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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; www.cnaa.md; e-mail: info@cnaa.gov.md 

 

Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 

 

HOTĂRÎRE nr. AT – 1/13.5 

din 16 februarie 2017 

 

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. INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM 

 

GAȘIN Petru, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova, preşedinte 

RAILEAN Serghei, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei, secretar 

FRIMU Ludmila, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, economist-contabil 

 

Comisia pe profilul de cercetare: Fizica materiei condensate, atomilor și nucleelor, fotonica,  

                                                     știința materialelor, electrotehnologii 

 

ŢIULEANU Dumitru, dr. hab., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei 

TRONCIU Vasile, dr. hab., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei  

NIKOLAEVA Albina, dr. hab., prof. cerc., Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii  

                                                                        “D.Ghițu” al AŞM 

 

1.2. INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ „MECAGRO” 

 

MARIAN Grigore, dr. hab., prof. univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova, preşedinte 

GOROBEȚ Vladimir, dr., conf. univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova, secretar 

ȚIȚEI Valentina, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, economist-contabil 

 

Comisia pe profilul de cercetare: Tehnologii și mijloace tehnice pentru sectorul agro-alimentar 

SERBIN Vladimir, dr. hab., prof. univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova  

STOICEV Petru, dr. hab., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei  

DULGHERU Valeriu, dr. hab., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei 
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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                                   Aliona GRATI 

pentru Acreditare şi Atestare,                                                                                      

doctor habilitat                                                                                        


