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H O T Ă R Â R E A nr. AT   6/4.2 

din 15noiembrie 2016 

privind instituirea  Seminarului  ştiinţific de profil ad-hoc 

În temeiul art.104, lit.q) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 

nr. 259 – XV din 15 iulie 2004, în baza Regulamentului privind constituirea şi activitatea 

seminarului ştiinţific de profil şi în urma deciziei Consiliului ştiinţific al Institutului Ştiinţifico - 

Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

      A aproba decizia Consiliului ştiinţific al Institutului Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi 

Tehnologii Alimentare din 20.10.2016 privind instituirea Seminarului ştiințific de profil ad-hoc 

pentru  examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a dnei MIHNEA Nadejda cu 

tema: Potenţialul biologic al genofondului Solanum lycopersicum L. şi valorificarea acestuia la 

ameliorarea caracterelor valoroase, specialitatea 411.04 Ameliorarea plantelor şi producerea 

seminţelor, consultant ştiinţific LUPAŞCU Galina, doctor habilitat în ştiinţe biologice, prof. 

cercetător şi a tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a dlui ALEXANDROV Eugeniu cu 

tema: Crearea hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia 

rotundifolia  Michx.) cu rezistenţă sporită faţă de factorii biotici şi abiotici, specialitatea 

411.04 Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor, consultanţi ştiinţifici BOTNARI 

Vasile, dr.hab., conf. cerc., GAINA Boris, academician în următoarea componență: 

1. Micu Vasile, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice,  academician 

2. Rapcea Mihail, vicepreşedinte,doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător 

3. Soldatenco Eugenia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 

4. Dadu Constantin, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

5. Palii Andrei, doctor habilitat în ştiinţe biologice, membru corespondent 

6. Cuharschi Mihail, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător  

7.   Topală Ştefan, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător    

8.   Sturza Rodica, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar 

9.   Derendovschi Antonina, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 

10. Perstniov Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 

11. Todiraş Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

12. Ţîganaş Vasile, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 
13. Savin Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

14. Veliksar Sofia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar  

15.   Bucarciuc Victor, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător  

16.   Grati Vasile, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

17.   Botnari Vasile, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

18.   Gumaniuc Alexei, doctor habilitat în ştiinţe agricole 

19.   Pîntea Maria, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

20.   Rotari Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

21.   Voineac Vasile, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

22.   Nastas Tudor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  

23.   Musteata Simion, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător 

24.   Iliev Petru, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

25. Bondarciuc Victor, doctor în ştiinţe agricole  

26. Cazac Fiodor, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător  

27. Degteari Vladimir, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător  
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   28. Ţîganaş Domnica, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

29. Tudorache Gheorghe, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

30. Cebanu Vitalie, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

31. Bacean Ion, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 

32. Vacarciuc Liviu, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 
 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md). 

 

Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare                                                           Valeriu CANŢER,  academician  

Secretar ştiinţific                                                Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ. 

  


