
 
 

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-1/10 

cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare  
ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate 

(proces-verbal nr.1 din 24 februarie 2011)  
 

 
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 candidat în ştiinţe istorice, seria ДКН nr. 099067, eliberată 

de Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei al Federaţiei 
Ruse la data de 18.12.2009 prin hotărârea 47k/186 şi gradul ştiinţific de candidat în 
ştiinţe istorice la specialitatea: 07.00.07 – Etnografie, etnologie, antropologie, acordat 
prin aceasta doamnei NEAGOVA Anna în urma susţinerii tezei de candidat în ştiinţe cu 
tema: „Роль неправительственных организаций в становлении гражданского 
общества в полиэтничной Гагаузии” (Rolul organizaţiilor neguvernamentale în 
constituirea societăţii civile în Găgăuzia polietnică) în Consiliul disertaţional D 
002.117.01 din cadrul Institutului de Etnologie şi Antropologie „N.N. Micluho-Maclai” 
al Academiei de Ştiinţe Ruse la 27.01.2009, care se echivalează cu gradul ştiinţific de 
doctor în istorie, specialitatea: 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică 
şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
2. Se recunoaşte diploma de doctor, seria R, № 0000851, eliberată de Universitatea 

„Transilvania” din Braşov, România la 06.09.2000 şi gradul de doctor în ştiinţe 
inginereşti, specialitatea inginerie mecanică, acordat prin aceasta domnului AMBROSI 
Grigore, în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Cercetări privind cinetica formală 
de aprindere şi ardere a borului cu aplicaţii în motoarele termice” la 19 mai 2000, pe 
baza confirmării Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare din 07.07.2000 şi prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4209 din 
20.07.2000, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, specialitatea: 
05.20.03 – Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria 
prelucrătoare şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
3. Se recunoaşte Diploma Naţională de doctor în chimie, № NANTES 7555272 / 

2009440031, eliberată de Universitatea din Nantes, Republica Franceză la 29 aprilie 2010 
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şi gradul ştiinţific de doctor în chimie, specialitatea: Chimie analitică - Electrochimie, 
acordat prin aceasta domnişoarei DRAGANCEA Veronica în urma susţinerii tezei de 
doctorat cu tema:”Développement de méthodes rapides pour une estimation du taux des 
composes phénoliques dans les produits fumés: capteur et bio-capteur” (Elaborarea 
unor metode rapide de dozare a compuşilor fenolici în produse afumate: senzor şi 
biosenzor) la 23 octombrie 2009, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în 
chimie, specialitatea: 02.00.02 – Chimie analitică şi se eliberează certificatul de 
recunoaştere şi echivalare. 

 
4. Se recunoaşte Diploma Naţională de doctor în psihologie, № AIMAI 7175350, 

eliberată de Universitatea Aix-Marseille I, Republica Franceză la 15 februarie 2010 şi 
gradul de doctor în psihologie acordat prin aceasta doamnei SAMSON Luminiţa în 
urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: ”Soumission librement consentie. Etudes 
interculturelles: France, Roumanie, Russie. Procédure de Toucher versus procédure de 
«Vous-etes-libre-de ...» ” (Cercetare în paradigma supunere liber consimţită. Studiu 
intercultural: Franţa, România, Rusia. Influenţa tactilului versus tehnica „Sunteţi liber 
să ...) la 02 iunie 2009, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în psihologie, 
specialitatea: 19.00.05 – Psihologie socială  şi se eliberează certificatul de recunoaştere 
şi echivalare. 
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