
         

nr. 2
semin
Card

modi
ginec

321.1
confe

Pedia
şi pe 

(www

Preş
pent

Secr

 
 
 
 

CON

Adresa
                  Te

pr

În teme
259 – XV d
narului ştii

diologie, Co
 

1. A apro
ificările în c
cologie şi 3

 
1.1 A i

15.Ostetrică
ferențiar uni

 
1.2 A inc

atrie şi Neo
 dna CRIV

 
Prezenta 

w.cnaa.md)

edintele Co
tru Acredit

 

retar ştiinţif

SILIUL NA

a: Bd. Ştefan 
elefon : (373 2

rivind modif

eiul art.104,
din 15 iuli
inţific de pr
omisia de ate

oba decizia 
componența
21.01. Pedi

nclude în 
ă şi ginec
iversitar. 

clude în co
onatologie p

VCEANSCH

hotărâre in
). 

onsiliului N
tare şi Ates

fic              

AŢIONAL

cel Mare, 180
22) 296271;  F

H O T 

ficările în c

, lit.q) din C
ie 2004, în
rofil şi în u
estare a cad

Consiliului
a Seminarel
iatrie şi Neo

componen
cologie pe 

omponența 
pe dna CUR
HI Larisa, d

ntră în vig

Naţional  
tare            

           

L PENTRU 

0, et.10, bir. 10
Fax (373 22) 2

Ă R Â R E

din 07 iul

componenţa

Codul cu pr
n baza Regu
urma decizie
drelor ştiinţi

i Ştiinţific 
lor Ştiințific
onatologie, 

nța Semin
dl CIOB

Seminarulu
RTEANU A
doctor în m

goare la da

                

 
 

ACREDIT

001, MD2004
296271 ;    e-m

E A nr. AT 

lie 2015 

a  Seminaru

rivire la ştiin
ulamentului
ei Consiliul
fice şi ştiinţ

al IMSP In
ce de Profil
după cum u

narului Ştii
ANU Vict

ui Ştiințific
Ala, doctor 
edicină, con

ata adoptări

                

         

TARE ŞI A

, Chişinău, Re
mail: info@cn

4/5.4 

ului  ştiinţif

nţă şi inova
i privind c
lui Ştiinţific
ţifico-didac

nstitutul Ma
l la specialit
urmează: 

ințific de 
tor, doctor

c de Profil 
în medicin

nferențiar u

ii şi se pu

 Va
            aca

                 
      d

ATESTARE

epublica Mold
naa.gov.md 

fic de profil

are al Repub
constituirea 
c al IMSP 

ctice HOTĂ

amei şi Cop
tăţile 321.1

Profil la 
r habilitat 

l la special
nă, conferen
universitar. 

ublică pe s

aleriu CAN
ademician 

Aliona GR
doctor hab

E 

dova 

l  

blicii Moldo
şi activita

Institutului 
ĂRĂŞTE: 

pilului priv
5. Ostetrică

specialita
în medici

litatea 321.
nțiar cercetă

site-ul CNA

ŢER, 

RATI,  
bilitat 

 
 

ova 
atea 

de 

ind 
ă şi 

atea 
ină, 

01. 
ător 

AA 


