
 
 

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-3/6 

Cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare  
ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate 

(proces-verbal nr.3 din 29 aprilie 2010)  
 

 
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 gradul ştiinţific de doctor în filologie, conferit dnei MATEI Claudia 
de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, diploma seria C, nr. 0001786, 
eliberată la 20.12.2006, ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul „G. Călinescu şi 
Italia” şi în baza ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr.5285 din 28.12.2001, 
care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea: 10.01.01 – 
Literatura română şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
2. Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în drept, conferit dnei GAVAJUC Stela de 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, diploma seria G, nr. 0006171, 
eliberată la 12.03.2010, ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul „Judecata în 
primă instanţă în procesul penal al Republicii Moldova” şi în baza ordinului Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării şi Inovaţiei nr.6026 din 27.11.2009, care se echivalează cu  
gradul ştiinţific de doctor în drept, specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept 
procesual penal) şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
 
3. Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor la specialitatea: 05.07.01 – Teoria educaţiei şi 

didactica, conferit dnei PASLARI Maria de Comisia Superioară de Atestare a 
Consiliului de Miniştri al Republicii Bulgaria, prin decizia din 23.04.2009, în urma 
susţinerii tezei de doctorat cu titlul „Обогащение словарного запаса учащихся при 
изучении литературного болгарского языка в полиязыковой среде (Республика 
Молдова)”, diploma nr. 33330, eliberată la 24.06.2009, care se echivalează cu  gradul 
ştiinţific de doctor în pedagogie, specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (limba bulgară) şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
4. Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în istorie, conferit dnei BÎTCĂ Ana de 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România, diploma seria F, nr. 0006090, 
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eliberată la 10.04.2008, ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul „Educaţia şi 
învăţământul în Dacia Romană” şi în baza ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
şi Tineretului nr.3439 din 12.03.2008, care se echivalează cu  gradul ştiinţific de 
doctor în istorie, specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor şi se eliberează certificatul 
de recunoaştere şi echivalare. 

 
5. Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe tehnice, conferit dlui 

SOFRONESCU Igor ca urmare a susţinerii tezei de candidat în ştiinţe tehnice cu titlul 
„Оценка влияния упругих элементов комбинированной подвески на плавность хода 
автомобилей многоцелевого назначения” în Consiliul Ştiinţific Specializat al 
Academiei Militare a Forţelor Armatre ale Federeaţiei Ruse la 28.06.2007, confirmării 
deciziei CŞS şi eliberării diplomei seria DKH, nr. 037900 prin Hotărârea Comisiei 
Superioare de Atestare a Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei al Federaţiei Ruse nr. 
37K/14 din 28.09.2007, care se echivalează cu  gradul ştiinţific de doctor în tehnică, 
specialitatea: 20.00.05 – Armamentul şi tehnica militară şi se eliberează certificatul de 
recunoaştere şi echivalare. 

 
 

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare                                                   Valeriu CANŢER, academician 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretar ştiinţific                Gheorghe GLADCHI, prof. univ. 
 


