
                        
 

 

 

HOTĂRÂREA nr. AT- 5/4 

 din 07 octombrie 2015 

 

cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă  

calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate 

 
În temeiul art. 104 lit.i) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (Monitorul 

Oficial, nr.125-129 din 30 iulie 2004), prevederilor Regulamentului cu privire la recunoașterea și 

echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și  ştiinţifico-didactică obținute în străinătate, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.472 din 6 mai 2004, cu modificările și completările ilterioare și în baza 

deciziei Comisiei de experți în domeniu, Comisia de atestare a cadrelor  ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a 

Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în domeniul medicină (diploma Seria J Nr. 0001262, 

eliberată de Ministerul Educației Naționale al  României  la 26.06.2015), acordat dlui DAVID Nicolae 

în urma susţinerii tezei de doctor cu tema: Ultrasonografia în anestezia regională versus tehnicile 

clasice, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, care se 

echivalează cu gradul de doctor în științe medicale, specialitatea 321.19.01 Anesteziologie și Terapie 

intensivă şi se eliberează  certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 

2. Se recunoaște gradul științific de candidat în doctor în medicină (diploma Seria ДКН 

Nr.196751, eliberată de Ministerul Educației și Științei al Federației Ruse la 10.02.2014), acordat dlui 

DRAGUȚA Ilarion în urma susținerii tezei cu tema Oсобенности течения мочекаменной болезни в 

различных возрастных группах (Particularitățile de parcurs a urolitiazei în diferite grupe de varstă), 

în cadrul Universității de Stat de Medicină și Stomatologie „A.I. Evdokimov” din or. Moscova, la data 

de 25.09.2013, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale, specialitatea 321.22. 

Urologie și Andrologie,  și se eliberează certificatul de recunoaștere și echivalare. 

 

3. Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în domeniul management (diploma Seria J Nr. 

0005307, eliberată de Ministerul Educației Naționale al  României  la 23.06.2015), acordat                               

dnei SUSLENCO Alina în baza susţinerii tezei cu tema Dezvoltarea capitalului uman și 

competitivitatea întreprinderii, în cadrul Universității „Alexandru I. Cuza” din Iaşi, care se echivalează 

cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe economice,  specialitatea  521.03. Economie și management în 

domeniul de activitate, și se eliberează certificatul de recunoaștere și echivalare. 
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4. Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în domeniul ingineriei mecanice (diploma Seria J Nr. 

0004789, eliberată de Ministerul Educației Naționale al  României  la 08.07.2015), acordat                 

dlui BEJAN Sergiu în baza susţinerii tezei cu tema Analiza performanţei procesului de compactare 

dinamică prin vibraţii pentru structuri rutiere, în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

România, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 242.07. 

Maşini şi echipamente tehnice, și se eliberează certificatul de recunoaștere și echivalare. 

 

5. Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în domeniul ingineriei mecanice (diploma Seria J Nr. 

0004798, eliberată de Ministerul Educației Naționale al  României la 08.07.2015), acordat dlui 

RAILEAN Alexandru în baza susţinerii tezei cu tema Comportarea dinamică la acţiuni impulsive a 

podurilor şi viaductelor rutiere echipate cu aparate de reazem elastice şi disipative, în cadrul 

Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, România, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în 

gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, la specialitatea 242.07. Maşini şi echipamente tehnice, și se 

eliberează certificatul de recunoaștere și echivalare. 

 

6. Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în domeniul ingineriei industriale (diploma Seria I Nr. 

0002925, eliberată de Ministerul Educației Naționale al  României la 05.02.2014), acordat dlui BUGA 

Alexandru în baza susţinerii tezei cu tema Contribuţii teoretice şi experimentale privind controlul cu 

ultrasunet fără contact a materialelor compozite, în cadrul Universității Politehnice din Bucureşti, 

România, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, 

la specialitatea 251.01. Ingineria materialelor şi produselor metalice, și se eliberează certificatul de 

recunoaștere și echivalare. 

 

7. Se recunoaște gradul științific de candidat în doctor în științe tehnice (diploma Seria КДН 

Nr.196751, eliberată de Ministerul Educației și Științei al Federației Ruse la 06.04.2015), acordat          

dlui RADILOV Tudor în urma susținerii tezei cu tema Разработка методики моделирования 

установившихся режимов электроэнергетических систем с гибкими электропередачами / 

Elaborarea metodelor de modelare a regimului stabilizat a sistemelor electroenergetice cu 

electrotransmisii flexibile, în cadrul Universității naţionale de cercetare „МЭИ” din or. Moscova, la data 

de 19.12.2014, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, specialitatea 221.01. 

Sisteme şi tehnologii energetice,  și se eliberează certificatul de recunoaștere și echivalare. 

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 

 

Preşedinte al Consiliului Naţional  

Pentru Acreditare şi Atestare,  

academician                                                                                     Valeriu CANŢER  

 

Secretar ştiinţific,                     

dr. hab., conf. univ.                                                                          Aliona GRATI 

 



 


