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H O T Ă R Â R E A nr. nr. AT-2/6 
 

din 9 aprilie 2015 
 

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

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

(Monitorul Oficial, nr.125-129 din 30 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 gradul ştiinţific de doctor în politici publice (diploma Seria 1-BD-904862 

Nr. 2013/090237, eliberată de Universitatea Internaţională din Andalucia, Spania la 21.11.2012), 
acordat dnei  IAŢCO Mariana în urma susţinerii tezei cu tema: „Las politicas sociales durante 
la transicion hacia la democracia en perspectiva comparada” („Politicile sociale în perioada 
tranziţiei spre democraţie din perspectiva comparată”), la data de 20.11.2012, în cadrul 
Universităţii Internaţionale din Andalucia, Spania, care se echivalează cu gradul ştiinţific de 
doctor în ştiinţe politice, specialitatea: 561.01  – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 
instituţii şi procese politice şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
2. Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor  în geografie (diploma Seria J Nr. 0005240, 

eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale al României, ordinul nr. 3181 din 06.02.2015) ), 
acordat dnei  BUNDUC Tatiana în urma susţinerii tezei cu tema: „Relaţii pedo-geomorfologice 
în bazinul hidrofrafic Larga - Colinele Tigheciului, la 19 decembrie 2014 în cadrul Universităţii  
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe 
geonomice, specialitatea:  153.03 Geomorfologie şi geografie evolutivă şi se eliberează 
certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
 
3. Se respinge dosarul de recunoaştere a gradului de doctor în drept şi echivalare a acestuia 

cu gradul de doctor habilitat al dnei PLOTNIC Olesea. Se recomandă constituirea unui CŞS 
pentru susţinerea tezei de doctor habilitat în drept în baza tezei susţinute în Republica Franceză şi 
a lucrărilor publicate, cu prezentarea unui autoreferat ştiinţific la Seminarul Ştiinţific de Profil 
care va recomanda componenţa CŞS. 
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