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titlului ştiinţifico-didacctice de proffesor univeersitar
cu pprivire la conferirea
c
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În conforrmitate cu articolele
a
1003, alin. (1) şi 104, lit. d) şi r) din Codul cu privire la ştiinţă şi
adrelor ştiinnţifice şi ştiiinţifico-didaactice,
inovaare al Repuublicii Mold
dova, cu Reggulamentul atestării ca
de înnaltă calificcare din An
nexa nr.3 la Codul cu privire
p
la şttiinţă şi inovvare al Rep
publicii Moldova,
cu R
Regulamentu
ul privind funcţionare
f
ea consiliillor ştiinţificce specializzate şi con
nferirea graadelor
bat prin Hottărârea
ştiinţţifice şi titlu
urilor ştiinţif
ifice şi ştiinţţifico-didacctice în Repu
ublica Molddova, aprob
m
AA din 25.11.2004 (pro
oces-verbal nr.1), cu modificările
şi
CNA
ultatul
ş completăr
ările ulterioaare şi în rezu
expertizei dosarrelor de atesstare ale preetendenţilorr la titluri ştiiinţifice şi şştiinţifico-didactice, Co
omisia
de attestare a cad
drelor ştiinţiifice şi ştiinnţifico-didacctice HOTĂ
ĂRĂŞTE:
propu
unerilor sen
1. Se co
onferă, în baza
or şi a
b
natelor insttituţiilor dee învăţămâ
ânt superio
ducaţiei, titlul ştiinţifico-didacticc de profesor universiitar şi
avizeelor din pa
artea Minissterului Ed
universitar, după cum urmează:
se eliiberează attestatul de profesor u
1.1..

CIUMA
AC Jorj, docctor în tehniccă
î industriaa alimenta
meiul
ară în tem
profesorr universitarr la profiluul 253. Tehnologia în

dovei 25 nooiembrie 201
recomandării Senaatului Univeersităţii Tehn
nice a Mold
14
Engineeering
Techniccal Universiity of Molddova
Novembber 25, 2014
2. Prezen
nta hotărârre intră în vvigoare la data
d
adoptării.
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