
                                                                                                                                                              

                                                                         
 

                                                                                                                                                                       
H O T Ă R Â R E A nr. AT - 4/1 

 din 05 iulie 2016 

cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc 

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat 

 

 În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova (Monitorul Oficial, nr.125-129 din 30 iulie 2004), Regulamentul privind funcţionarea 

consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CNAA din 25.11.2004 (proces-verbal nr.1), 
cu modificările şi completările ulterioare, în rezultatul examinării propunerilor consiliilor ştiinţifice 

ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi în 

baza deciziilor comisiilor de experţi,  Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
HOTĂRĂŞTE:  

 

I. Se formează consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor 

şi doctor habilitat după cum urmează: 

 

ŞTIINŢE MEDICALE 

 

        1) Consiliul Ştiinţific Specializat D 50.324.03–02 la Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  

ştiinţe medicale a dnei TCACI Irina cu tema Corelaţii clinico-biochimice în procesul de 

îmbătrânire a pielii, la specialitatea 324.03. Diagnostic de laborator, conducător ştiinţific 
VIŞNEVSCHI Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, consultant 
ştiinţific MUŞET Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 
 
GUDUMAC Valentin, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
PROTOPOP Svetlana, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
RUDIC Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician 
ANDRIEŞ Lucia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
COBEŢ Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
BEŢIU Mircea, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
LÎSÎI Leonid, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 

GHINDĂ Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 
TAGADIUC Olga, doctor habilitat  în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 
 

2) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 53.322.01– 03 la Instituţia Medico-Sanitară Publică  

Institutul Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe 

medicale a dnei CARAUŞ Tatiana cu tema: Determinarea factorilor de risc şi argumentarea 
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ştiinţifică a unei noi abordări de analiză a deceselor   copiilor născuţi la termen, la specialitatea 

322.01 Pediatrie și Neonatologie,  conducător ştiinţific STRATULAT Petru, doctor habilitat în 

ştiinţe medicale, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
MIHU Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
ARAMĂ Mariana, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
STASII Ecaterina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
PALII Ina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
FRIPTU Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
ŞOITU Marcela, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
SINIŢIN Lilia, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
 

Referenţii oficiali: 

BATMAN Iurie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Ukraina 
EŢCO Ludmila, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 
 
     3) Consiliul ştiinţific specializat D 50.321.22–03 la Universitatea de Stat de Medicină 

„N.Testimiţanu” abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale  a 

dlui BOTNARI Vasile cu tema: Tratamentul diferenţiat al calculilor bazinetali, la specialitatea 

321.22 Urologie şi andrologie, conducător ştiinţific CEBAN Emil, doctor habilitat   în medicină, 

profesor   universitar, în următoarea componenţă: 
 
TĂNASE Adrian, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
DUMBRĂVEANU Ion, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
TODE Viorel, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
CURAJOS Boris, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
MUSTEA Anatol, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
 

Referenţii oficiali: 

BERNIC Jana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
AXENTI Alin, doctor în ştiinţe medicale 
 
 
      4) Consiliul ştiinţific specializat D 50.321.16 – 02, la Universitatea de Stat de Medicină 

„N.Testimiţanu” abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale a dnei 

ANDRONACHI Cezara cu tema: Amigdalita cronică cu sindrom articular (aspecte evolutive, 

imuno-genetice şi de tratament), la specialitatea 321.16  Otorinolaringologie, conducător ştiinţific 

SANDUL Alexandru, doctor habilitat  în ştiinţe medicale, profesor   universitar;  consultant 

ştiinţific GROPPA Liliana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor  universitar, în următoarea 

componenţă: 
 
MANIUC Mihai, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
DIACOVA Svetlana, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
POPA Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
REVENCO Ninel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
OSMAN Victor, doctor în ştiinţe medicale  
BURACOVSCHI Nicolae,  doctor în ştiinţe medicale 
 
Referenţii oficiali: 
COBZEANU Dan, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
DANILOV Lucian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
 
 



      5) Consiliul ştiinţific specializat D 56.321.05 – 02 la Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie 

din Republica Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 

medicale a dnei MATICIUC Violeta cu tema: Migrena la pacienţii cu accidente vasculare 

ischemice cerebrale şi coronariene, la specialitatea 321.16  Neurologie clinică, conducător ştiinţific 

