
ORDINEA DE ZI: 

a şedinţei Consiliului Științific din 23 noiembrie 2020, ora 1000 

Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” 

 

10.00-12.30 

I. Direcția de cercetare „Matematica Aplicată” 

1. dr.h. LOZOVANU Dmitrii, conducătorul proiectului instituțional 20.80009.5007.13 Metode 

deterministe și stochastice de soluționare a problemelor de optimizare și control (7 min.) 

2. dr.h. LOZOVANU Dmitrii, șeful laboratorului „Modelare matematică” (5 min.) 

3. dr.h. LOZOVANU Dmitrii, președintele comisiei metodice „Matematica Aplicată” (3 min.) 

 

II. Direcția de cercetare „Informatica” 

1. m. c. GAINDRIC Constantin, conducătorul proiectului instituțional 20.80009.5007.22 Sisteme 

informatice inteligente pentru soluționarea problemelor slab structurate, procesarea 

cunoștințelor și volumelor mari de date (7 min.) 

2. m. c. GAINDRIC Constantin, conducătorul proiectului NATO SPS G5700 Cadru adaptiv de 

suport a deciziilor pentru gestionarea accidentelor cu multiple victime printr-o abordare 

multistrat bazată pe inteligența artificială care integrează un sistem informațional inteligent 

de reacționare (7 min.) 

3. m. c. GAINDRIC Constantin, șeful laboratorului „Sisteme informatice” (5 min.) 

4. CAFTANATOV Olesea, cercetător proiectul instituțional 20.80009.1606.01 Valorificarea 

științifică a patrimoniului lingvistic național în contextual integrării europene (5 min.) 

5. CAFTANATOV Olesea, șeful laboratorului „Sisteme de programare” (5 min.) 

6. dr. CIUBOTARU Constantin, președintele comisiei metodice „Informatica” (3 min.) 

 

III. Direcția de cercetare „Matematica Teoretică” 

1. dr. IZBAŞ Vladimir, șeful laboratorului „Algebră și topologie” și „Ecuații diferențiale” (15 min.) 

2. dr.h. POPA Mihail, președintele comisiei metodice „Matematica Teoretică” (3 min.) 

 

IV. Dările de seamă a colegiilor de redacție 

1. Revista Computer Science Journal of Moldova, m.cor. GAINDRIC Constantin, redactor şef (5 min.) 

2. Revista Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Matematica, dr. hab. LOZOVANU Dmitrii, 

redactor șef (5 min.) 
 

V. Cu privire la aprobarea premianților I.M.I. „Vladimir Andrunachievici” pentru cele mai bune lucrări 

seniori și tineri (până la 40 de ani). (Raportor: dr. DAMIAN Florin) (5 min.) 
 

VI. Cu privire la reînnoirea acordurilor de colaborare ale Institutului de Matematică și Informatică 

„Vladimir Andrunachievici” cu alte entități cu profil de cercetare. (Raportor: dr. PETIC Mircea) (5 

min.) 
 

VII. Dările de seamă privind activitatea de cercetare și managerială a IMI 

1. Raportul Secretarului Științific I.M.I., dr. PETIC Mircea (15 min.) 

2. Raportul Directorului I.M.I., dr. ȚIȚCHIEV Inga (15 min.) 

 

VIII. Diverse. 

 

 

Președinte al Consiliului Științific        

dr., conf. univ.       Inga ȚIȚCHIEV 

 

Secretar Științific 

dr., conf. cercet.       Mircea PETIC 


