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Prima scrisoare informativă
Conferinţa „Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2013)” (”Matematică
& TI: Cercetare şi Educaţie (MITRE-2013)”) va avea loc la Chişinău, la Universitatea de Stat
din Moldova, Facultatea de Matematică şi Informatică, în perioada 18–22 august 2013.
Conferinţa MITRE în 2013 va fi la a 4-a sa ediţie.
Conferinţa îşi propune convocarea specialiştilor în matematică şi informatică pentru
prezentarea noilor realizări ştiinţifice în aceste domenii, pentru analize şi aprecieri ale gradului
de integrare a cercetării în învăţământul superior, de implicare a tinerelor talente în cercetare.
Încurajăm particiciparea tinerilor specialişti la lucrările Conferinţei MITRE-2013.
Se planifică organizarea lucrului Conferinţei în 5 secţii :
1. Algebră, geometrie şi topologie
2. Analiză matematică, ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice
3. Matematică Aplicată
4. Informatică şi TI
5. Didactică.
Şedinţe speciale vor fi dedicate memoriei membrului corespondent al A.Ş.M.
Profesorului Israel Gohberg (1928 – 2009) şi Profesorului Chiril Prisăcaru (1942–2002).
La Conferinţă se planifică referate în şedinţe plenare (35 min.), comunicări în şedinţe de
secţii (15 min.), o sesiune de postere.
Comitetul ştiinţific al Conferinţei MITRE-2013:
Gheorghe Ciocanu (co-preşedinte), Mitrofan Ciobanu (co-preşedinte), Andrei Perjan
(vicepreşedinte).
Secţia 1. Algebră, geometrie şi topologie: Mitrofan Ciobanu, Alexei Caşu, Florin Damian,
Alexandru Lungu, Parascovia Sârbu.
Secţia 2. Analiză matematică, ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice: David Ceban, Vasile
Glavan, Valeriu Guţu, Nicolae Jitaraşu, Vasile Neagu, Mihail Popa, Nicolae Vulpe.
Secţia 3. Matematică Aplicată: Sergiu Cataranciuc, Dumitru Lozovanu, Vladimir Paţiuc, Andrei
Poştaru, Petru Soltan.
Secţia 4. Informatică şi TI: Ion Andrieş, Vsevolod Arnaut, Gheorghe Căpăţână, Constantin
Ciubotaru, Svetlana Cojocaru, Constantin Gaindric.
Secţia 5. Didactică: Nicolae Canţer, Petru Efros, Valentin Garit, Ion Goian, Ion Valuţă.
Comitetul de organizare al Conferinţei MITRE-2013:
Gheorghe Ciocanu (co-preşedinte), Mitrofan Ciobanu (co-preşedinte), Andrei Perjan
(vicepreşedinte), Olga Benderschi, Elena Calmâş, Maria Capcelea, Titu Capcelea, Vitalie
Crăcan, Mihail Croitoru, Florin Damian, Viorel Grigorcea, Valeriu Guţu, Boris Hâncu, Ludmila
Novac, Galina Rîbacova, Galina Rusu, Parascovia Sârbu.

Doritorii să participe la Conferinţa MITRE-2013 sunt rugaţi să completeze un formular
de înscriere pe site-ul Conferinţei http://cecmi.usm.md/MITRE/ sau să-l expedieze completat
prin e-mail pe adresa: cecmi_usm@yahoo.com până la 31 mai 2013, împreună cu rezumatul
comunicării (în volum de până la 1 pag., în limba engleza, LaTex 2e, în condiţiile specificate în
continuare). Se permite prezentarea rezumatului pentru Secţia Didactică în limba Română, în
redactorul Word 2003 sau 2007 (în volum de până la 1 pag. A5, Times New Roman, 12p., text,
fără grafice, tabele, desene).
Participanţii pot prezenta cel mult 2 rezumate, dintre care nu mai mult de 1 rezumat fără
coautori la o secţie.
Se prevede ca după Conferinţă Comitetul ştiinţific să selecteze unele comunicări pentru a
le recomanda spre publicare în forma desfăşurată în reviste ştiinţifice şi didactico-ştiinţifice din
R.Moldova.
Autorii comunicărilor acceptate la conferinţă vor fi informaţi până la 15 iunie 2013.
Taxa de participare este de 15 Euro (10 Euro pentru persoane însoţitoare) şi acoperă
parţial materialele pentru participanţi, pauzele de cafea, unele cheltuieli organizatorice. Taxa va
fi plătită la sosire la conferinţă.
Taxa redusă pentru participanţii din R.Moldova este de 75 lei (pentru studenţi şi
doctoranzi 30 lei), care va fi achitată la Comitetul de organizare al Conferinţei până la 25 iunie
2013 (detalii la tel. 022.577.631)
Cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate de către participanţi. Persoanele care
solicită cazare sunt rugate să consemneze acest lucru în formularul de înscriere.
Sălile de prezentare vor fi prevăzute cu videoproiector şi calculator.
Informaţii suplimentare se pot obţine:
- pe site-ul Conferintei http://cecmi.usm.md/MITRE/
- E-mail: cecmi_usm@yahoo.com
- la Comitetul de organizare, tel.: (+373 22) 577.631, 577.628.
