
 
 

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 12 mai 2011 
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 comisiilor de experţi pe domenii, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice a CNAA HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se recunoaşte diploma de candidat în ştiinţe, seria ДКH nr. 074520, eliberată de 

Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei al Federaţiei 
Ruse la data de 30.01.2009 prin hotărârea nr. 3K/31 şi gradul ştiinţific de candidat în 
ştiinţe juridice la specialitatea: 12.00.14 – Drept administrativ, drept financiar, drept 
informaţional, acordat prin aceasta domnişoarei Chiper Natalia în urma susţinerii tezei 
de candidat în ştiinţe juridice cu tema: „Разрешение административных споров по 
обращениям граждан” (Soluţionarea litigiilor administrative în baza sesizărilor 
cetăţenilor) în Consiliul disertaţional Д 203.002.06 în cadrul Academiei de administrare a 
MAI al Rusiei la 20.11.2008, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în 
drept, specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor de drept şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 

 
2. Se recunoaşte diploma de doctor, seria G, № 0007362, eliberată de Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România la 21.01.2011 şi gradul de doctor în istorie, 
acordat prin aceasta domnului Bercu G. Oleg, în urma susţinerii tezei de doctorat cu 
tema: „Populaţia găgăuză din spaţiul românesc de la mijlocul secolului al XIX-lea şi 
până la sfârşitul secolului al XX-lea” la 21 martie 2010 şi în baza Ordinului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 4542 din 28.07.2010, care se echivalează cu gradul 
ştiinţific de doctor în istorie, specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor şi se 
eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
3. Se recunoaşte diploma de doctor în filosofie (PhD), seria PD, № 00169, eliberată de 

Comisia Superioară de Atestare a Republicii Belarusi la data de 03.10.2007 şi gradul de 
doctor în drept la specialitatea: 12.00.03 – Drept civil, drept al antreprenoriatului; 
dreptul familiei; drept internaţional privat), acordat prin aceasta domnului 
HALABUDENCO Oleg, în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Правовое 
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регулирование лизинга в Республике Молдова и других государств Содружества 
Независимых Государств” (Reglementarea juridică a leasingului în Republica Moldova 
şi alte ţări ale Comunităţii Statelor Independente) în Consiliul pentru susţinerea 
disertaţiilor D 02.01.04 de pe lângă Universitatea de Stat Belarusă la 24.04.2007, proces-
verbal nr. 8, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în drept, specialitatea: 
12.00.03 – Drept privat (civil, al afacerilor) şi se eliberează certificatul de recunoaştere 
şi echivalare. 

 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional    
pentru Acreditare şi Atestare,                                                          Valeriu CANŢER  
academician 
 
 
 

Secretarştiinţific,                              Gheorghe GLADCHI 
profesor universitar 

 
 
 
 
 
 


