
 
 

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-9/5 

din 22 decembrie 2011 
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 diploma de doctor în enologie, № BORDI 8899894/2011200900924, 

eliberată de Universitatea Bordeaux 1, Republica Franceză la 01 aprilie 2011 şi gradul 
de doctor în enologie, acordat prin aceasta domnului CHICIUC Igor, în urma susţinerii 
tezei de doctorat cu tema: „Etude des parametres affectant le transfert d'oxygene dans les 
vins” („Studiul parametrilor ce afectează transferul oxigenului în vinuri”) la 07 decembrie 
2010, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, specialitatea: 
05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice şi se eliberează certificatul de 
recunoaştere şi echivalare. 
 

2. Se recunoaşte diploma de candidat în ştiinţe, seria ДК, nr. 068034, eliberată de 
Comisia Superioară de Atestare a Ucrainei la 31 mai 2011 (proces-verbal nr.26-08/5) şi 
gradul de candidat în ştiinţe tehnice, acordat prin aceasta domnului VLAS Mihail, în 
urma susţinerii tezei de candidat în ştiinţe tehnice cu tema: „Термовременные режимы 
литья биметаллических отливок с износостойким наружным слоем из чугуна в 
стационарные литейные формы”(„Regimele termice în timp de turnare a pieselor 
bimetalice cu staratul exterior din fontă de durabilitate cu forme staţionare de turnare”) în 
Consiliul Ştiinţific Specializat al Academiei Naţionale Metalurgice din Ucraina al 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din Ucraina, oraşul 
Dnepropetrovsc la 09 noiembrie 2010, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor 
în tehnică, specialitatea: 05.16.03 – Metalurgia metalelor; turnarea şi prelucrarea 
metalelor şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
3. Se recunoaşte diploma de candidat în ştiinţe, seria KД, nr. 077317, eliberată de 

Comisia Superioară de Atestare de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS la 21 mai 
1993 şi gradul de candidat în ştiinţe filologice, la specialitatea: 10.02.04 – Limbi 
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germanice, acordat prin aceasta domnului CHISELIOV Victor, în urma susţinerii tezei de 
candidat în ştiinţe filologice cu tema: „Род корневых неодушевленных 
существительных в современном немецком языке” (Genul substantivelor neafixate 
inanimate  în limba germană contemporană) în Consiliul specializat Д.056.06.01 de pe 
lângă Institutul Pedagogic de Stat de Limbi Străine din Minsk, Belarusi la 22.12.1992, care 
se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea: 10.02.04 – Limbi 
germanice (limba germană) şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
 

4. Se recunoaşte diploma de doctor în drept, nr. 1052022011600001, eliberată de 
Universitatea Zhongnan de Economie şi Drept, Wuhan, Republica Populară China, la 30 
iunie 2011 şi gradul de doctor în drept, acordat prin aceasta doamnei BOAGHI Viorica, 
în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Banca Naţională a Moldovei şi Banca 
Populară a Chinei în cadrul Organelor Administraţiei Publice: analiză juridică a 
autonomiei versus coordonarea instituţiilor” la 04 iunie 2011 în faţa Comitetului 
Academic de Evaluare a gradelor ştiinţifice, instituit în cadrul  Universităţii Zhongnan de 
Economie şi Drept, Wuhan, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în drept, 
specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
 

 
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional       
pentru Acreditare şi Atestare,                                                                     Valeriu CANŢER  
academician 
 
 

Secretar ştiinţific,                                     Gheorghe GLADCHI 
profesor universitar 