Lucrările conferinţei se planifica pentru zilele de 19 august (de la ora 10.00), 20 şi 21
august 2013.
În ziua de 22 august se planifică o excursie.
O confirmare a programului de lucru, zilelor de lucru ale Conferinţei va fi afişată pe site
pe 25 iulie 2013, iar programul ştiinţific al Conferinţei pe 5 august 2013.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Date importante (termene-limita):
Inscrierea – 31 mai 2013.
Expedierea rezumatului – 31 mai 2013.
Expedierea informaţiei despre cazare – 31 mai 2013.
Confirmarea de acceptare – 15 iunie 2013.
Confirmarea programului de lucru al Conferintei (pe site) – 25 iulie 2013.
Programul ştiinţific al Conferinţei (pe site) – 5 august 2013.
Ziua sosirii – 18-19 august 2013.
Ziua plecării – 22-23 august 2013.
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Conferinţa internaţională
Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2013)
Chişinău, Republica Moldova,
18–22 august 2013
FIŞA DE ÎNSCRIERE
(Rugăm să completaţi forma de înregistrare pe site-ul conferinţei sau s-o expediaţi pe adresa
cecmi_usm@yahoo.com până pe 31 mai 2013).
1.
2.
3.
4.

Prenumele, numele de familie_________________________________________________
Instituţia _____________________________________________________________
Postul ________________________________________________________________
Adresa poştală __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Titlul comunicării _____________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Coautor _______________________________________________________________
7. Secţia (1 - Algebră, geometrie şi topologie. 2 - Analiză matematică, ecuaţii diferenţiale şi
sisteme dinamice, 3 - Matematică Aplicată, 4 - Informatică şi TI, 5 – Didactică) ________
__________________________________________________________________________
8. Informaţii de contact
Tel. __________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________
9. Aveţi nevoie de o invitaţie oficială (va fi trimisă prin E-mail)? ____________________
10. Aveţi nevoie de rezervare la hotel sau cămin (câte locuri)? _________________________
(În caz de necesitate, Comitetul de Organizare va rezerva locuri după opţiunea aleasă,
urmând să fie stabilită ulterior perioada exactă. Cheltuielile de cazare vor fi suportate de
către participanţi).
Cămin studenţesc (condiţii modeste, 5-10 Euro pentru un loc) – ____________________
Hotel **(15-20 Euro pentru un loc în cameră cu 2-3 locuri) – ____________________
Hotel **(25-30 Euro pentru un loc în cameră single) – ____________________
Hotel ***( 50-60 Euro pentru un loc în cameră cu 2-3 locuri) – ____________________
Hotel ***( 70-80 Euro pentru un loc în cameră single) – ____________________
11. Persoane însoţitoare – ____________________
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CONDIŢIILE PENTRU REDACTAREA TEXTULUI
Rezumatul (în volum de până la 1 pag.) la Conferinţa MITRE-2013 va fi scris în limba
engleză, LaTex 2e, şi va respecta model din continuare.
Rezumatul la Secţia Didactică va fi scris în limba română (în volum de până la 1 pag. A5,
Times New Roman, 12p., text, fără grafice, tabele, desene, a se vedea modelul respectiv).
Rugăm să expediaţi rezumatul în extensiunile .tex şi .pdf, respectiv .doc sau .docx, avand
ca titlu numele primului autor şi numărul secţiei (de exemplu, ionescu1.tex şi ionescu1.pdf, sau
ionescu5.doc).
MODEL LATEX 2e
\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amsbsy}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsthm}
\newcommand{\titleart}[1]{\bigskip\begin{center}\large
\textbf{#1}\end{center}\vspace{-6mm}}
\newcommand{\autorart}[1]{\begin{center}\large
\textsf{#1}\end{center} \vspace{-6mm}}
\newcommand{\coord}[1]{\begin{center} \small
\textit{#1}\end{center} \vspace{-6mm}}
\newcommand{\mail}[1]{\begin{center} \small
\texttt{#1}\end{center} \normalsize}
\begin{document}
\titleart{TITLE OF ARTICLE}
\autorart{ First name Last name of the first author \index{Last name Initials.}, First name Last
name of the second author \index{Last name Initials.}}
\coord{ Affiliation, Country for the first author, \\ Affiliation, Country for the second author}
\mail{E-mail: e@mail, e e@mail}
% \addc{Initials. Last name of the first author, Initials. Last name of the second author}{ Title of
article}
% \stopcr
\medskip
Text of the abstract ...
An example of a theorem (lemma):
{\bf Theorem 1.} {\it The formulation of the theorem.}
Text of the abstract ...
An example of a formula:
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$$
a^2 + b^2 = c^2.
$$
\medskip
{\small
\centerline{\bf References:}
\smallskip
\noindent 1. Initials. Name of author. Title of the article. {\it Title of the Journal},
{\bf number of issue} (Year), XX--YY.
\noindent 2. Initials. Name of author. {\it Title of the book}. Publishing House, Place,
Year.
}
\end{document}
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