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HOTĂRÂREA nr. AT- 7/5
din 28 decembrie 2016
cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă
calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate
În temeiul art. 104 lit.i) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova
(Monitorul Oficial, nr.125-129 din 30 iulie 2004), prevederilor Regulamentului cu privire la
recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și ştiinţifico-didactică obținute în
străinătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.472 din 6 mai 2004, cu modificările și completările
ilterioare și în baza deciziei Comisiei de experți în domeniu, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice
şi ştiinţifico-didactice a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, HOTĂRĂȘTE:
1. Se recunoaște gradul de doctor în relații cu publicul (diploma nr. 0240, eliberată de
Universitatea Sud-Vest „Neofit Rilski” din Blagoevgrad, Republica Bulgaria la data de 15.09.2016),
conferit dlui CIRCOV Evgheni în urma susținerii tezei de doctorat cu tema: Analiza sociologică a
atitudinilor politice în procesul de socializare a tineretului în Republica Moldova, în cadrul
Universităţii Sud-Vest „Neofit Rilski” din Blagoevgrad, la data de 13 septembrie 2016, care se
echivalează cu gradul științific de doctor în științe politice, specialitatea 561.02 Cultură politică și
ideologie; etnopolitologie şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare.
2. Se recunoaște gradul științific de doctor în științe chimice (diploma nr. UNIVBOR,
10964828, eliberată de Universitatea Bordeaux, Franța la data 26.09.2014), conferit dlui
CALANCEA Sergiu în urma susținerii tezei de doctorat cu tema: Sinteza și caracterizarea unor noi
compuși binucleari cu proprietatea de transfer de electron e tipul {Fe(µ-CN)M}(M=Mn, Co,
Fe)/Synthèse et caractérisations de nouveaux complexes binucleaires a transfert d´électron de type
{Fe(µ-CN)M}(M=Mn, Co, Fe), la data 24 iunie 2013, în cadrul Universității Bordeaux, din Franța,
care se echivalează cu gradul științific de doctor în științe chimice, specialitatea 143.01 – Chimie
anorganică și se eliberează certificatul de recunoaștere și echivalare.
3. Se recunoaște gradul de candidat în doctor în pedagogie (diploma seria КНД, nr. 023237,
eliberată de Ministerul Instruirii şi Cercetării din Federaţia Rusă, la data de 11.07.2016), conferit dnei
MOGLAN Diana în urma susținerii tezei de doctorat cu tema: Методика обучения объектноориентированному программированию бакалавров направления «Педагогическое образование»
в условиях сетевого сообщества, în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „A.I. Gherțen” din
Sankt-Petersburg, Rusia, la data de 07.04.2016, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în
științe pedagogice, specialitatea 532. 02 Didactica ştiinţelor şi se eliberează certificatul de
recunoaştere şi echivalare.
4. Se recunoaște gradul de doctor în economie (Seria R, nr.0005170), eliberată de Ministerul
Educaţiei Naţionale, România, la 16. 03.2000, conferit dnei HLACIUC Elena în urma susținerii tezei

de doctor în economie cu tema: Calculația costului în societățile comerciale din industria
construcțiilor de mașini, în cadrul Universității „Al. I. CUZA” Iași, România, la data 07.05.1999, care
se echivalează cu gradul științific de doctor în științe economie, specialitatea 522.02 – Contabilitate,
audit, analiză economică și se eliberează certificatul de recunoaștere și echivalare.
5. Se recunoaște gradul de doctor în economie (Seria R, nr. 0004794), eliberată de Ministerul
Educaţiei Naţionale, România în 13.03.2000, conferit dlui MATEȘ Dorel în urma susținerii tezei de
doctor în economie cu tema: Aportul informațional financiar-contabil la elaborarea strategiilor și
programelor de dezvoltare în profil teritorial, în cadrul Universității de West din Timișoara, România,
la data 17.12.1999, care se echivalează cu gradul științific de doctor în științe economie, specialitatea
522.02 – Contabilitate, audit, analiză economică și se eliberează certificatul de recunoaștere și
echivalare.
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md).
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