
 
 

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-7/6 

din 20  decembrie 2012 
                                          cu privire la recunoaşterea  şi  echivalarea actelor 
                                         de înaltă calificare ştiinţifică 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 în sociologie, Nr. EHESS 6969412, / 2009200700463 eliberată 
de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Şcoala de Înalte Studii în Ştiinţe Sociale), Paris, 
Republica Franceză la 4 februarie 2009 şi gradul de doctor în sociologie, acordat prin aceasta domnului 
NEGURĂ Petru, în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Nationale par la forme, socialiste par le 
contenu. Litterature et politique en Bessarabie roumaine et Moldavie soviétique durant la période 
stalinienne” (Naţională prin formă, socialistă după conţinut. Literatura şi politica în Basarabia 
românească şi în Moldova sovietică în perioada stalinistă) la 25 septembrie 2007, care se echivalează cu 
gradul ştiinţific de doctor în sociologie, specialitatea: 22.00.06 – Sociologia vieţii spirituale şi se 
eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
 
     2. Se recunoaşte diploma de doctor, seria H, Nr. 0016032, eliberată de Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, România la 23 noiembrie 2012 şi gradul de doctor în inginerie industrială, 
acordat prin aceasta doamnei DABIJA Ala, în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Cercetări 
privind particularităţile costructiv tehnologice ale echipamentelor de protecţie destinate operatorilor 
care deservesc utilităţi publice din Republica Moldova” la 25 noiembrie 2011 şi în baza Ordinului 
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6149 din 7 noiembrie 2012, care se 
echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, specialitatea: 05.19.07 – Modelarea articolelor 
textile, de confecţie, a îmbrăcămintei şi încălţămintei şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 
 
     3.  Se recunoaşte diploma de doctor, Nr. 000157, eliberată de Institutul de Cercetări şi Tehnologii 
Cosmice al Academiei de Ştiinţe a Bulgariei la 15 iunie 2012 şi gradul didactic şi ştiinţific de doctor în 
Sisteme automatizate pentru prelucrarea informaţiei şi dirijare, acordat prin aceasta domnului 
VLADOV Mihail, în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Адаптивная телеметрическая 
система контроля двигателей летательных аппаратов”(Sistem telemetric adaptiv de control al 
motoarelor aparatelor de zbor)” la 8 iunie 2012, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în 
tehnică, specialitatea: 05.11.16 – Aparate, sisteme şi metode de măsurare, informare, control şi 
diagnostic, şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
   
     4. Se recunoaşte diploma de doctor, seria H, Nr. 0017962, eliberată de Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi, România la 25 octombrie 2012 şi gradul de doctor în drept, acordat prin aceasta 
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domnului DĂNOI Ion, în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Protecţia juridico-penală a 
mediului” la 7 aprilie 2012 şi în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nr. 5743 din 12 septembrie 2012, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în 
drept, specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal) şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 
 
 
 
 
    5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
 
 
 

 

     Preşedintele Consiliului Naţional                
     pentru Acreditare şi Atestare,                                                                             Valeriu CANŢER  
     academician                                                                                       
 
 

    Secretar  ştiinţific,                                           Gheorghe GLADCHI 
    profesor universitar 


