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H O T Ă R Â R E A nr. AT 6/4.5 

din 15noiembrie 2016 

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 Senatului  Universităţii de Stat de Medicină şi 

Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din 02.11.2016, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

             A aproba decizia Senatului  Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae 

Testemiţanu" privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la profilul 311. Anatomie 

şi morfologie, specialitatea 311.01 Anatomia omului  pentru evaluarea tezei de doctor habilitat în 

ştiinţe medicale a dnei BELIC Olga, doctor în  ştiinţe medicale, cu tema Morfologia complexului 

spleno-ligamentar în unele perioade ale ontogenezei postnatale, consultant ştiinţific  

ŞTEFANEŢ Mihail, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, în următoarea 

componență: 

 

1. Catereniuc Ilia, dr. hab. șt. med., prof. univ., presedinte 

2. Pelin Elina, dr. șt. med., conf. univ., secretar ştiinţific 

3. Baciu Gheorghe, dr. hab. șt. med., prof. univ. 

4. Rojnoveanu Gheorghe, dr. hab. șt. med., prof. univ. 

5. Suman Serghei, dr. hab. șt. med., conf. univ. 

6. Beschieru Eugen, dr. șt. med., conf. univ. 

7. David Valeriu, dr. șt. med., conf. univ. 

8. Batâr Dumitru, dr. șt. med., conf. univ. 

9. Guzun Gheorghe, dr. șt. med., conf. univ. 

10. Dumitraș Gheorghe, dr. șt. med., conf. univ. 

11. Vatamanu Vladimir, dr. șt. med., conf. univ. 

12. Cuvșinov Ion, dr. șt. med., conf. univ. 

13. Gurghiș Radu, cercetător științific, dr. șt. med. 

14. Țurea Valentin, dr. hab. șt. med., prof. univ. 

15. Cazacov Vladimir, dr. hab. șt. med., conf. univ. 

16. Anghelici Gheorghe, dr. hab. șt. med., conf. univ. 
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17. Musteața Vasile, dr. șt. med., conf. univ. 

18. Lupaşcu Teodor, dr. șt. med., conf. univ. 

19. Lopotencu Eugenia, dr. șt. med., conf. univ. 

20. Vincenco Galina, dr. șt. med., conf. univ. 

21. Hacina Tamara, dr. șt. med., conf. univ. 

22. Poburnaia Emilia, dr. șt. med., conf. univ. 

23. Certan Galina, dr. șt. med., conf. univ. 

24. Şaptefraţi Lilian, dr. hab. șt. med., prof. univ. 

25. Jiţa Victor, dr. hab. șt. med., prof. univ. 

26. Rîvneac Victor, dr. hab. șt. med., prof. univ. 

27. Darie Alexei, dr. hab. șt. med., conf. univ. 

28. Onea Emilian, dr. șt. med., conf. univ. 

29. Fulga Veaceslav, dr. șt. med., conf. univ. 

30. Topor Boris, dr. hab. șt. med., prof. univ. 

31. Fruntaşu Nicolae, dr. hab. șt. med., prof. univ. 

32. Nacu Viorel, dr. hab. șt. med., prof. univ. 

33. Bedencov Olga, dr. șt. med., conf. univ. 

34. Turchin Radu, dr. șt. med., conf. univ. 

35. Cherdivarenco Natalia, dr. hab. șt. med., prof. 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. 

 

 


