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-3/9
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din 23 mai 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, № 0005654, eliberată de Universitatea Tehnică
”Gheorghe Asachi” din Iaşi, România la 12 ianuarie 2012 şi gradul de doctor în inginerie
electronică şi telecomunicații, acordat prin aceasta domnului COJOCARU Victor, în urma
susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Sisteme de emisie – recepție cu ultrasunete pentru echo –
locație în aer şi ”vizualizare” ultrasonoră” la 28 septembrie 2011 şi în baza Ordinului Ministrului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6697 din 12 decembrie 2011, care se
echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, specialitatea: 05.27.01 – Electronica corpului
solid, microelectronică, nanoelectronică şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare.
2. Se recunoaşte diploma de candidat în ştiinţe, seria KT, № 168933, eliberată de Comisia
Superioară de Atestare a Ministerului Învățământului şi Ştiinței al Federației Ruse la data de
16.12.2005 şi gradul ştiințific de candidat în ştiințe pedagogice la specialitatea: 13.00.02 – Teoria
şi metodica instruirii şi educației (matematică), acordat prin aceasta doamnei CHIRSANOVA Alla,
în urma susţinerii tezei de candidat în ştiinţe cu tema: „Интегральная диагностика качества
выполнения письменных контрольных работ по математике”(„Diagnostica integrală a calității
executării lucrărilor de control în scris la matematică”) în Consiliul disertațional Д 212.136.02 din
cadrul Universității Pedagogice de Stat Deschisă din Moscova ”Şolohov M.A.” la 18 octombrie 2005,
care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în pedagogie, specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi
metodologia instruirii (matematică) şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
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