
 

  
 

                  

H O T Ă R Â R E A nr. AT - 3/4.3 

din 31 mai 2017 

privind aprobarea componenţei 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 Moldovei, 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 11.05.2017 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la 

specialitatea 145.01 Chimie ecologică, pentru evaluarea tezei de doctor în ştiinţe chimice a dnei 

GOREACIOC Tatiana cu tema: Studiul proceselor de tratare a apelor  contaminate cu ioni de 

nitriți, conducător ştiinţific LUPAȘCU Tudor, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor 

cercetător, m.c. și consultant științific NASTAS Raisa, doctor în științe chimice, conferențiar 

cercetător, în următoarea componență: 

 

1. Preşedinte:  Ciobanu Mihail, doctor în chimie, conferențiar cercetător 

2. Vicepreşedinte: Rusu Vasile, doctor habilitat  în chimie, conferenţiar cercetător 

3. Secretar ştiinţific: Nastas Raisa, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 

4. Lupașcu Tudor, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător, m.c.  

5. Duca Gheorghe, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician   

6. Geru Ion, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, m.c. 

7. Gonța Maria, doctor habilitat în chimie, profesor universitar  

8. Povar Igor, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar  

9. Bulimaga Constantin, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător  

10. Bogdevici Oleg, doctor în chimie, conferenţiar cercetător   

11. Maftuleac Alexei, doctor în chimie  

12. Lozan Raisa, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
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13. Țimbaliuc Nina, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 

14. Postolachi Larisa, doctor în chimie, conferenţiar universitar 

15. Bunduchi Elena, doctor în chimie, conferențiar cercetător  

16. Sandu Maria, doctor în chimie, conferențiar universitar 

17. Spătaru Petru, doctor în chimie 

18. Covaliova Olga, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 

 

 

Preşedinte al CNAA                             Alexandru BURIAN 

doctor habilitat,  

 profesor universitar                                           

Secretar ştiinţific  al CNAA,                              Natalia CHIRTOACĂ 

doctor, conferenţiar universitar                                                

          

 

 


