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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-6/4 

din 14 noiembrie 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 medicale (diploma КТ № 099991, eliberată 

de Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei din Federaţia Rusă la 4 
iulie 2003), acordat dnei Oleinic Cezara în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: 
„Обоснование алгоритма комплексного консервативного лечения больных миомой 
матки (Argumentarea algoritmului tratamentului conservativ complex la bolnavele cu miom 
de uter)”, la 21.05.2003, în cadrul Universităţii de Stat Medico-Stomatologică din Moscova,  
care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în medicină, specialitatea: 321.15 – 
Obstetrică şi ginecologie şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
 
2. Se recunoaşte gradul de doctor în drept (diploma № 34930, eliberată de  Ministerul 

Învăţământului din Republica Bulgaria la 31.01.2011), acordat dlui Burduja Veaceslav în 
urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Analiza activităţii Consiliului Europei” la 
29.11.2010, în cadrul Universităţii din Sofia „Sfântul Kliment Ohridski, care se echivalează 
cu gradul ştiinţific de doctor în drept, specialitatea 552.08 – Drept internaţional şi european 
public şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
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3. Se recunoaşte gradul de doctor în ştiinţe fizico-chimie a materiei condensate (diploma 
№ BORDI 10121805, eliberată de Ministerul Învăţământului Superior şi de Cercetare la 19 
martie 2013), acordat dnei Palamarciuc Tatiana în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: 
„Sinteza şi studiul materialelor moleculare cu tranziţie de spin””, la 21.05.2012, în cadrul 
Universităţii din Bordeaux, Franţa, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în 
chimie, specialitatea: 141.01 – Chimie anorganică  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 
 

Secretar ştiinţific,                                                                              
dr. hab., conf. univ.                                                                                          Aliona GRATI  
 
 


