
 
 

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-5/5 

din 09 octombrie 2012 

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 diploma de doctor, seria A, № 0001388, eliberată de Universitatea din Bucureşti, 

România la 16 noiembrie 2000 şi gradul de doctor în filologie, acordat prin aceasta doamnei 
MATIEŢ M. Violeta, în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Locuţiuni şi expresii verbale 

în limba română” la 17 noiembrie 1999 şi în baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale 
nr. 3337 din 8 martie 2000, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, 
specialitatea: 10.02.01 – Limba română, şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 

 
2. Se recunoaşte diploma de doctor, seria P, № 0002501, eliberată de Universitatea din Oradea, 

România la 11 aprilie 1997 şi gradul de doctor în inginerie, acordat prin aceasta domnului 
GALIN-CORINI Vlad Vladimir, în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Concepţia de 

proiectare şi exploatare a amenajărilor de irigaţii în noile condiţii de proprietate” la 20 
septembrie 1996, pe baza avizării Consiliului Naţional de Atestare a titlurilor, diplomelor, 
certificatelor universitare din 23-24 ianuarie 1997, aprobată prin Ordinului ministrului 
învăţămîntului  nr. 3293 din 04 februarie 1997, care se echivalează cu gradul ştiinţific de 
doctor în tehnică, specialitatea: 05.20.01 – Mecanizarea agriculturii şi se eliberează certificatul 
de recunoaştere şi echivalare. 

 
3. Se recunoaşte diploma de candidat în ştiinţe, seria KT, № 035043, eliberată de Comisia 

Superioară de Atestare a Ministerului Învățțțțământului al Federațțțției Ruse la data de 
08.12.2000 șșșși gradul șșșștiințțțțific de candidat în șșșștiințțțțe tehnice la specialitatea: 05.13.07 – 

Automatizarea proceselor tehnologice şi a producerii, acordat prin aceasta domnului  
FEDORCENCO Serghei, în urma susţinerii tezei de candidat în ştiinţe cu tema: 
„Автоматизация технологической подготовки производства на основе математического 

моделирования в условиях невыполнения предпосылок классического регрессионного 

анализа”(„Automatizarea pregătirii tehnologice a producerii în baza modelării matematice în 

condiţii de neîndeplinire a premiselor analizei clasice regresive ”) în Consiliul disertațional K 
063.93.03 din cadrul Academiei de Stat de Construcţie de Aparate şi Informatică din Moscova la 
28 iunie 2000 (pr. verbal nr.51), care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, 
specialitatea: 05.13.07 – Automatizarea şi gestionarea proceselor tehnologice (pe ramuri) şi se 
eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
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4. Se recunoaşte diploma de candidat în ştiinţe, seria ДKН, № 052650*, eliberată de Comisia 

Superioară de Atestare a Ministerului Învățțțțământului șșșși ȘȘȘȘtiințțțței al Federațțțției Ruse la data 
de 18 aprilie 2008 șșșși gradul șșșștiințțțțific de candidat în șșșștiințțțțe juridice la specialitatea: 12.00.01 – 

Teoria și istoria dreptului şi statului; istoria doctrinelor de drept şi de stat, acordat prin aceasta 
doamnei OLEINIC Cezara, în urma susţinerii tezei de candidat în ştiinţe cu tema: 
„Систематизация российского законодательства в сфере охраны здоровья 

населения”(„Sistematizarea legislaţiei ruse în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei ”) în 
Consiliul disertațional din cadrul Academiei Ruse a Serviciului de Stat de pe lîngă Preşedintele 
Federaţiei Ruse la 31 ianuarie 2008 ( pr.verbal nr.3), care se echivalează cu gradul ştiinţific de 
doctor în drept, specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi 
dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept  şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 
 

 
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 
     Preşedintele Consiliului Naţional  
     pentru Acreditare şi Atestare,                                                        Valeriu CANŢER  
     academician 
 
 
    Secretar ştiinţific,                                                                          Gheorghe GLADCHI 
    profesor universitar 


