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H O T Ă R Â R E A nr. AT-2/6
din 05 aprilie 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 ştiinţificodidactice a CNAA,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se recunoaşte diploma de doctor în ştiinţe, seria ДH, nr. 002076*, eliberată de
Comisia Superioară de Atestare a Ucrainei şi gradul de doctor în ştiinţe tehnice,
acordat prin aceasta domnului ARPENTIN Gheorghe, în urma susţinerii tezei de doctor
în ştiinţe tehnice cu tema: „Основы технологии столовых вин с повышенной пищевой
ценностью и их медико-биологическая оценка”(„Bazele tehnologiei vinurilor de masă
cu valoare nutriţională ridicată şi evaluarea lor biomedicală”) în Consiliul Ştiinţific
Specializat al Institutului Vinului şi Viţei de Vie ”Magaraci”, oraşul Ialta, Ucraina la 27
decembrie 1994 (proces-verbal nr.11), care se echivalează cu gradul ştiinţific de
doctor habilitat în tehnică, specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi
nealcoolice şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare.
2. Se recunoaşte diploma de doctor, seria C, № 0000362, eliberată de Academia de Studii
Economice din Bucureşti, România la 12 mai 2003 şi gradul de doctor în economie,
acordat prin aceasta domnului GOTIŞAN Iurie, în urma susţinerii tezei de doctorat cu
tema: „Piaţa monetară în mecanismul dezvoltării economice din Republica Moldova” la
18 iulie 2002 şi în baza Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3896 din 24
aprilie 2003, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în economie,
specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit şi se eliberează certificatul de
recunoaştere şi echivalare.
3. Se recunoaşte diploma de doctor, seria H, № 0007173, eliberată de Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, România la 24 ianuarie 2011 şi gradul de doctor în teologie,
acordat prin aceasta domnului MOŞIN Octavian, în urma susţinerii tezei de doctorat cu
tema: „Biserica şi teologia rusă în secolul al XIX-lea” la 04 octombrie 2010, şi în baza
Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5729 din
24 noiembrie 2010, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în istorie,

specialitatea: 07.00.03 – Istoria universală şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi
echivalare.
4. Se recunoaşte diploma de candidat în ştiinţe istorice, seria ДКН, № 085498, eliberată
de Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei al Federaţiei
Ruse la data de 22.05.2009 prin hotărârea 21k/30 şi gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe
istorice la specialitatea: 07.00.07 – Etnografie, etnologie, antropologie, acordat prin
aceasta domnului PAŞALÎ Piotr, în urma susţinerii tezei de candidat în ştiinţe cu tema:
„Социально-экономические и этнокультурные основы самоутверждения Гагаузии
как этнотерриториального региона Республики Молдова” (Bazele social-economice
şi etnoculturale ale autodeterminării Găgăuziei ca regiune etnoteritorială a Republicii
Moldova) în Consiliul disertaţional Д 002.117.01 din cadrul Institutului de Etnologie şi
Antropologie ”N.N. Micluho-Maclai” al Academiei de Ştiinţe Ruse la 27 ianuarie 2009,
care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în istorie, specialitatea: 07.00.07 –
Etnologie, antropologie culturală şi istorică şi se eliberează certificatul de recunoaştere
şi echivalare.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
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