
                     
 

 

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/5 

 

 din 22 decembrie 2015 

 

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 ilterioare 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 recunoaște gradul științific de (candidat în) doctor în ştiinţe geografice (diploma 

Seria KH Nr. 008701, eliberată de Comisia Superioară de Atestare a  Ucrainei), acordat dlui 

ARNAUT Nicolae în urma susținerii tezei cu tema: Факторы формирования малых рек, их 

типизация и морфометрические зависимости (на примере малых рек Молдовы)/ Factorii 

de formare a albiilor râurilor mici, tipizarea lor și funcțiile morfometrice (cu exemple pe 

râurile mici din Moldova), în cadrul Institutului Hidrometeorologic din Odesa, la data de 

22.06.1995, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în științe geonomice, specialitatea 

153.04 Hidrologie şi resurse de apă,  și se eliberează certificatul de recunoaștere și echivalare. 

2. Se recunoaște gradul științific de doctor în domeniul ingineriei mecanice (diploma 

Seria J Nr. 0014179, eliberată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, România, la 

19.11.2015), acordat dnei BUNEA Marina  în urma susținerii tezei cu tema: Contribuţii la 

studiul solicitărilor la impact ale compozitelor cu matrice epoxidică armate cu ţesături, în 

cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, ordinul din 30.07.2015, care se echivalează cu 

gradul ştiinţific de doctor în științe tehnice, specialitatea 251. Inginerie şi tehnologia 

materialelor,  și se eliberează certificatul de recunoaștere și echivalare. 
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3. Se recunoaște gradul științific de doctor în domeniul ingineriei produselor alimentare 

(diploma Seria J Nr. 0014180, eliberată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, 

România, la 11.11.2015), acordat dnei CECLU Liliana  în urma susținerii tezei cu tema: 

Cercetări privind utilizarea tehnicilor combinate de uscare aplicate unor fructe şi legume , în 

cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, ordinul din 30.07.2015, care se echivalează cu 

gradul ştiinţific de doctor în științe tehnice, specialitatea 253. Tehnologii în industria 

alimentară,  și se eliberează certificatul de recunoaștere și echivalare. 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md). 

 

Preşedinte al Consiliului Naţional      

Pentru Acreditare şi Atestare,  

academician                                                                                     Valeriu CANŢER  

 

Secretar ştiinţific,                              

dr. hab., conf. univ.                                                                          Aliona GRATI 

 


