
 

 

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   5.4.1 

din 6 octombrie  2016 

privind componenţa  Seminarului  ştiinţific de profil  

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 

Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Comisia de atestare a 
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

       
          1. A aproba decizia Consiliului Ştiinţific al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 15.06.2016 privind componența Seminarului ştiințific 
de profil la specialităţile: 163.04 Microbiologie şi 313.02 Microbiologie, virusologie medicală  

după cum urmează: 

1. Preşedinte:  Rudic Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
2. Vicepreşedinte: Ciloci Alexandra, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  
3. Secretar ştiinţific: Batîr Ludmila, doctor în ştiinţe biologice  
4. Usatîi Agafia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 
5. Gudumac Valenitn, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
6. Voloşciuc Leonid, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 
7. Burţeva Svetlana, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător    
8. Mereniuc Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
9. Vorojbit Valentina, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
10. Roşcin Iurie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
11. Corcimaru Serghei, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
12. Rastimeşina Inna, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
13. Onofraş Leonid, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
14. Chiseliţa Oleg, doctor în ştiinţe biologice 
15. Tiurina Janeta, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
16. Clapco Steliana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  
17. Sîrbu Tamara, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  
18. Elenciuc Daniela, doctor în ştiinţe biologice  
19. Florea Natalia, doctor în ştiinţe medicale 
20. Bortă Vasile, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
21. Postolachi Olesea, doctor în ştiinţe biologice 
22. Balan Greta, doctor în ştiinţe medicale 
23. Bivol Cezara, doctor în ştiinţe biologice 
24.Burduniuc Olga, doctor în ştiinţe medicale 

 
      2.  A aproba decizia Consiliului Ştiinţific al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 15.06.2016 privind componența Seminarului ştiințific 
de profil la specialitatea 167.01 Biotehnologie, bionanotehnologie  după cum urmează: 

 

1. Preşedinte:  Usatîi Agafia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 
2. Vicepreşedinte: Cepoi Liliana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  
3. Secretar ştiinţific: Chiriac Tatiana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
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4. Rudic Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician 
5. Burţeva Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător    
6. Diug Eugen, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar 
7. Şalaru Victor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 
8. Cojocari Angela, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
9. Miscu Vera, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
10. Rudi Ludmila, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
11. Codreanu Svetlana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
12. Chirsanova Aurica, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
13. Bulimaga Valentina, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător   
14. Ghelbet Viorica, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  
15. Leşanu Mihail, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  
16. Dudnicenco Tatiana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
17. Tofan Elena, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
18. Efremova Nadejda, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  
19. Chiriţa Elena, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 
20. Zosim Liliana, doctor în ştiinţe biologice 
21. Bînzari Maria, doctor în ştiinţe biologice 
22. Iaţco Iulia, doctor în ştiinţe biologice 
23. Sadovnic Daniela, doctor în ştiinţe biologice 
24. Valuţa Ana, doctor în ştiinţe biologice 

 
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, doctor habilitat                                                                                                   
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