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H O T Ă R Â R E A nr. nr. AT-7/4
din 23 decembrie 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
(Monitorul Oficial, nr.125-129 din 30 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 ştiinţific de doctor în ştiinţe geologo-mineralogice (diploma Seria
ДДН nr. 027205, eliberată de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Federaţiei Ruse la 06.10.2014),
acordat dlui MORARU Constantin în urma susţinerii tezei cu tema: Гидрогеохимия зоны
активного водообмена юго-запада Причерноморского артезианского бассейна
(геоэкологические аспекты), la data de 01.11.2013, în cadrul Institutului de Geoecologie
„E.M.Sergheev” al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, care se echivalează cu gradul ştiinţific de
doctor habilitat în ştiinţe geonomice, specialitatea: 151.02 Hidrogeologie şi se eliberează
certificatul de recunoaştere şi echivalare.
2. Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe medicale (diploma Seria ДДН nr.
027205, eliberată de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Federaţiei Ruse la116.03.2014), acordat
dlui SUHARSCHI Ilie în urma susţinerii tezei cu tema: Оптимизация хирургического этапа
дентальной имплантации на основании компьютерного моделирования, la data de
20.11.2013, în cadrul Instituţiei federale bugetare de stat „Institutul central de cercetări ştiinţifice
în stomatologie şi chirurgie maxilo-facială”, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor
în ştiinţe medicale, specialitatea: 323.01 – Stomatologie şi se eliberează certificatul de
recunoaştere şi echivalare.
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