
 

  
 

 
H O T Ă R Â R E A nr. AT 2/4.2 

din 23 martie 2017 
privind componenţa 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 Chimie 

al Academiei de Ştiinţe a Moldove din 22.03.2017, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE:  

A aproba decizia Consiliului Ştiinţific al Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei din 22.03.2017 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc în cadrul 

Universității de Stat din Moldova, la profilul 143. Chimie organică, specialitatea 143.01 – 

Chimie organică  pentru evaluarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe chimice a dlui KULCIȚKI 

Veaceslav, doctor în ştiinţe chimice, cu tema: Sinteza compușilor terpenici cu funcționalizare 

avansată prin metode biomimetice, consultant ştiinţific UNGUR Nicon, doctor habilitat în ştiinţe 

chimice, conferențiar cercetător, în următoarea componență: 
1. Preşedinte:  Gulea Aurelian, doctor în chimie, profesor universitar, academician 
2. Vicepreşedinte: Bulimestru Ion, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiinţific: Bârcă Maria, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
4. Bulhac Ion, doctor habilitat în chimie, conferențiar cercetător 
5. Bobeico Valentin, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
6. Guțu Iacom, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
7. Şova Serghei, doctor în chimie, conferenţiar universitar   
8. Ţapcov Victor, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
9. Verejan Ana, doctor în chimie, conferenţiar universitar  

10. Cotovaia Aliona, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
11. Bulimaga Petru, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
12. Druţă Vadim, doctor în chimie, conferenţiar universitar   
13. Bouroş Polina, doctor în chimie, confernțiar cercetător  
14. Barbă Nicanor, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
15. Arîcu  Aculina, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
16. Lozan Vasile, doctor în chimie, confernțiar cercetător  
17. Iorga Eugen, doctor în chimie, confernțiar universitar 
18. Dragalina Galina, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
19. Corja Ion, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
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20. Botnaru Maria, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
21. Zadorojnâi Alexandru, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
22. Robu Ștefan, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
23. Melnic Silvia, doctor în chimie 

 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional  Valeriu CANŢER,  academician                        

pentru Acreditare şi Atestare                                                  

 

 

Secretar ştiinţific                                      Aliona GRATI,   doctor habilitat 
          

 


