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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-5/4 
din 9 octombrie 2014 

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 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 gradul de doctor (habilitat) în ştiinţe pedagogice (diploma seria ДДH,  nr. 
008360, eliberată de Comisia Superioară de Atestare de pe lângă Ministerul Instruirii şi Ştiinţei  al 
Federaţiei Ruse, la 19.09.2008), acordat dnei  DAVER Margarita în urma susţinerii tezei de doctorat 
cu tema: „Мотивационно-стратегические аспекты личностно-ориентированного подхода к 
изучению русского языка как иностранного на начальном этапе”, la 18 mai 2008, în cadrul 
Institutului de Stat de Limbă Rusă „A.S. Puşkin” din Moscova, care se echivalează cu gradul ştiinţific 
de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, specialitatea: 532.02. Didactica şcolară (Didactica limbii 
ruse) şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

   
2. Se recunoaşte gradul de doctor în finanţe (diploma Seria H Nr. 0018608, eliberată de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România la 09.05.2014), acordat               
dnei SADOVEANU Diana în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Cursul de schimb de echilibru şi 
implicaţiile sale economico-financiare” la 03.12.2013, în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi, care se echivalează cu  gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe economice, specialitatea: 522.01. 
Finanţe şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare.  

 
3. Se recunoaşte gradul de doctor în ştiinţe pedagogice (diploma Nr. CУ 2014-43, eliberată de 

Universitatea din Sofia „Klement Ohridski”, Bulgaria la 15.05.2014), acordat               
dnei GOJENCO Veronica în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Cântecul popular bulgar în 
mediul multietnic” în cadrul Universităţii din Sofia „Klement Ohridski”, Bulgaria, care se echivalează cu 
gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe pedagogice, specialitatea: 532.02. Didactica şcolară (muzica) şi se 
eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
 
 

 
Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 

 
Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271;   www. cnaa.md;  e-mail: info@cnaa.gov.md 
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