
 

 
 

HOTĂRÂREA nr. AT- 2/5 

 din 21 aprilie 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: 

 

Se recunoaște gradul științific de doctor în domeniul geografie (diploma Seria J nr. 0014528, 

eliberată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice la data de 14.03.2016), acordat                      

dlui BUNDUC Petru în urma susținerii tezei cu tema: Migraţia internaţională a populaţiei din judeţul 

Botoşani”, la 19.12. 2015 în cadrul Universităţii  „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, care se 

echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe geonomice, specialitatea:  154.02 Geografia 

populaţiei şi a aşezărilor umane şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

Se recunoaște gradul științific de doctor în domeniul economiei (diploma Seria J nr. 0005217, 

eliberată de Ministerul Educației Naționale la data de 28.10.2015), acordat dlui CĂRARE Petru în 

urma susținerii tezei cu tema: Repere comparative ale politicilor concurențiale din Republica Moldova 

și România în perspectivele integrării în Uniunea Europeană, în în cadrul Universităţii  „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi, România, la data de 14.11.2014, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în 

economie, specialitatea 521.02. Economie mondială, relații economice internaționale, și se eliberează 

certificatul de recunoaștere și echivalare. 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md). 
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