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H O T Ă R Â R E A nr. AT
din 23 deccembrie 201
14
cu privirre la conferrirea titlulu
ui ştiinţific de
d profesorr cercetător
mitate cu artticolele 1033, alin. (1) şi
ş 104, lit. d)
d şi r) din C
Codul cu prrivire la ştiiinţă şi
În conform
dova, cu Reggulamentul atestării ca
adrelor ştiinnţifice şi ştiiinţifico-diddactice
inovaare al Repuublicii Mold
de înnaltă calificcare (Anexaa nr.3 la Coddul cu priviire la ştiinţă
ă şi inovaree al Republlicii Moldovva), cu
Reguulamentul privind
p
fun
ncţionarea consiliilorr ştiinţifice specializaate şi confferirea graadelor
ştiinţţifice şi titluurilor ştiinţif
ifice şi ştiinţţifico-didacctice în Repu
ublica Molddova, aprob
bat prin Hottărârea
CNA
AA din 25.11.2004 (pro
oces-verbal nr.1), cu modificările
m
şi
ş completăr
ările ulterioaare şi în rezuultatul
expertizei dosarrelor de atestare ale prretendenţilo
or la titlul şttiinţific, Coomisia de attestare a caadrelor
ştiinţţifice şi ştiinnţifico-didactice HOTĂ
ĂRĂŞTE:
1. Se con
nferă, în baza
b
propu
unerilor co
onsiliilor ştiinţifice
ş
aale instituttelor de ceercetări
a
Academiei dee Ştiinţe a Moldovei,
M
titlul
t
ştiinţiific de proffesor cercetător şi
ştiinţţifice şi a avizelor
se eliiberează attestatul de profesor ceercetător, după
d
cum urmează:
u
1.1..

LAEVA Albina, doctoor habilitat în
î științe fizzico-matemaatice
NIKOL
profesoor cercetătorr la profilul 133. Fizica
a sistemelorr macroscoppice, în tem
meiul recomaandării
Consiliuului Științiffic Institutuului de Ingin
nerie Electrronică și Naanotehnolog
gii ”D.Ghițțu” din
05 noieembrie 2014
4
Physicss Of Macrosscopic Systeems
Ghitu Innstitute of Electronic
E
E
Engineering and nanoteechnologies
Novembber 05, 2014
2. Prezen
nta hotărâree intră în viggoare la data
a adoptării şi se publicăă pe site-ul CNAA
C
(www.cnaa.md).
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Seecretar ştiinţific

Valeriu CA
ANŢER, academicia
a
n

Aliona
A
GRA
ATI, dr. hab., conf. univ.
u
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