
 

 
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 
 

H O T Ă R Â R E A nr. AT-7/4 

din 18 decembrie 2013 
cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare  

ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate 
 
În temeiul art. 104 lit.i) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV 

din 15 iulie 2004, prevederilor Regulamentului cu privire la recunoaşterea şi echivalarea  actelor de înaltă 
calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.472 din 6 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza deciziei comisiei de experţi în 
domeniu, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se recunoaşte gradul de candidat în ştiinţe tehnice (diploma КД № 025704, eliberată de 

Institutul Metalurgic din Dnepropetrovsk, URSS, la 21 noiembrie 1990), acordat dlui Mamadov Etibar 
Ibadulla oglî în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Исследование, разработка и внедрение 
ресурсосберегающей технологии выплавки средне- и высоколегированной стали для 
нефтегазопромыслового оборудования в северном исполнении (Studiul, elaborarea şi aplicarea 
tehnologiilor de economisire a resurselor la topirea oţelurilor cu aliere medie şi înaltă pentru 
echipament din industria petrolului şi gazelor în variantă nordică), la 28.05.1990, în cadrul Institutului 
Metalurgic din Dnepropetrovsk, URSS,  care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, 
specialitatea: 251.01 – Ingineria materialelor şi produselor metalice şi se eliberează certificatul de 
recunoaştere şi echivalare. 

 
2. Se recunoaşte gradul de doctor în matematică (diploma Seria D № 0000468, eliberată de  

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, România, la 01.10.2013), acordat dnei Gaşiţoi 
Natalia în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Metrici invariante şi domenii Riemann” la 
23.11.2012, în cadrul Institutului de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, care se 
echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe fizico-matematice, specialitatea 111.01 – Analiză 
matematică şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
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