
 

 
 

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-2/8 

din 10 aprilie 2014 
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 candidat în drept (diploma Seria ДКН № 128473, eliberată de  

Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Educaţiei al Federaţiei Ruse la 18.02.2011), acordat dnei 
Natalia OSOIANU în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Тенденции и перспективы 
развития международного частного права Республики Молдова” la 25.11.2010, în cadrul 
Academiei Juridice de Stat din Moscova,  care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în drept, 
specialitatea: 533.06 – Drept internaţional şi european privat şi se eliberează certificatul de 
recunoaştere şi echivalare. 

 
2. Se recunoaşte gradul de doctor în teologie (diploma Seria H Nr. 0002168, eliberată de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, România, la 04.01.2011), acordat dlui  
Grigore S. COSTIN în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema: „Istoria bisericii ortodoxe ruse în 
secolul al XIX-lea” la 29.09.2010, în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, care se 
echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în teologie, specialitatea 642.01 – Teologie biblică, 
sistemică şi a religiilor şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

   
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
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