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Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
 

HOTĂRÎRE  nr. AT–7/8  
din  5 octombrie 2011 

privind componenţa nominală a comisiei specializate  
de evaluare a Grădinii Botanice (Institut) 

 

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 comisiei specializate de evaluare a Grădinii Botanice 

(Institut)  după cum urmează:  
 

Grati Vasile, dr. hab., prof. univ, Universitatea de Stat din Tiraspol , preşedinte 
Grabco Nadejda, dr., conf. univ, Universitatea de Stat din Moldova, secretar 
Sici Svetlana, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, economist-contabil 
 
Comisia pe profilul de cercetare: Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale 
 
Ştefîrţă Anastasia, dr. hab., prof. cerc., Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor 
Calalb Tatiana, dr. hab., conf. univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” 
Lupan Aurelia, dr., conf. cerc., Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 
Moldova 

2. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare va reglementa prin ordin componenţa 
nominală definitivă a comisiei specializate de evaluare a organizaţiei 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 comisiei specializate de evaluare 
a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării. 

4.  A invita pentru participare la evaluarea instituţiei nominalizate cîte un reprezentant al 
fondatorului  şi AGEPI (fără remunerare). 

5. Responsabil de realizarea şi monitorizarea procesului de acreditare a organizaţiei din sfera 
ştiinţei şi inovării nominalizate se desemnează acad. Simion Toma, vicepreşedinte al Consiliului 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare. 

Preşedinte al CNAA,                               acad. Valeriu CANŢER 
 
 

Secretar ştiinţific,                                     prof. Gheorghe GLADCHI 