MOLDOVANU Ion, doctor habilitat   în ştiinţe medicale, profesor   universitar; consultant ştiinţific 

GROSU Aurel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 
 
TIMIRGAZ Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
ROTARU Lilia, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
LACUSTA Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
GAVRILIUC Mihai, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
ODOBESCU Stela, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
PASCAL Oleg, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 

GROPA Stanislav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician 
RĂDUCAN Aurica, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 

      6) Consiliul ştiinţific specializat D 50 315.01 - 02  la Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 

ştiinţe medicale a dnei ANDRONACHE Lilia cu tema: Influenţa unor compuşi biologici activi 

autohtoni asupra ciclului glutationic în normă şi în patologia hepatica experimentală, la 
specialitatea 315.01 Biochimie medicală, conducător ştiinţific TAGADIUC Olga, doctor habilitat în 

ştiinţe medicale, profesor universitar, consultatnt ştiinţific GULEA Aurelian, doctor habilitat în 

ştiinţe chimice, profesor universitar, academician AŞM, în următoarea componenţă:  
 

LÎSÎI Leonid, preşedinte,  doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,     
AMBROS Ala, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
BACINSCHI Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar    
ŢAPCOV Victor, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar                       
PROTOPOP Svetlana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar         
STRATULAT Silvia, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
VIŞNEVSCHI Anatolii, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
REVA Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

 

 

DREPT 

 

       7) Consiliul ştiinţific specializat D 30.551.01–04 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei NOVAC Tatiana cu tema: 

Statutul magistratului în arealul justiţiei, la specialitatea 551.01. Teoria generală a dreptului, 

conducător ştiinţific: NEGRU Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, în 

următoarea componenţă: 
 
ARAMĂ Elena, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
LUPAŞCU Zinaida, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
BALTAG Dumitru,  doctor habilitat în drept, profesor universitar 
NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar  
 



Referenţii oficiali: 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
POSTU Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
 

        8) Consiliul ştiinţific specializat D 18.553.04–01 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei ŢARANU Ludmila 

cu tema: Atributele de identificare a persoanei fizice şi rolul organelor de stare civilă în domeniu, 

la specialitatea 553.04. Dreptul familiei, conducător ştiinţific: CEBOTARI Valentina, doctor în 

drept, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
 
COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
ROMANDAŞ Nicolai, secretar ştiinţific, doctor în drept, profesor universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
BOIŞTEAN Eduard, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
PLOTNIC Olesea, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
SLUTU Nicolae,  doctor în drept, conferenţiar universitar 
SOSNA Boris,  doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
PÂNZARI Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

          9) Consiliul ştiinţific specializat D 18.553.01–05 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice 

al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei TALAMBUŢĂ 

Angela cu tema: Instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă, la specialitatea 

553.01. Drept civil, conducător ştiinţific: COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 
 
SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
SOSNA Boris, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BOIŞTEAN Eduard, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
PLOTNIC Olesea, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor  universitar 
MIHALACHE Iurie,  doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BĂIEŞU Aurel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
CHIBAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar 
 

10) Formarea Consiliului ştiinţific specializat D 18.552.01-  13  la Institutul de Cercetări 
Juridice şi Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a 

dnei PAVLENCU Mariana cu tema: Protecţia juridică a persoanelor  cu dizabilităţi împotriva 

discriminării: cazul Republicii Moldova, la specialitatea: 552.01 Drept constituţional, conducător 

ştiinţific CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat  în drept, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 
 

COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar  
GUCEAC Ion, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, membru corespondent 
BALMUŞ Victor, doctor habilitat  în drept,  profesor cercetător 



BELECCIU Ştefan,  doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CUŞMIR Marcel, doctor habilitat  în drept,  conferenţiar universitar 
GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor  universitar 
 
 

11)  Formarea Consiliului ştiinţific specializat D 30.554.01-  22  la Universitatea de 
Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dnei 

BOTNARENCO Mihaela cu  tema: Răspunderea penală pentru hărţuirea sexuală în Republica 

Moldova,  la specialitatea: 554.01. Drept penal şi execuţional penal, conducător ştiinţific  STATI 

