
 
 

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-1/6 

din 16 februarie 2012 
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, seria H, № 0007271, eliberată de Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu, România la 01 iulie 2011 şi gradul de doctor în economie, 
acordat prin aceasta doamnei CHIRIAC Mirela, în urma susţinerii tezei de doctorat cu 
tema: „Ajutorul de stat şi incidenţa sa asupra mediului concurenţial în Republica 
Moldova” la 26 noiembrie 2010 şi în baza Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 4387 din 06 iunie 2011, care se echivalează cu gradul 
ştiinţific de doctor în economie, specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în 
ramură) şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
2. Se recunoaşte diploma de doctor, seria P, № 0001470, eliberată de Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galaţi, România la 16 septembrie 1997 şi gradul de doctor inginer, 
acordat prin aceasta domnului CROITORU Gheorghe, în urma susţinerii tezei de 
doctorat cu tema: „Studii şi cercetări privind comportarea şi protecţia armaturilor 
metalice” la 20 iunie 1997, pe baza avizării Consiliului Naţional de Atestare a titlurilor 
diplomelor şi certificatelor universitare din 10-11.07.1997, aprobată prin Ordinul 
ministrului învăţământului nr. 4268 din 23 iulie 1997, care se echivalează cu gradul 
ştiinţific de doctor în tehnică, specialitatea: 05.23.05 – Materiale şi articole de 
construcţii şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
3. Se recunoaşte diploma de doctor, seria H, № 0005776, eliberată de Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galaţi, România la 08 decembrie 2011 şi gradul de doctor în 
ingineria materialelor, acordat prin aceasta domnului COLESNIC Igor, în urma 
susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Studii şi cercetări asupra protecţiei anticorozive în 
industria materialelor de construcţii” la 05 martie 2011, şi în baza Ordinului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4387 din 06 iunie 2011, care se 

 
Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 

 
Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271;  www. cnaa.md;  e-mail: info@cnaa.md 



echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, specialitatea: 05.23.05 – Materiale 
şi articole de construcţii şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
4. Se recunoaşte diploma de doctor, seria H, № 0004275, eliberată de Universitatea de 

�tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, România la 25 
ianuarie 2011 şi gradul de doctor în horticultură, acordat prin aceasta domnului 
CIOBANU Valeriu, în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Cercetări în vederea 
optimizării sistemului de introducere în cultură şi multiplicare a sortimentului de tomate în 
Republica Moldova” la 16 septembrie 2010, şi în baza Ordinului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5729 din 24 noiembrie 2010, care se 
echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în agricultură, specialitatea: 06.01.05 – 
Ameliorarea şi producerea seminţelor şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 

 
5. Se recunoaşte diploma de doctor în filosofie (Doctor of Philosophy), № 760815-6092, 

eliberată de Universitatea din Stockholm, Suedia la 09 iunie 2006 şi gradul de doctor 
în genetcă moleculară, acordat prin aceasta domnului CROITORU Victor, în urma 
susţinerii tezei de doctorat cu tema: ”Study on the Function of Translation Initiation Factor 
IF1” (Studiul Funcţiei Factorului de Iniţiere a Translaţiei IF1) la 01 iunie 2006, care se 
echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în biologie, specialitatea: 03.00.15 – Genetică 
şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
 

6. Se recunoaşte diploma de doctor, seria C, № 0001867, eliberată de Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România la 08 decembrie 2003 şi gradul de doctor în 
biologie, acordat prin aceasta doamnei TIMUŢĂ Lidia, în urma susţinerii tezei de 
doctorat cu tema: „Modificări protoplasmatice structurale şi funcţionale la plante de 
cultură sub influenţa unor analogi ai bazelor azotate şi ai altor agenţi xenobiotici chimici” 
la 07 septembrie 2002 şi în baza Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3896 
din 24 aprilie 2003, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în biologie, 
specialitatea: 03.00.12 – Fiziologia plantelor şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 

 
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

 
 

 

Preşedintele Consiliului Naţional     
pentru Acreditare şi Atestare,                                                               Valeriu CANŢER  
academician 

                                                      
Secretar ştiinţific,                                                                                  Gheorghe GLADCHI 
profesor universitar 


