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H O T Ă R Â R E A nr. nr. AT-3/4 
din 28 mai 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 istorie (diploma Nr. BT-15 4-0007), 

eliberată de Universitatea din Veliko Tîrnovo „Sf. Kiril şi Metodiu în 22 ianuarie 2015), 
acordat dlui DUMINICA Ivan în urma susţinerii tezei de doctor  în istorie cu tema: 
Българските преселници в Бесарабия в края на ХVIII - първата половина на ХIХ век в 
историографията (Emigranţii bulgari din Basarabia la sfârşitul sec. XVIII – prima jumătate 
a sec. XIX în istoriografie),  la data de 17 decembrie 2014, în cadrul Universităţii din Veliko 
Tîrnovo „Sf. Kiril şi Metodiu”, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în istorie,  
specialitatea 611.03 Istoria universală (pe perioade) şi se eliberează certificatul de 
recunoaştere şi echivalare. 

2. Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în istorie, specialitatea Antropologie istorică, 
(diploma seria P nr. 0004506), eliberată de Ministerul Învățământului, România, la 
23.12.1998), acordat dnei URSU Rodica în urma susţinerii tezei Religia şi mitologia geţilor 
reflectate în monumentele de artă (sfârşitul secolului V – secolul III în. de Chr.), la data de 
21.031998, în cadrul Universităţii  din Bucureşti, care se echivalează cu gradul ştiinţific de 
doctor în istorie, specialitatea:  613.01 Arheologie şi se eliberează certificatul de recunoaştere 
şi echivalare. 
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