Vitalie, doctor  în drept, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
 

BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
VIZDOAGĂ Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CUŞNIR Valeriu, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
DOLEA Igor, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
BUJOR Valeriu, doctor  în drept, profesor  universitar  
OSOIANU Tudor, doctor   în drept, conferenţiar universitar  
ULIANOVSCHI Gheorghe, doctor   în drept, conferenţiar universitar  
 
Referenţii oficiali: 
TOADER Tudorel, doctor în drept, profesor universitar, România  
BERLIBA Viorel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  

 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

      12) Consiliul ştiinţific specializat D 32.522.01–07 la Academia de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 

NEDELCU Ana cu tema: Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a 

întreprinderilor industriale, la specialitatea 522.01. Finanţe, conducător ştiinţific BOTNARI 

Nadejda, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
 
COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 
ERHAN Lica, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 
ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor cercetător 
CIUBOTARU Maria, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar universitar 
PÂRŢACHI Ion, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar 
MULIC Andrei, doctor în ştiinţe economice 
 
Referenţii oficiali: 
DOGA-MÎRZAC Mariana, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar universitar  
FUIOR Elena, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar  

 
 

       13) Consiliul ştiinţific specializat D 32.521.01-03 la Academia de studii Economice a 

Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei  

BAHNARU Aurelia cu tema: Perfecționarea mecanismului economic de reglementare ecologică: 

cazul Republicii Moldova, la specialitatea 521.01. Teorie economică și politici economice, 

conducător ştiinţific FEURAȘ Eugenia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, în 

următoarea componenţă:  



 
MOLDOVAN Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
FILIP Nolea, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
BAJURA Tudor, doctor habilitat în științe economice, profesor cercetător  
TROFIMOV Victoria, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
RABOȘAPCA Irina, doctor în științe economice,  conferențiar cercetător, România 
BOBEICO Valentin, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
STOICAN Mirela, doctor în științe economice, România 
BACAL Petru, doctor în geografie, conferenţiar universitar 

  

 

        14) Consiliul ştiinţific specializat  D 34.521.03-14  la Universitatea Liberă Internațională din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui 

BROTEA Daniel Serafim cu tema: Gestiunea corporativă și controlul în societățile comerciale pe 

acțiuni în România după integrarea în Uniunea Europeană, la specialitatea 521.03. Economie și 

management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific BURLACU Natalia, doctor habilitat în 

științe economice, profesor universitar, în următoarea componenţă:  

 
ȚÂU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
DRAGALIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
BÎZGU Ion, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  
ȚURCANU Gheorghe, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
MOREGA Dan Ilie, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
NEGOESCU Gheorghe, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar, România 
 
Referenţii oficiali: 
DOGA Valeriu, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
ROMANESCU Marcel Laurenţiu, doctor în științe economice, conferenţiar universitar, România  

  

  

15) Consiliul științific specializat D 60.521.03-08 la Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a dlui  

COȘER Cornel cu tema: Managementul competitivității produselor agroalimentare în contextul 

stimulării  exportului din Republica Moldova, la specialitatea 521.03. Economie și management în 

domeniul de activitate, conducător ştiinţific LITVIN Aurelia, doctor habilitat în economie, 

conferențiaruniversitar, în următoarea componenţă: 
  

TIMOFTI Elena, președinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar    
SÂRBU Olga, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar 
CIMPOIEȘ Dragoș, doctor habilitat în economie, conferențiar  universitar   
ŢURCANU Petru, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
GANEA Victoria, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
SOLCAN Angela, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 
RAPCEA Mihail, doctor habilitat în științe agricole, profesor cercetător    

  
Referenţii oficiali: 
DOGA-MÎRZAC Mariana, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar 
COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar  

 



      16) Consiliul ştiinţific specializat D 31.521.03-06  la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice dnei  COZMA Radu cu 
tema: Perfecționarea managementului investițional în companiile  de construcții din Republica 

Moldova, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător 

ştiinţific SVERDLIC Valentin, doctor în științe economice, conferențiar universitar, în următoarea 

componenţă:  

 
HÎNCU Rodica, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
ALBU Svetlana, doctor habilitat în științe economice,  conferențiar universitar 
LUCHIAN Ivan, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
ZOLOTCOV   Anatol, doctor habilitat în științe tehnice, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BUZU  Olga, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar 
SUHOVICI Ana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

