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TARE ŞI AT
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Addresa: Bd. Ştefan
Ş
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M
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H O T Ă R Â R E nr. AT – 7/8.1
diin 23 decem
mbrie 2014
cu priviree la prelung
girea termeenului de va
alabilitate a ordinului de formaree a CŞS
În temeiuul art. 104, lit. p) din C
Codul cu prrivire la ştiin
nţă şi inovaare al Repub
blicii Moldoova
(Monnitorul Oficcial, nr. 125-129 din 300 iulie 2004
4), pct.4, litt. e) din Reegulamentull cu priviree la
funcţţionarea coonsiliilor şttiinţifice sppecializate şi conferirrea gradeloor ştiinţificce şi titluriilor
ştiinţţifice şi ştiiinţifico-dida
actice în Reepublica Moldova,
Mo
şi în
î baza dem
mersului Universităţii
U
de
Stat din Moldovva din 10 decembrie
d
2014 (nr. de
d înregistrare 02-261)), Comisia de Atestare a
cadreelor ştiinţifiice şi ştiinţiffico-didactiice HOTĂR
RĂŞTE:
Se prelunggeşte cu treei luni termeenul de valaabilitate a Ordinului
O
dee formare a CŞS nr. 10091
din 115 aprilie 20014 cu dreptul de a orgganiza susţin
nerea tezei de
d doctor înn drept a dlu
ui MACOV
VEI
Cristtian „Liberrarea condiţţionată de ppedeapsa penală înaintee de termenn”.
ntră în viggoare la daata adoptăriii şi se puublică pe site-ul
s
CNA
AA
Prezenta hotărâre in
(www
w.cnaa.md)).
Direcţia Atestare
A
a CNAA
C
(dnaa prof. Tatiiana Callo) va monitorriza executtarea prezenntei
hotărrâri.

Preşedin
ntele Consiliului Naţiional
pentru Acreditare
A
şi Atestaree

academiciaan Valeriu CANŢER

Secretarr ştiinţific,
dr. hab.,, conf. univ
v.

Aliona GR
RATI
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SILIUL NA
AŢIONAL PENTRU ACREDIT
TARE ŞI AT
TESTARE
E
Addresa: Bd. Ştefan
Ş
cel Mare,
M
180, eet.10, bir. 10
001, MD200
04, Chişinăuu, Republicca Moldova
Teleffon : (373 22) 296271; Fax (373 22)
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H O T Ă R Â R E nr. AT – 7/8.2
diin 23 decem
mbrie 2014
cu priviree la prelung
girea termeenului de va
alabilitate a ordinului de formaree a CŞS
Codul cu prrivire la ştiin
nţă şi inovaare al Repub
blicii Moldoova
În temeiuul art. 104, lit. p) din C
(Monnitorul Oficcial, nr. 125-129 din 300 iulie 2004
4), pct.4, litt. e) din Reegulamentull cu priviree la
funcţţionarea coonsiliilor şttiinţifice sppecializate şi conferirrea gradeloor ştiinţificce şi titluriilor
ştiinţţifice şi ştiiinţifico-dida
actice în Reepublica Moldova,
Mo
şi în
î baza dem
mersului Universităţii
U
de
Stat din Moldovva din 10 decembrie
d
2014 (nr. de
d înregistrare 02-262)), Comisia de Atestare a
RĂŞTE:
cadreelor ştiinţifiice şi ştiinţiffico-didactiice HOTĂR
Se prelunggeşte cu treei luni termeenul de valaabilitate a Ordinului
O
dee formare a CŞS nr. 11141
din 002 iunie 2014 cu drepttul de a orgganiza susţin
nerea tezei de doctor îîn drept a dlui
d ŢURCA
AN
Ioneel „Abordarrea conceptuală a cadrrului juridicc al investig
gatorului subb acoperiree”.
Prezenta hotărâre in
ntră în viggoare la daata adoptăriii şi se puublică pe site-ul
s
CNA
AA
(www
w.cnaa.md)).
Direcţia Atestare
A
a CNAA
C
(dnaa prof. Tatiiana Callo) va monitorriza executtarea prezenntei
hotărrâri.

Preşedin
ntele Consiliului Naţiional
pentru Acreditare
A
şi Atestaree

Secretarr ştiinţific,
dr. hab.,, conf. univ
v.

academ
mician Valeriu CANŢE
ER

Aliona GR
RATI

