
 
 

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-2/5 
din 21 iunie 2013 

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 în geografie (diploma nr. 0010717, eliberată de 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, la 04.09.2009), acordat dlui 
LOZOVANU Dorin în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Populaţia românească din 
Peninsula Balcanică. Studiul uman geografic” la 02.07.2008, care se echivalează cu gradul 
ştiinţific de doctor în geografie, specialitatea: 11.00.02 – Geografie economică, socială şi 
politică/154.02 – Geografia populaţiilor şi aşezărilor umane şi se eliberează certificatul de 
recunoaştere şi echivalare. 

 
2. Se recunoaşte gradul de doctor în istorie (diploma nr. 0018121, eliberată de 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, la 11.02. 2013), acordat dlui URSU Ion 
în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Populaţiile turanice din spaţiul Est-Carpatic în 
secolele X-XIV” la 19.09.2012, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în istorie, 
specialitatea: 07.00.06 – Arheologie/613.01 – Arheologie şi se eliberează certificatul de 
recunoaştere şi echivalare. 

 
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
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