
 

 

HOTĂRÂREA nr. AT- 3/5 

 din 31 mai 2017 

cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă  

calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate 
 

În temeiul art. 104 lit.i) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova 

(Monitorul Oficial, nr.125-129 din 30 iulie 2004), prevederilor Regulamentului cu privire la 

recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și  ştiinţifico-didactică obținute în 

străinătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.472 din 6 mai 2004, cu modificările și completările

ulterioare și în baza deciziei Comisiei de experți în domeniu, Comisia de atestare a cadrelor  ştiinţifice 

şi ştiinţifico-didactice a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, HOTĂRĂȘTE: 
 

 

1. Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor, conferit de Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi, România dlui BRICICARU A. Ilie în baza susţinerii tezei de doctorat Strategii 

privind îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei pe reţeaua de drumuri publice din Republica Moldova la  

data de 19 octombrie 2016, Diploma de doctor Seria J nr 0021889 din 05 ianuarie 2017, se echivalează 

cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 211.01 Ingineria căilor de transport 

şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 

2. Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe geografice, conferit de Comisia 

Superioară de Atestare a Ucrainei dlui CAPITALCIUC Ivan în baza susţinerii tezei cu tema: 

„Дослiджeння структури i еволюцii мiцних конвективных хмар при iх природному розвитку i 

штучнuх aктивнuх впливaх за допомогою радару з  подвiйною поляриризацiею/ Исследование 

структуры и эволюции мощно-кучевых облаков при их естественном развитии и искусственных 

воздействиях с помощью радара с двойной поляризацией” la data de 13 octombrie 1994, Diploma 

seria KH nr. 006533, se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe geonomice, specialitatea 

153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 

echivalare. 

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 

 

Preşedinte al CNAA                             Alexandru BURIAN 

doctor habilitat,  
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doctor, conferenţiar universitar                                                     
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