
         

nr. 2
semin
Mate
didac

AŞM
speci
preşe

unive

(ww

 

 

CON

Adresa
                  Te

pr

În teme
259 – XV d
narului şti
ematică şi 
ctice HOTĂ

 
1. A ap

M din 06.05
ialitatea 11
edintelui SŞ

 
2. A ap

ersitar. 
 

Prezenta 
ww.cnaa.md

 

Preşed
pentru

Secreta

SILIUL NA

a: Bd. Ştefan 
elefon : (373 2

rivind modif

eiul art.104,
din 15 iuli
inţific de p
Informatică
ĂRĂŞTE: 

proba deciz
5.2015 priv
1.03. Logic
ŞP, doctor h

proba în cal

hotărâre in
d). 

dintele Con
u Acreditar

ar ştiinţific

AŢIONAL

cel Mare, 180
22) 296271;  F

H O T 

ficările în c

, lit.q) din C
ie 2004, în
profil şi în
ă al AŞM, 

zia Consiliul
vind modifi
că matemat

habilitat, RA

litate de Pre

ntră în vig

siliului Naţ
e şi Atestar

c                 

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
n urma de

Comisia d

lui Ştiinţific
icările în c
tică, algebr

AŢIU Mefod

eşedinte al S

goare la da

ţional  
re               

    

 
 

ACREDIT

001, MD2004
296271 ;    e-m

E A nr. AT 

lie 2015 

a  Seminaru

rivire la ştiin
ulamentului

eciziei Con
de atestare 

c al Institutu
componenţa 
ră şi teoria
die.  

SŞP dl CAŞ

ata adoptări

                  

TARE ŞI A

, Chişinău, Re
mail: info@cn

4/5.1 

ului  ştiinţif

nţă şi inova
i privind c
siliului Ştii
a cadrelor

ului de Mat
Seminarul

a numerelo

ŞU Alexei, 

ii şi se pu

                 

                
      

ATESTARE

epublica Mold
naa.gov.md 

fic de profil

are al Repub
constituirea 
iinţific al I
r ştiinţifice 

tematică şi 
lui Ştiinţific

or în legătu

doctor hab

ublică pe s

Valer
                a

        Alion
        docto

E 

dova 

l  

blicii Moldo
şi activita

Institutului 
şi ştiinţifi

Informatică
c de Profil

ură cu dece

bilitat, profe

site-ul CNA

riu CANŢE
academician

a GRATI, 
r habilitat

ova 
atea 

de 
co-

ă al 
l la 
esul 

esor 

AA 

ER, 
n 

 



         

nr. 2
semin
Mate
didac

AŞM
laspe
122.0
SŞP,

confe

(www

 

CON

Adresa
                  Te

pr

În teme
259 – XV d
narului şti
ematică şi 
ctice HOTĂ

 
1. A ap

M din 06.0
ecialităţile: 
03. Modela
 doctor hab

 
2. A ap

ferenţiar cerc
 

Prezenta 
w.cnaa.md)

Preşed
pentru

Secreta

SILIUL NA

a: Bd. Ştefan 
elefon : (373 2

rivind modif

eiul art.104,
din 15 iuli
inţific de p
Informatică
ĂRĂŞTE: 

proba deciz
05.2015 pri
121.01. Baz

are, metode
bilitat, ROG

proba în ca
cetător. 

hotărâre in
). 

dintele Con
u Acreditar

ar ştiinţific

AŢIONAL

cel Mare, 180
22) 296271;  F

H O T 

ficările în c

, lit.q) din C
ie 2004, în
profil şi în
ă al AŞM, 

zia Consiliul
vind modif
zele teoretic

e matematic
GOJIN Iurie.

alitate de Pr

ntră în vig

siliului Naţ
e şi Atestar

c               

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
n urma de

Comisia d

lui Ştiinţific
ficările în 
ce ale infor
ce, produse
.  

reşedinte al

goare la da

ţional  
re               

 
 

ACREDIT

001, MD2004
296271 ;    e-m

E A nr. AT 

lie 2015 

a  Seminaru

rivire la ştiin
ulamentului

eciziei Con
de atestare 

c al Institutu
componenţ

rmaticii; 12
e program î

l SŞP dl AL

ata adoptări

                  

     

TARE ŞI A

, Chişinău, Re
mail: info@cn

4/5.6 

ului  ştiinţif

nţă şi inova
i privind c
siliului Ştii
a cadrelor

ului de Mat
ţa Seminar

21.03. Progr
în legătură 

LHAZOV 

ii şi se pu

                 

                 
      

ATESTARE

epublica Mold
naa.gov.md 

fic de profil

are al Repub
constituirea 
iinţific al I
r ştiinţifice 

tematică şi 
rului Ştiinţ
ramarea ca
cu decesul

Artiom, do

ublică pe s

Valer
       academ

         Alion
         docto

E 

dova 

l  

blicii Moldo
şi activita

Institutului 
şi ştiinţifi

Informatică
ţific de Pro
alculatoarel
l preşedinte

octor habili

site-ul CNA

riu CANŢE
mician 

na GRATI,
or habilitat

 

ova 
atea 

de 
co-

ă al 
ofil 
lor; 
elui 

itat, 

AA 

ER, 

  
t 


