
 

 

 

 

 

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       

 

H O T Ă R Â R E A nr. AT -5/4.2 

din 06 octombrie 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 de Inginerie 

Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM,  Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

A aproba decizia Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al 

AŞM privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc pentru evaluarea tezei de doctor  

habilitat în tehnică în baza lucrărilor publicate a dlui Penin Alexandru, doctor în tehnică, cu 

tema  ,,Circuite  electrice cu sarcini variabile şi neliniare. Metoda geometriei proiective”, 

specialitatea 233.02  Echipamente şi sisteme electronice în următoarea componență: 

 

1. RUSU Emil, dr. hab. în şt. fiz.-mat., conf. univ. , preşedinte 

2. DONU Sofia, dr. în şt. fiz.-mat.,  secretar ştiinţific 

3. CANŢER Valeriu, , dr. hab. în şt. fiz.-mat., prof. univ.,  academician  

4. SIDORENKO Anatolie, dr. hab. în şt. fiz.-mat., prof. univ., m. cor. 

5. NICOLAEVA Albina, dr. hab. în şt. fiz.-mat., conf. cerc. 

6. BODIUL Pavel, dr. hab. în şt. fiz.-mat., conf. cerc. 

7. ZASAVIŢCHI Efim, dr. hab. în şt. fiz.-mat., conf. cerc. 

8. RAILEAN Sergiu, dr. hab. în şt. fiz.-mat., conf. univ. 

9. URSACHI Veaceslav, dr. hab. în şt. fiz.-mat., conf. cerc. 

10. DOROGAN Valerian, dr. hab. în tehnică, prof. univ. 

11. ŞONTEA Victor, dr. hab. în şt. fiz.-mat., prof. univ. 

12. OLESCIUK Valentin, dr. hab. în tehnică, conf. cerc.  

13. ERMURAŢCHII Vladimir, dr. hab. în tehnică, conf. cerc.  

14.  ERHAN Teodor, dr. hab. în tehnică, conf. cerc.   

15. GUŢUL Ion, dr. hab. în şt. fiz.-mat., conf. univ. 

 

 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. 
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