
 

 

HOTĂRÂREA nr. AT- 6/5 

 

 din 15 noiembrie 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 gradul de doctor în filozofie (diploma eliberată de Universitatea Liberă din 

Berlin la data de 7 noiembrie 2013), acordat dnei CORMAN Galina în urma susținerii tezei de 

doctorat cu tema: Imaginea Basarabiei în literatura de călătorie contemporană rusă în anii 1812-

1918, în cadrul Universităţii Libere din Berlin, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în 

istorie, specialitatea 611.03 Istoria universală (pe perioade) şi se eliberează certificatul de 

recunoaştere şi echivalare. 

 

2. Se recunoaște titlul științific de doctor în domeniul contabilitate (diploma Seria G nr. 

0007032, eliberată de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării la data de 25.06.2010), acordat       

dnei  GROSU Veronica (în diplomă: Niculică R. Veronica (Grosu)) în urma susținerii tezei de 

doctorat cu tema: Impactul standardelor asupra evoluției rapoartelor financiare în cadrul Universității 

de Vest din Timișoara, și în baza ordinului MECI nr. 3492 din  23.03. 2010, care se echivalează cu 

gradul ştiinţific de doctor în științe economice, specialitate 522.02 Contabilitate; audit; analiză 

economică 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). 

 

Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare                                                   Valeriu CANŢER,  academician 

Secretar ştiinţific                                       Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ. 
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