 

       17) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.03-13 la Universitatea Liberă Internațională din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 

GUZUN Stela cu tema: Evaluarea performanţei echipei de management în industria textilă din 

Republica Moldova, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, 

conducător ştiinţific BABII Leonid, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, în 

următoarea componenţă:  

 
BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
DRAGALIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
ȚÂU Nicolae, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  
CATAN Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  
POSTICĂ Maia, doctor în științe economice, conferențiar universitar 

  
Referenţii oficiali: 
BÎZGU Ion, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
TCACI Carolina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  
 
      18) Consiliului ştiinţific specializat D 31.521.03-07  la Universitatea Tehnică a Moldovei, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice dnei  GROSSU 

Aliona cu tema: Eficientizarea managementului de proiect în activitatea de antreprenoriat din 

Republica Moldova, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, 

conducător ştiinţific ȚURCANU Nicolae, doctor în științe economice, conferențiar universitar, în 

următoarea componentă:  

 
COTELNIC Ala, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
ȚÂU Nicolae, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
ALBU Svetlana, doctor habilitat în științe economice,  conferențiar universitar 
CAPSÎZU Valeriu, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 



POPA Andrei, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
JALENCU Marian, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

  

 

ŞTIINŢE FIZICE 

 

        19) Consiliul ştiinţific specializat D 02.131.03-01  la Institutul de Fizică Aplicată al AȘM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizice a dlui SANDULEAC 

Ionel cu tema: Efectul interacțiunilor între lanțurile moleculare asupra proprietăților 

termoelectrice ale cristalelor nanostructurate de TTT2 I3  și TTT(TCNQ)2, specialitatea  131.03 – 

Fizica statistică și cinetică, conducător ştiinţific CASIAN Anatolie, doctor habilitat în științe fizico-
matematice, profesor universitar, în următoarea componenţă:  

 
MACOVEI  Mihai, preşedinte, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 
BAZNAT Mircea, secretar ştiinţific, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 
SINEAVSCHI Elerlanj, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar   
PALADI Florentin, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
TRONCIU Vasile, doctor  habilitat în științe fizico-matematice,  conferențiar universitar 
NICA Denis, doctor habilitat în științe fizico-matematice,  conferențiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
CANȚER Valeriu, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
CLOCHIȘNER Sofia, doctor habilitat  în științe fizico-matematice, profesor cercetător   
 

 

ŞTIINŢE TEHNICE 

 

20) Consiliul ştiinţific specializat D 02 251.03– 01 la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dlui IURCENCO 

Evghenii cu tema: Технология получения упрочняющих наноструктурированных 

электроискровых покрытий на алюминиевых сплавах и их использование при восстановлении 

деталей машин / Tehnologia de obţinere a acoperirilor nanostructurate durificate prin scântei 

electrice în baza aliajelor de aluminiu şi utilizarea lor în restaurarea pieselor de maşini, la 
specialitatea:  251.03 Tehnologii electrofizice şi ingineria suprafeţelor , conducător ştiinţific 

DICUSAR Alexandr, doctor habilitat în tehnică,   profesor universitar, m.c., în următoarea 

componenţă: 
    

STOICEV Petru, preşedinte,doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
ŢÎNŢARU Natalia, secretar ştiinţific, doctor în chimie,  conferenţiar cercetător 
BOLOGA Mircea,  doctor habilitat în  tehnică, profesor universitar, academician 
GOLOGAN Viorel,  doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar 
MIHAILOV Valentin, doctor  în  tehnică, conferenţiar cercetător 
PARAMONOV Anatolii, doctor în tehnică 
 
2. Referenţii oficiali: 
TOPALĂ Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
CORNEICIUC Nicolae, doctor  in tehnică, conferenţiar universitar 
 

                                                               
 

ŞTIINŢE   BIOLOGICE 
 



      21) Consiliul Ştiinţific Specializat D 62 411.09-01  la Institutul Ştiinţifico - Practic de 
Horticultură şi Tehnologii Alimentare, abilitat cu dreptul de a organiza   susţinerea tezei de doctor 

