
 

 
 

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-4/5 din 11 iulie 2013 
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 gradul de doctor în drept (diploma seria N° NANTES № 9878537, eliberată de 

Universitatea din Nantes, Ministerul Învăţământului Superior şi al Cercetării, Republica Franceză, la 12 
martie 2013), acordat dlui LAI Igor în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Le statut des 
ressortissants des etats tiers dans l’ordre juridique de l’Union Europeenne (Statutul cetăţenilor statelor 
terţe în sistemul juridic al Uniunii Europene)” la 12.11.2012, în cadrul Universităţii din Nantes,  care se 
echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în drept, specialitatea: 12.00.10 –  Drept internaţional 
public/ 552.08 – Drept internaţional şi european public şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 

 
2. Se recunoaşte gradul de doctor în  literatură (diploma № 1101, eliberată de Institutul Ştiinţe 

Sociale al Universităţii din Ankara, Republica Turcia  la 23.11.2001), acordat dnei STAMOVA Maria 
în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Fonetica comparativă a graiurilor în limba găgăuză 
(Гагаузский язык и сравнительная фонетика говоров)” la 23.11.2001 în cadrul Universităţii din 
Ankara, Republica Turcia , care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea 
621.03 – Fonetică și fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (limbi 
turcice) şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
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