
 

 
 

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-1/7 

din 13 februarie 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 candidat în medicină (diploma Seria КТ № 077792, eliberată de  

Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Educaţiei al Federaţiei Ruse, la 06.09.2002), acordat dlui 
Viorel VETRILĂ în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Артроскопические методы лечения 
повреждений сумочно-связочного аппарата коленного сустава в остром периоде), la 14.06.2002, 
în cadrul Institutului Central de Cercetări Ştiinţifice de Traumatologie şi Ortopedie „N.N.Prigov”,  care 
se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în medicină, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi 
traumatologie şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
2. Se recunoaşte gradul de doctor în ştiinţe politice (diploma cu apostila MAERP nr. 23967/2013, 

eliberată de Academia de Studii Umanistice „Aleksandra Gieysztora”, Polonia, la 19.08.2013), acordat 
dnei Viorica PALAMARCIUC în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Mit şi politică în 
societatea bazată pe consum” la 19.11.2012, în cadrul Academiei de Studii Umanistice „Aleksandra 
Gieysztora”, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe politice, specialitatea 561.02 
– Cultură politică şi ideologie; etnopolitologie şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

   
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
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