în ştiinţe biologice a dlui  PRODANIUC Leonid cu tema: Диагностика вируса ямчатости 

древесины яблони в системе сертификации посадочного материала плодовых культур                              

/ Diagnosticul virusului strierii lemnului mărului în sistemul de certificare a materialului săditor 

pomicol, la specialitatea: 411.09. Protecţia plantelor, conducător științific VOLOŞCIUC Leonid, 

doctor habilitat, profesor cercetător, consultant științific DADU Constantin, doctor habilitat, 
conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 
 

RAPCEA MIHAIL, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător 
SOLDATENCO EUGENIA, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar 
cercetător 
VOINEAC VASILE, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 
VRONSCHIH MIHAIL, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar, m.c. AŞM 
CROITORU NICHITA, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
PAMUJAC Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 
TERTEAC Dmitrii, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
 
                                               

 

PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE PEDAGOGICE 

 

       22) Consiliul Ştiinţific Specializat D 38.511.03-07 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 
abilitat cu dreptul de  a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dlui OSTROBROD 

Alexander cu tema: Нарушения коммуникации в семьях, длительное время проживающих в 

районах ракетных обстрелов в Израиле /  Dificultăţile  comunicării în familiile din zonele 

supuse timp îndelungat atacurilor aeriene în Israel la specialitatea: 511.03 Psihologie socială, 
conducător ştiinţific Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, în 

următoarea componenţă: 
 
BUCUN Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar            
PALADI Oxana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  
RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar                                   
CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar                                                  
GONŢA Victoria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar                                  
VASIAN Tatiana, doctor în psihologie 
 
Referenţi oficiali: 
JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
POTÂNG Angela, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
 

 
 23) Consiliul Ştiinţific Specializat ad-hoc D 35 532.02-02 la Universitatea de  Stat “Alecu 

Russo” din Bălţi, abilitat cu dreptul de  a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a 
dnei GAVRILIŢĂ Laura cu tema: Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea 

didactică a teatrului popular la specialitatea 532.02 Didactica şcolară (Muzica), conducător 

ştiinţific Gajim Ion doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 
 
SILISTRARU Nicolae,  preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
MORARI Marina,  secretar ştiinţific doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
VASILE Vasile, doctor în pedagogie, doctor în muzică, profesor universitar, România                                                        



GHILAŞ Victor, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător  
CABAC Valeriu, doctor ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar                                                                  
PAŞCA Eugenia-Maria, doctor în pedagogie, profesor universitar, România 
 
Referenţi oficiali: 
PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
IULIAN Filip, doctor în filologie 

 

          
 
      24)  Consiliul ştiinţific specializat D 33.531.01 – 06 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 

pedagogice a dnei BRIŢCHI Aliona cu tema: Cadrul pedagogic de realizare a procesului didactic 

şi formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultană, la specialitatea  
531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific SADOVEI Larisa, doctor  în pedagogie, 
conferenţiar  universitar; consultant ştiinţific URSU Ludmila, doctor  în pedagogie, conferenţiar 

universitar, în următoarea componenţă: 
 
COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar   
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
PANICO Vasile, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar   
 
Referenţii oficiali: 
ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie,  conferenţiar universitar 
MARIN Mariana,  doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar  
 
      25) Consiliul ştiinţific specializat D 33.531.01 – 05 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 

pedagogice a dnei COTOS (PELEVANIUC) Ludmila cu tema: Formarea şi dezvoltarea culturii 

manageriale în instituţia preşcolară, la specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei, 
conducător ştiinţific COJOCARU Victoria, doctor habilitat   în pedagogie, profesor   universitar, în 

următoarea componenţă: 
 
COJOCARU Vasile, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar   
COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
BACIU Sergiu, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
CEBANU Lilia, doctor  în pedagogie 
 
Referenţii oficiali: 
ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie,  conferenţiar  universitar  
SACALIUC Nina,  doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar  
 

 

 

FILOLOGIE, ȘTIINȚE POLITICE, JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII, 

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE 

 

