
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

 
COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
 

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

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

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. AT-4/2-3 
privind examinarea repetată a tezelor de doctorat în comisiile de experţi pe domeniu 

 (proces-verbal nr.4 din 12 mai 2011) 
 

În conformitate cu art. 104, lit. p) şi r) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259 
din 15 iulie 2004, Hotărârea nr. AT-04/3 din 18 iulie 2009 şi ţinând cont de obiecţiile formulate în cadrul seminarelor 
ştiinţifice de profil sau comisiilor de experţi pe domenii, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
a CNAA, HOTĂRĂŞTE: 
1. Comisia de experţi în biologie umană şi animală (preşedinte: Lăcustă Victor, doctor habilitat în biologie, 
profesor universitar, academician), luând în consideraţie obiecţiile Seminarului ştiinţific de profil şi ale secţiei de profil 
CNAA va efectua expertiza repetată a tezelor  de doctorat, prezentate pentru formarea consiliilor ştiinţifice specializate 
ad-hoc, după cum urmează: 

a) „Aspecte fiziologice a utilizării preparatului Apidermin la tratarea animalelor cu leziuni corporale”, la 
specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor, elaborată de dna Iachimova Tatiana, conducător 
ştiinţific Ţurcanu Ştefan, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar. 

b) „Apifitostimulina” în creşterea porcinelor”, la specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor, 
elaborată de dna Donica Natalia, conducător ştiinţific Ţurcanu Ştefan, doctor habilitat în biologie, 
conferenţiar universitar. 

 
2. Comisia de experţi în chimie (preşedinte: Gulea Aurelian, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM), luând în consideraţie obiecţiile Seminarului ştiinţific de profil şi ale secţiei de profil CNAA va 
efectua expertiza repetată a tezelor  de doctorat, prezentate pentru formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc, 
după cum urmează: 

a) “Стереоселективный синтез и свойства новых производных (+)-3-карена (Sinteza stereoselectivă şi 
proprietăţile noilor derivaţi ai (+)-3-carenei)”, la specialitatea: 02.00.03 – Chimie organică, elaborată de 
dna Beţ Liudmila, conducător ştiinţific Macaev Fliur, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător. 

b) „Sinteza şi proprietăţile derivaţilor noi ai 1H-imidazolului”, la specialitatea: 02.00.03 – Chimie organică, 
elaborată de dna Şargarovschi Viorica, conducător ştiinţific Macaev Fliur, doctor habilitat în chimie, 
conferenţiar cercetător.  

 
3. Se avertizează Comisia de experţi în biologie umană şi animală (preşedinte: Lăcustă Victor, doctor habilitat în 
biologie, profesor universitar, academician), Comisia de experţi în chimie (preşedinte: Gulea Aurelian, doctor habilitat 
în chimie, profesor universitar, membru corespondent) în vederea evaluării corecte şi obiective a tezelor de doctorat. 
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