
                     

 

HOTĂRÂREA nr. AT- 3/5 

 

 din 3 iunie 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 ulterioare 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 științific de doctor (diploma 17453091/1, eliberată de Universitatea 

Oxford la data de 23.01.2010), acordat dlui  CODREANU Ion în urma susținerii tezei cu tema: 

Evaluarea mişcării tridimensionale a segmentelor miocardice cu ajutorul rezonanţei magnetice 

cardiace, în cadrul Universităţii din Oxford, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, 

care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe medicale, specialitatea 324.01. 

Imagistică medicală şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 

2. Se recunoaște gradul științific de doctor în domeniul în filologie (diploma Seria J nr. 

0014205, eliberată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice la data de 29.03.2016), acordat  

dnei  GROSU Liliana  (în diplomă DOSCALO G. Liliana (Grosu)) în urma susținerii tezei cu 

tema: Poezia lui Grigore Vieru. Structuri ale imaginarului și construcția sensului poetic, în cadrul 

Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați (ordinul 3209 din  23.02.2016), România, care se 

echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, specialitate 622.01. Literatura română şi se 

eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 

3. Se recunoaște gradul științific de candidat în ştiinţe medicale (diploma Seria ДКН nr. 

133964, eliberată de Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Instruirii și Științei la data de 

6.05.2011), acordat dlui LICHII Igor în urma susținerii tezei cu tema: Клинико-

эпидемиологическая лабораторная характеристика хронического гепатита, în cadrul 

Academiei de Medicină din Sanct-Petersburg „И.И. Мечников”, la data de 21.12.2010, care se 

echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în științe medicale, specialitatea 321.09. Boli infecţioase, 

tropicale şi parazitologie medicală și se eliberează certificatul de recunoaștere și echivalare. 

 

4. Se recunoaște gradul științific de doctor în drept (diploma nr. 2016007603, eliberată de 

Universitatea Chung-Ang, Seul, Coreea de Sud la data de 30.03.2016 ), acordat dnei  OLARI Inga în 
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urma susținerii tezei cu tema: Aplicabilitatea Principiului de Precauție în conformitate cu Convenția 

cu privire la diversitatea biologică și Protocolul HS/ The applicability of the Precautionary Principle 

under Convention an Biological Diversity and HS Protocols to Synthetic Biology, în cadrul 

Universităţii Chung-Ang, Seul, Coreea de Sud, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în 

drept, specialitatea 552.08 Drept internațional și european public 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 
 


