
 
 

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-5/5 

din 08 iulie 2011 
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 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, seria КД nr. 076814, eliberată de Comisia 

Superioară de Atestare de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS la data de 07 mai 1993 şi 
gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe medicale la specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie, 
acordat prin aceasta domnului CENUŞA Florin în urma susţinerii tezei de candidat în 
ştiinţe medicale cu tema: „ Микроаспирационный синдром у детей раннего возраста” 
(Sindromul de microaspiraţie la copiii de vârstă mică)  în Consiliul specializat K 
001.24.01 în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Pediatrie al Academiei Ruse de 
Ştiinţe Medicale la 02 martie 1993 (proces-verbal nr.6), care se echivalează cu gradul 
ştiinţific de doctor în medicină, specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie şi se eliberează 
certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
 

2. Se recunoaşte diploma de doctor, seria H, № 0002164, eliberată de Universitatea 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România la 04 ianuarie 2011 şi gradul de doctor în 
filologie, acordat prin aceasta doamnei CIOBANU Olesea, în urma susţinerii tezei de 
doctorat cu tema: „Lucian Blaga şi literatura din Basarabia” la 07 octombrie 2010 şi în 
baza Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5729 din 24 
noiembrie 2010, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, 
specialitatea: 10.01.01 – Literatura română şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 
 

3. Se recunoaşte diploma pentru titlul didactico-ştiinţific de „doctor” № 34973, eliberată 
de Comisia Superioară de Atestare a Consiliului de Miniştri al Republicii Bulgaria la data 
de 03 februarie 2011 şi titlul didactico-ştiinţific de doctor la specialitatea: 05.07.03 – 
Metodica de predare a limbii bulgare, acordat prin aceasta doamnei RACOVCENA 
Tatiana, în temeiul disertaţiei susţinute pentru obţinerea titlului de doctor cu tema: 
„Tehnologia bilingvă pentru însuşirea structurilor morfologice la etapa iniţială a 
învăţământului general obligatoriu” şi deciziei Comisiei ştiinţifice 18, proces-verbal 
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Nr.18 din 02 decembrie 2010, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în 
pedagogie, specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline) şi se 
eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional     
pentru Acreditare şi Atestare,                                                           Valeriu CANŢER  
academician 
 
 
 

Secretar ştiinţific,                                  Gheorghe GLADCHI 
profesor universitar 

 
 
 
 
 
 


