
 

(Mon
funcţ
ştiinţ
Stat 
cadre

din 1

Crist

(www

hotăr

Ad

  

cu privire
 
În temeiu

nitorul Ofic
ţionarea co
ţifice şi ştii
din Moldov
elor ştiinţifi

  

Se prelung

15 aprilie 20

tian  „Liber

 

Prezenta 

w.cnaa.md)

Direcţia A

râri. 

Preşedin

pentru A

              

Secretar
dr. hab.,
 

CONS

dresa: Bd. Ş
Telef

 

e la  prelung

ul art. 104, 
cial, nr. 125
onsiliilor şt
inţifico-dida
va din 10 d
ice şi ştiinţif

geşte cu tre

014 cu drep

rarea condiţ

hotărâre in

). 

Atestare a C

ntele  Cons

Acreditare 

                  

r ştiinţific, 
, conf. univ

SILIUL NA

Ştefan cel M
fon : (373 2

 

H O T

di
girea terme

lit. p) din C
-129 din 30
tiinţifice sp
actice în Re
decembrie
fico-didacti

ei luni terme

tul de a org

ţionată de p

ntră în vig

CNAA (dna

iliului Naţi

şi Atestare

                  

v.                 

AŢIONAL 

Mare, 180, e
2) 296271; 

T Ă R Â R E

in 23 decem
enului de va

Codul cu pr
0 iulie 2004
pecializate 
epublica Mo
2014 (nr. d

ice HOTĂR

enul de vala

ganiza susţin

pedeapsa pe

goare la da

a prof. Tati

ional

e 

                 

 
                 

PENTRU 

et.10, bir. 10
 Fax (373 2

 

 

E nr. AT –

mbrie 2014
alabilitate a

rivire la ştiin
4),  pct.4, lit
şi conferir

Moldova, şi î
de înregistr
RĂŞTE: 

abilitate a O

nerea tezei d

nală  înainte

ata adoptări

iana Callo) 

              

                  

ACREDIT

001, MD200
22) 296271;

 

7/8.1 

a ordinului 

nţă şi inova
t. e) din  Re
rea gradelo
în baza dem
are 02-261)

Ordinului de

de doctor în

e de termen

ii şi se pu

va monitor

academicia

Aliona GR

TARE ŞI AT

04, Chişinău
    e-mail: in

de formare

are al Repub
egulamentul
or ştiinţific
mersului  U
), Comisia 

e formare a

n drept a dlu

n”. 

ublică pe s

riza execut

 

an Valeriu

RATI 

TESTARE

u, Republic
nfo@cnaa.m

e  a CŞS 

blicii Moldo
l  cu privire

ce şi titluri
Universităţii 

de Atestar

a CŞS nr. 10

ui MACOV

site-ul CNA

tarea prezen

CANŢER

E 

ca Moldova
md 

ova 
e la 
ilor 
de 

e a 

091 

VEI 

AA 

ntei 



 

(Mon
funcţ
ştiinţ
Stat 
cadre

din 0

Ione

(www

hotăr

Ad

  

cu privire

 
În temeiu

nitorul Ofic
ţionarea co
ţifice şi ştii
din Moldov
elor ştiinţifi

  

Se prelung

02 iunie 20

el  „Abordar

Prezenta 
w.cnaa.md)

Direcţia A
râri. 

Preşedin

pentru A

              

Secretar
dr. hab.,
 

CONS

dresa: Bd. Ş
Telef

 

e la  prelung

ul art. 104, 
cial, nr. 125
onsiliilor şt
inţifico-dida
va din 10 d
ice şi ştiinţif

geşte cu tre

14 cu drept

rea concept

hotărâre in
). 
Atestare a C

ntele  Cons

Acreditare 

                  

r ştiinţific, 
, conf. univ

SILIUL NA

Ştefan cel M
fon : (373 2

 

 H O T

di
girea terme

lit. p) din C
-129 din 30
tiinţifice sp
actice în Re
decembrie 
fico-didacti

ei luni terme

tul de a org

uală a cadr

ntră în vig

CNAA (dna

iliului Naţi

şi Atestare

                  

v.                 

AŢIONAL 

Mare, 180, e
2) 296271; 

T Ă R Â R E

in 23 decem
enului de va

Codul cu pr
0 iulie 2004
pecializate 
epublica Mo
2014 (nr. d

ice HOTĂR

enul de vala

ganiza susţin

rului juridic

goare la da

a prof. Tati

ional

e 

                  

 
                 

PENTRU 

et.10, bir. 10
 Fax (373 2

 

 

E nr. AT –

mbrie 2014
alabilitate a

rivire la ştiin
4),  pct.4, lit
şi conferir

Moldova, şi î
de înregistr
RĂŞTE: 

abilitate a O

nerea tezei 

c al investig

ata adoptări

iana Callo) 

              

          

                 

ACREDIT

001, MD200
22) 296271;

 

7/8.2 

a ordinului 

nţă şi inova
t. e) din  Re
rea gradelo
în baza dem
are 02-262)

Ordinului de

de doctor î

gatorului sub

ii şi se pu

va monitor

     academ

Aliona GR

TARE ŞI AT

04, Chişinău
    e-mail: in

de formare

are al Repub
egulamentul
or ştiinţific
mersului  U
), Comisia 

e formare a

în drept a d

b acoperire

ublică pe s

riza execut

 

mician Vale

RATI 

TESTARE

u, Republic
nfo@cnaa.m

e  a CŞS 

blicii Moldo
l  cu privire

ce şi titluri
Universităţii 

de Atestar

a CŞS nr. 11

dlui ŢURCA

e”. 

site-ul CNA

tarea prezen

riu CANŢE

E 

ca Moldova
md 

ova 
e la 
ilor 
de 

e a 

141 

AN 

AA 

ntei 

ER 


