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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-3/4 

din 29 mai 2014 
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 doctor în inginerie mecanică (diploma seria D nr. 0004036, 

eliberată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România la 03.10.2005), acordat dlui 
FRUNZE Oleg în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Cercetări privind eficienţa 
economică şi ecologică a utilizării uleiurilor vegetale pentru alimentarea motoarelor cu aprindere 
prin comprimare” la 27.05.2005, în cadrul Universităţii „Transilvania” din Braşov, care se 
echivalează cu  gradul ştiinţific de doctor în tehnică, specialitatea: 242.07- Maşini şi 
echipamente tehnice şi se eliberiază certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
 
 
2. Se recunoaşte gradul de doctor  (diploma č nr. 13FELD0025, eliberată de Universitatea 

Tehnică din Praga, Republica Cehă la 26.11.2013), acordat dnei OPREA Diana în urma 
susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Modelarea dezvoltării sistemului energetic cu luarea în cont 
al impactului asupra mediului ambiant (Modelovani rozvoje electrizacnich soustav a uvazovanim 
vlivu na zivotni prostredi)” la 26.06.2013, în cadrul Universităţii Tehnice din Praga, care se 
echivalează cu  gradul ştiinţific de doctor în tehnică, specialitatea: 221.01-Sisteme şi 
tehnologii energetice şi se eliberiază certificatul de recunoaştere şi echivalare 

 
 
 
 
 

 
Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 

 
Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271;   www.cnaa.md;  e-mail: info@cnaa.gov.md 
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