
 

 
 

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-6/7 
cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare  

ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate 
(proces-verbal nr.6 din 06 octombrie 2010)  

 
 

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 comisiilor de experţi pe domenii, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice a CNAA HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se recunoaşte diploma de doctor în ştiinţe, seria ДД, № 008549, eliberată prin 

Hotărârea Prezidiului Comisiei Superioare de Atestare a Ucrainei din 01.07.2010 
(proces-verbal nr.22-07/5) şi gradul de doctor în ştiinţe fizico-matematice la 
specialitatea: 01.01.05 – Teoria probabilităţilor şi statistica matematică, acordat prin 
aceasta domnului KOLESNIK Alexander în urma susţinerii tezei de doctor cu tema 
„Распределения марковских случайных эволюций в евклидовых пространствах Rm” 
în Consiliul Specializat Д 26.206.02 din cadrul Institutului de Matematică al Academiei 
Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei la 13.04.2010, care se echivalează cu gradul ştiinţific de 
doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, specialitatea: 01.01.05 – Teoria 
probabilităţilor şi statistica matematică şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 

 
2. Se recunoaşte diploma de candidat în ştiinţe, seria KT, № 081653, eliberată de 

Comisia Superioare de Atestare a Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei al Federaţiei 
Ruse din 18.10.2002 şi gradul de candidat în ştiinţe pedagogice la specialitatea: 
13.00.08 – Teoria şi metodica învăţământului profesional, acordat prin aceasta doamnei 
TCACI Ludmila în urma susţinerii tezei de candidat în ştiinţe cu tema „Подготовка 
будущего педагога к деятельности в поликультурном образовательном 
учреждении” în Consiliul disertaţional Д 121.206.02 din cadrul Universităţii Pedagogice 
de stat din Rostov  la 26.04.2002, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în 
pedagogie, specialitatea: 13.00.08 – Teoria şi metodologia instruirii profesionale şi se 
eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
 
 

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

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

 



3. Se recunoaşte diploma de doctor în ştiinţe, nr. 201019894, eliberată de Universitatea 
Pensylvania, SUA la 17.05.2004 şi gradul ştiinţific de doctor în domeniul: Computer 
and Information Science, acordat prin aceasta domnului POPESCUL Alexandrin în 
urma susţinerii tezei de doctor cu tema „Statistical Learning from Relational Databases” 
în Universitatea din Pensylvania, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în 
informatică, specialitatea: 01.05.03 – Tehnologii informaţionale şi se eliberează 
certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
4. Se recunoaşte diploma de doctor în ştiinţe, nr. 259, eliberată de Universitatea 

Сa’Foscari Venezia, Republica Italiană la 15.05.2006 şi gradul ştiinţific de doctor în 
domeniul: Dreptul european al contractelor civile şi comerciale, acordat prin aceasta 
domnului CAZACU Valentin, în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema 
„L’inadempimento e le garanzie per i vizi nella vendita dei beni di consumo”  
(Neexecutarea contractului şi garanţiile în cazul vânzărilor bunurilor de consum) în 
Universitatea Сa’Foscari Venezia, la 10.03.2006, care se echivalează cu gradul 
ştiinţific de doctor în drept, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (al afacerilor, 
internaţional privat) şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare                                                   Valeriu CANŢER, academician 
 
 
Secretar ştiinţific                                                                     Gheorghe GLADCHI, prof. univ. 

 
 
 
 
 
 


