
 

 

HOTĂRÂREA nr. AT- 4/5 

 din 5 iulie 2016 

cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă  

calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate 

 

În temeiul art. 104 lit.i) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova 

(Monitorul Oficial, nr.125-129 din 30 iulie 2004), prevederilor Regulamentului cu privire la 

recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și  ştiinţifico-didactică obținute în 

străinătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.472 din 6 mai 2004, cu modificările și completările 

ilterioare și în baza deciziei Comisiei de experți în domeniu, Comisia de atestare a cadrelor  ştiinţifice 

şi ştiinţifico-didactice a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, HOTĂRĂȘTE: 

 

 

1. Se recunoaște titlul de doctor de cercetare în bolile ortodonto-stomatologice (diploma nr. 

9445, eliberată de Universitatea de Studii din Roma „La Sapienza” la data de 19 februarie 2014), 

acordat dnei CIOBANU Galina în urma susținerii tezei cu tema: Evaluarea şi reproducerea 

măsurilor volumetrice ale sinusurilor paranazale, regenerarea osului maxilar: analizări şi evaluări a 

histologiei şi produselor tipului de diferenţe imunohistochimice, în cadrul Universităţii de Studii din 

Roma „La Sapienza”, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale, specialitatea 

323.01 Stomatologie şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 

2. Se recunoaște titlul științific de doctor în domeniul economie (diploma Seria E nr. 0000094, 

eliberată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice la data de 18.12.2014), acordat  dlui  LUPU 

Constantin (în diplomă LUPU C. Constantin)) în urma susținerii tezei cu tema: Piața de capital în 

contextul globalizării economice și financiare, în cadrul Academiei Române și în baza ordinului nr. 

634 din  11.11. 2014, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în științe economice, 

specialitate 522.01. Finanțe şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 

3. Se recunoaște titlul științific de doctor în domeniul științe administrative (diploma Seria J nr. 

0012198, eliberată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice la data de 16.12.2015), acordat  dlui  

GUȚU Gheorghe (în diplomă GUȚU I. Gheorghe)) în urma susținerii tezei cu tema: Administrarea 

generală a domeniului colectivităților locale, în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și 

Administrative și în baza ordinului nr. 5304 din  25.09. 2015, care se echivalează cu gradul ştiinţific 

de doctor în științe administrative, specialitate 563.02 Organizarea și dirijarea în instituțiile 

administrației publice; servicii publice şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 

 

 

 

4. Se recunoaște gradul științific de doctor în științe politice (diploma eliberată de Universitatea 

din Nisa – Sophia – Antipolis, Franța, la data de de 20.12.2000), acordat dlui FIGUS Alessandro în 

urma susținerii tezei cu tema: „Sistemul Italiei”: transformări și integrări, în cadrul Universităţii din 
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Nisa – Sophia – Antipolis, Franța, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în științe politice, 

specialitatea 561.01Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice şi se 

eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 

 

 

 

Preşedinte al Consiliului Naţional     

Pentru Acreditare şi Atestare,  

academician                                                                                                  Valeriu CANŢER  

 

 

 

Secretar ştiinţific,                              

dr. hab., conf. univ.                                                                                          Aliona GRATI 
 

 


