
 

 
 

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-5/11 

din 3 OCTOMBRIE 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 doctor în medicină (diploma ДДН № 013292, eliberată de 

Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei din Federaţia Rusă la 2 
aprilie 2010, № 14g/20), acordat dlui Matcovschi Valeriu în urma susţinerii tezei de doctorat 
cu tema: „Хирургическая диагностика и лечение очаговой епилепсии – системный подход 
(Diagnosticul chirurgical şi tratamentul focarului epileptic – abordare sistemică)” la 
22.12.2009, în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Neurochirurgie „N Burdenco” al 
Academiei de Ştiinţe Medicale din Russia,  care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor 
habilitat în medicină, specialitatea: 321.21 – Neurochirurgie şi se eliberează certificatul de 
recunoaştere şi echivalare. 

 
2. Se recunoaşte gradul de candidat în ştiinţe pedagogice (diploma ДКН № 164026, 

eliberată de  Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Federaţia Rusă la 23.07.2012 № 487/нк-2), 
acordat dnei Dumitraş Oxana în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Проектное 
исследование по русскому языку как способ формирования культурно-языковой 
компетенции молдавских старшеклассников (Proiectul la limba rusă ca mijloc de formare 
a competenţei cultural-lingvistice a elevilor moldoveni din clasele superioare  )” la 15.02.2012 
în cadrul Institutului de Stat de limbă rusă „A. S. Puşkin”, care se echivalează cu gradul 
ştiinţific de doctor în pedagogie, specialitatea 532.02 – Didactică şcolară (limba rusă) şi se 
eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
3. Se recunoaşte gradul de candidat în ştiinţe fizico-matematice (diploma ДКН № 

0157031, eliberată de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Federaţia Rusă la 28.04.2012 № 
140/нк-3), acordat dlui Hvorostiuhin Andrei în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: 

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

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



„Термодинамические и транспортные свойства горячей и плотной ядерной материи в 
моделях среднего поля (Proprietăţile termodinamice şi de transport a materiei nucleare 
fierbinţi şi dense în modelul câmpului mediu)” la 26.12.2011 № 39 în cadrul Institutului 
Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Federaţia Rusă, care se echivalează cu gradul 
ştiinţific de doctor în ştiinţe fizico-matematice, specialitatea: 132.01 – Fizica nucleului şi a 
particulelor elementare şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

 
Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare,                 Valeriu CANŢER  
academician 
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dr. hab., conf. univ.                                                                       Aliona GRATI  
 


