
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. AT- 4/4 
 

 din 07 iulie 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 recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în drept (diploma nr. 21061556, eliberată de 

Universitatea Grenoble, Republica Franceză în 11 decembrie 2013), acordat dnei PLOTNIC Olesea în 
urma susţinerii tezei de doctor în drept cu tema: Les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs. Aspects de droit français, moldave et de l`Union Européenne, care se echivalează cu 
gradul ştiinţific de doctor habilitat în drept, specialitatea 533.01 Drept civil şi se eliberează  certificatul de 
recunoaştere şi echivalare. 

 

2. Se recunoaște gradul științific de doctor în științe chimice (diploma eliberată de Universitatea 
din Marea Britanie „Sf. Andrews” în 29.11.2013), acordat dlui ROTARU Andrei în urma susținerii tezei 
cu tema Noi dielectrici polari cu structură de tungsten bronz tetraginal / Novel polar dielectrics with the 
tetraginal tungsten bronz structure”, la data 24.06.2013, în cadrul Universității din Marea Britanie „Sf. 
Andrews”, care se echivalează cu gradul științific de doctor în științe chimice, specialitatea  144.01. 
Chimie fizică și se eliberează certificatul de recunoaștere și echivalare. 

 
3. Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice (diploma Seria H nr. 0000660, 

eliberată de Universitatea Politehnica din Bucureşti, România la data de 16.05.2012), acordat dlui 
ROTARU Andrei în baza susţinerii tezei cu tema Comportarea termică a unor combustibili solizi şi 
cinetica neizotermă a descompunerii şi arderii lor la  data de 30 noiembrie 2011, din 30.11.2011  şi se 
echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 242.06 Termotehnica, maşini 
termice şi instalaţii frigorifice și se eliberează certificatul de recunoaștere și echivalare. 

 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 
Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271;    e-mail: info@cnaa.gov.md 
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