        26) Consiliul ştiinţific specializat D 19.621.04 – 01 la Institutul de Filologie al AȘM, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei CHIRA Oxana cu tema: 
Eufemismele în în limba română actuală: particularități structurale, semantice și de utilizare, la 
specialitatea 621.04 – Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; 



traductologie (limba română), conducător ştiinţific POPA Gheorghe, doctor habilitat în filologie, 

profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
DRUȚĂ Inga, preşedinte, doctor habilitat în filologie, conferențiar cercetător 
NEGRESCU-BABUȘ Inna, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferențiar cercetător 
CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor  universitar 
VULPE Ana, doctor în filologie, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
MUNTEAN Eugen, doctor în filologie, profesor universitar (Iași, România) 
 
 
          27) Consiliul ştiinţific specializat D 30.621.04 – 03 la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  filologie a dnei GURANDA Elvira cu 
tema: Indicatorii lexicali ai aspectualității în limba germană, la specialitatea 621.04 – Lexicologie 

și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie (limba germană), conducător 

ştiinţific BABÂRĂ Nicanor, doctor habilitat în filologie, profesor universitar în următoarea 

componenţă: 
 
CONDREA Iraida, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
CINCILEI Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferențiar universitar 
POMELNICOVA Ana, doctor în filologie, conferențiar universitar  
SULAC Sofia, doctor în filologie, conferențiar universitar  
CAMENEV Zinaida, doctor în filologie, conferențiar universitar 
CIJACOVSCHI Valentin, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
CORCEVSCHI Svetlana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 
CHISELIOV Victor, doctor în filologie, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
SAVIN-ZGARDAN Angela, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar 
BABIN-RUSU Tatiana, doctor în filologie, conferențiar universitar 
 
 
      28) Consiliul ştiinţific specializat D 85.653.01 – 06 la Academia de Muzică, Teatru şi Arte 

Plastice, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  studiul artelor şi culturologie 

a dnei GÎRBU Ecaterina cu tema: Orientări stilistice în creația lui Vladimir Ciolac inspirată din 

genurile muzicii catolice, la specialitatea 653.01. Muzicologie, conducător ştiinţific CIOBANU-
SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
GHILAȘ Victor, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 
BUNEA Diana, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
MELNIC Victoria, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
ȚĂRANU Cornel, doctor în muzicologie, profesor universitar, membru al Academiei Române 
MIRONENCO Elena, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
 
 

       29) Consiliul ştiinţific specializat D 85.653.01 – 07 la Academia de Muzică, Teatru şi Arte 

Plastice, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  studiul artelor şi culturologie 



a dnei BARBANOI Hristina cu tema: Creația corală bisericească a compozitorului Mihail 

Berezovschi din perspectiva tradițiilor muzicale ortodoxe, la specialitatea 653.01. Muzicologie, 
conducător ştiinţific CIOBANU-SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 
 
GHILAȘ Victor, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 
BUNEA Diana, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
MIRONENCO Elena, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
BEREZOVICOVA Tatiana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
GALAICU Violina, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 
MOȘIN Octavian, doctor în istorie, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
MUNTEANU Viorel, doctor  în muzicologie, profesor universitar, România 
CIORICI Margarita, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
 

 
 

    30) Consiliul ştiinţific specializat D 22 651.02 – 03 la Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor şi culturologie a dlui 

BRIHUNEȚ Manole cu tema: Cimitirele ortodoxe din Republica Moldova: aspecte istorico-

arhitecturale și artistice (secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea), la 
specialitatea 651.02 Teoria și istoria arhitecturii, conducător ştiinţific ŞLAPAC Mariana, doctor 

habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător, membru corespondent al AŞM, în următoarea 

componenţă: 
 

STĂVILĂ Tudor, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, profesor cercetător 
BRIGALDA Eleonora, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
CIOBANU Constantin, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 
CHIRTOAGĂ Ion, doctor habilitat în istorie, conferențiar cercetător 
TEODORESCU Sidonia-Elena, doctor în arhitectură, România 
OPRIȘ  Ioan, doctor în istoria artei, profesor universitar, România 
DRAGNEV Demir, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM 
POSTICĂ Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
COCIN Alexandru, doctor în arhitectură, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CIOTOIU Iuliana, doctor în arhitectură, profesor universitar, România 
CIOCANU Sergius, doctor în arhitectură 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md). 

Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare                                                Valeriu CANŢER,  academician  

Secretar ştiinţific                                      Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ. 

 


