
 

 

                                                                                                                                              

 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

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

Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271 ;    e-mail: info@cnaa.gov.md 
 

Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 

 
HOTĂRÎRE  nr. AT – 7/8.3 

din 23 decembrie 2014 
 

privind componenţa nominală a comisiilor specializate 
de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei  şi inovării 

 
Întru realizarea prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 

nr. 259-XV din 15 iulie 2004 COMISIA DE ATESTARE 

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din 
sfera ştiinţei şi inovării după cum urmează: 

 
1.1. UNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT   

 
TOMA Simion, academician, Institutul Genetică, Fiziologie şi Protecţia Plantelor, preşedinte 
PETRENCO Liuba, dr., conf. cercet., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, secretar 
FURTUNĂ Zinaida, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, economist-contabil 
 
Comisia pe profilul de cercetare:  Dezvoltarea inovaţională a sectorului agro-economic                  
                                                      regional 
 
BAJURA Tudor, dr.hab., prof. cercet., Institutul Naţional de Cercetări Economice 
PAMUJAC Nicolae, dr.hab., prof. univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
GANGAN Svetlana, dr., conf. univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova  
 
Comisia pe profilul de cercetare:  Dezvoltarea inovaţională a potenţialului uman  în mediul  
                                                      policultural 
 
JELESCU Petru, dr.hab., prof. cercet., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
CATAN Petru, dr.hab., prof. univ., Universitatea Slavonă  
COJOCARI Eugenia, dr.hab., prof. univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova 

 



 

 

2. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare va reglementa prin ordin componenţa 
nominală definitivă a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 
inovării  şi termenele de acreditare. 

3. Se abilitează conducerea Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare cu dreptul de 
a efectua, la necesitate, modificări operative în componenţa nominală a comisiilor specializate de 
evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. 

4. Responsabil de realizarea şi monitorizarea procesului de acreditare a organizaţiilor din 
sfera ştiinţei şi inovării nominalizate se desemnează prof. cerc. Valeriu DERJANSCHI, 
vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. 

 

Preşedinte al Consiliului Naţional             
pentru Acreditare şi Atestare,  
academician                                                                                                         Valeriu CANŢER  

Secretar ştiinţific al Consiliului Naţional       
pentru Acreditare şi Atestare,                                                                                      
doctor habilitat                                                                                                      Aliona GRATI 
 

 

 


