
 
 

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-2/8 
cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare  

ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate 
(proces-verbal nr.2 din 31 martie 2011)  

 
 

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. 061809, eliberată de 

Comisia Superioară de Atestare de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS la data de 
11.06.1992 şi gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe sociologice la specialitatea: 
22.00.04 – Structură socială, instituţii sociale şi modul de viaţă acordat prin aceasta 
domnului MÎNDRU Valeriu în urma susţinerii tezei de candidat în ştiinţe sociologice 
cu tema: „Социальные проблемы развития духовной жизни села в условиях 
становления новых производственных отношений (на материалах Республики 
Молдова)” (Probleme sociale ale dezvoltării vieţii spirituale a statului în condiţiile 
constituirii noilor relaţii de producţie (cazul Republicii Moldova)) în Consiliul 
specializat Д 006.29.01 de pe lângă Institutul de Sociologie al Academiei de Ştiinţe a 
Belarusi la 21.04.1992, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în sociologie, 
specialitatea: 22.00.04 – Structură socială, instituţii şi procese sociale şi se eliberează 
certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
2. Se recunoaşte diploma de doctor a Universităţii Aix-Marseille I, № AIMAI 6135535, 

eliberată de Universitatea Aix-Marseille I, Republica Franceză la 12 octombrie 2006 şi 
gradul de doctor în domeniul Studii de romanistică, acordat prin aceasta doamnei 
SALAGOR-CABAC Ludmila în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „La presse 
roumaine au début du XIX eme siecle témoins de l’influence française”(Presa română la 
începutul secolului XIX martor al influenţei franceze) la 13 aprilie 2006, care se 
echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea: 10.01.10 – 
Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 
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3. Se recunoaşte diploma de doctor, seria F, № 0004961, eliberată de Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu, România la 10.09.2008 şi gradul de doctor în teologie, 
acordat prin aceasta domnului CIORBĂ A. Veaceslav, în urma susţinerii tezei de 
doctorat cu tema: „Istoria vieţii bisericeşti a românilor din stânga Prutului din 1940 
până astăzi” la 29 noiembrie 2007 şi în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării 
şi Tineretului nr. 4887 din 25.07.2008, care se echivalează cu gradul ştiinţific de 
doctor în istorie, specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor şi se eliberează certificatul 
de recunoaştere şi echivalare. 

 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional  
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academician 
 
 
 
Secretar ştiinţific,                                                                             Gheorghe GLADCHI 
profesor universitar 

 
 
 
 
 
 


