Chimie al AŞM la specialitatea 
11.00.11-Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale, instituit pentru 
examinarea tezei de doctor în chimie “Dinamica formelor de fosfor şi metalelor grele în sistemul 
apă-materii în suspensie-sedimentele Prutului şi Nistrului”, autor dna POSTOLACHI Larisa. 

 
 
Hotărârea se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 
 
Direcţia Atestare a CNAA (dna prof. 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-6/8-2.2  
din 14 noiembrie 2013 

referitor la modificarea Seminarului ştiinţific de profil 
 

În temeiul art. 104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 – 
XV din 15 iulie 2004; şi al Regulamentului privind constituirea şi activitatea seminarelor ştiinţifice de 
profil, aprobat prin hotărârea Comisiei de atesatre a cadrelor ştiinţifice şi ştiintifico-didactice a 
CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr. 7), cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza 
demersului Universităţii Agrare de Stat din Moldova nr.13.03-1575 din 08.11.2013, Comisia de Atestare a 
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice  HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Se permite includerea suplimentară în componenţa Seminarului Ştiinţific de Profil Mecanizarea 
agriculturii din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova pentru  examinarea  tezei de doctor 
habilitat a dlui MAZURU Sergiu“Procedee tehnologice de generare a profilelor ne standarde  ale 
angrenajelor precizionale”, specialitatea: 05.02.08- Tehnologia construcţiilor de maşini, a următoarelor 
persoane: 

 1.Dulgheru Valeriu, doctor habilitat în tehnică, prof.univ. 
 2.Gologan Viorel, doctor habilitat în tehnică, prof.univ.  
 3.Dumitraş Petru, doctor în tehnică, conf. cercet. 
 4.Toca Alexei , doctor în tehnică,conf.univ. 
 5. Rusica Ivan, doctor în tehnică, conf. univ. 
 
 
Hotărârea se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 
 
Direcţia Atestare a CNAA (dna prof. Callo Tatiana) va monitoriza executarea prezentei hotărâri. 
 

Preşedintele Consiliului Naţional       
pentru Acreditare şi Atestare,                                 
academician                                 Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,                    
doctor habilitat                                                                                          Aliona GRATI 




