
 
 

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-4/6 

din 05 iulie 2012 
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 diploma de doctor în ştiinţe, seria ДД, № 000476, eliberată de Colegiul de 

atestare a Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei, Tineretului şi Sportului al Ucrainei la data de 
22.12.2011 şi gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale la specialitatea: 14.03.09 – 
Histologie, citologie, embriologie, acordat prin aceasta domnului DARII Alic, în urma susţinerii 
tezei de doctor în ştiinţe medicale cu tema: „Макромикроморфология сосудистых сплетений 
желудочков головного мозга и их нервных аппарат (Macromicromorfologia plexurilor 
coroide ale ventriculelor creierului şi aparatul lor nervos)) în Consiliul ştiinţific specializat Д 
20.601.02 de pe lângă Instituţia de învăţământ superior de stat ”Universitatea Naţională de 
Medicină din Ivano-Frankovsk” la 18 mai 2011, care se echivalează cu gradul ştiinţific de 
doctor habilitat în medicină, specialitatea: 03.00.11 – Histologie, citologie, biologia 
dezvoltării şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
 

2. Se recunoaşte diploma de doctor, seria E, № 0006359, eliberată de Universitatea”Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca, România la 27 iulie 2007 şi gradul de doctor în drept, acordat prin 
aceasta domnului STEGARESCU Viorel, în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: 
„Aparenţa în dreptul privat. Aplicaţii practice” la 11 mai 2007 şi în baza Ordinului Ministrului 
Educaţiei şi Cercetării nr. 1418 din 29 iunie 2007, care se echivalează cu gradul ştiinţific de 
doctor în drept, specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil) şi se eliberează certificatul de 
recunoaştere şi echivalare. 

 
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

     Preşedintele Consiliului Naţional        
     pentru Acreditare şi Atestare,                                                                         Valeriu CANŢER  
     academician 
 

    Secretar ştiinţific,                                       Gheorghe GLADCHI 
    profesor universitar 
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