
 
 

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-8/7 

cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare  
ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate 

(proces-verbal nr.8 din 23 decembrie 2010)  
 

 
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 KT, № 065087, eliberată de 

Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Învăţământului al Federaţiei Ruse la 
15.02.2002 şi gradul de candidat în ştiinţe juridice la specialitatea: 12.00.05 – Dreptul 
muncii; dreptul asigurării sociale, acordat prin aceasta doamnei ŞCIUCHINA Natalia 
în urma susţinerii tezei de candidat în ştiinţe cu tema „Ответственность 
руководителя, иных ответственных лиц работодателя за нарушение 
законодательства о труде” (Răspunderea conducătorului, altor persoane cu funcţii 
de răspundere ale angajatorului pentru încălcarea legislaţiei muncii) în Consiliul 
disertaţional K 501.001.15 din cadrul Universităţii de Stat din Moscova „M.V. 
Lomonosov” la 26.10.2001, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în drept, 
specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale) şi se 
eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
2. Se recunoaşte diploma de candidat în ştiinţe, seria KT, № 065096, eliberată de 

Comisia Superioare de Atestare a Ministerului Învăţământului al Federaţiei Ruse din 
15.02.2002 şi gradul de candidat în ştiinţe juridice la specialitatea: 12.00.01 – Teoria 
şi istoria dreptului şi statului; istoria doctrinelor juridice, acordat prin aceasta doamnei 
SANDUŢA Galina în urma susţinerii tezei de candidat în ştiinţe cu tema 
„Теоретические аспекты соотношения международного и 
внутригосударственного права” (Aspecte teoretice ale raportului dintre dreptul 
naţional şi internaţional) în Consiliul disertaţional K 501.001.13 din cadrul Universităţii 
de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov” la 23.11.2001, care se echivalează cu gradul 
ştiinţific de doctor în drept, specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; 
istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept şi se eliberează 
certificatul de recunoaştere şi echivalare. 
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3. Se recunoaşte diploma de candidat în ştiinţe, seria KT, № 064069, eliberată de 
Comisia Superioare de Atestare a Ministerului Învăţământului al Federaţiei Ruse din 
18.01.2002 şi gradul de candidat în ştiinţe juridice la specialitatea: 12.00.02 – Drept 
constituţional; drept municipal, acordat prin aceasta doamnei LÎSENCO Vladlena în 
urma susţinerii tezei de candidat în ştiinţe cu tema „Общественные объединения как 
форма реализации конституционного права на объединение в Российской 
Федерации.” (Organizaţiile obşteşti ca formă de realizare a dreptului constituţional la 
organizaţii în Federaţia Rusă) în Consiliul disertaţional K 501.001.13 din cadrul 
Universităţii de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov” la 26.10.2001, care se 
echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în drept, specialitatea: 12.00.02 – Drept 
public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept şi se eliberează 
certificatul de recunoaştere şi echivalare. 

 
 

4. Se recunoaşte diploma de doctor, seria G nr. 0006305, eliberată de Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România şi gradul ştiinţific de doctor în drept acordat 
prin aceasta doamnei MARIŢ Marcela ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu tema 
„Noile mijloace de probă în procesul penal utilizate în lupta cu crima organizată” şi în 
baza Ordinului  Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 6026 din 27.11.2009, 
care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în drept, specialitatea: 12.00.08 – 
Drept penal (drept procesual penal) şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 

 
 

5. Se recunoaşte Diploma Naţională de doctor în drept, nr. 12009200800182, eliberată 
de Universitatea Paris 1 – Pantheon – Sorbona, Republica Franceză la 1 octombrie 2009 
şi gradul ştiinţific de doctor în drept acordat prin aceasta doamnei BÎNZARU Lucia 
în urma susţinerii tezei de doctorat cu tema „La République de Moldava et la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme” (Republica Moldova şi Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului) la 19.06.2009, care se echivalează cu gradul ştiinţific 
de doctor în drept, specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea 
şi funcţionarea instituţiilor de drept şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi 
echivalare. 

 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional     
pentru Acreditare şi Atestare,                                                           Valeriu CANŢER  
academician 
 
 

Secretar ştiinţific,                             Gheorghe GLADCHI 
profesor universitar 

 
 
 
 
 




