
 

                                                                         
                                                                                          
 
                                                                        

H O T Ă R Â R E A nr. AT - 5/1 

 din 06 octombrie 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 50.321.17–02 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 ŞCERBATIUC Cristina cu tema: Dereglările oftalmologice la pacienţii cu 

migrenă cronică, la specialitatea 321.17. Oftalmologie,  conducător ştiinţific BENDELIC Eugen, 
doctor habilitat în medicină, profesor universitar, consultant ştiinţific MOLDOVANU Ion,  doctor 
habilitat în medicină, profesor universitar în următoarea componenţă: 

 
CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
JERU Ion, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
CORDUNEANU Angela, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
GHIDIRIMSCHI Tatiana, doctor în ştiinţe medicale 
PASCAL Oleg, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
STĂNILĂ Adriana, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
 

Referenţii oficiali: 

RĂILEAN Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
SMOLOV Lidia, doctor în ştiinţe medicale 
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2) Consiliul ştiinţific specializat D 18.553.02– 03 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept 
a dnei BOLOGAN Dumitriţa cu tema: Reglementarea juridică a cartelurilor, la specialitatea 

553.02 Dreptul afacerilor, conducător ştiinţific: BĂIEŞU Aurel, doctor în drept, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 
 
COJOCARI Eugenia, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
SOSNA Boris,  secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
CĂRARE Viorica, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 
CHIBAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar  
BULMAGA Olga,  doctor în drept 
 
Referenţii oficiali: 
PLOTNIC Olesea, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar 
 
3) Consiliul ştiinţific specializat  D 30 554.01 - 23 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei GUREV Dorina cu tema: 
Răspunderea penală pentru infracţiunea de răpire a unei persoane, la specialitatea 554.01 Drept 
penal şi execuţional penal, conducător științific: BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 

 

BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar  
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
BERLIBA Viorel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
BUJOR  Valeriu, doctor în drept, profesor universitar 
                                             
4) Consiliul ştiinţific specializat  D 18 552.02 - 04 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept 

a dlui GASNAŞ Iurie cu tema: Instrumente de reglementare juridico-administrativă în sectorul 

comunicaţiilor electronice, la specialitatea 552.02 Drept administrativ, conducător științific: 

GRAMA Dumitru, doctor, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar  
PLATON Lilian, doctor în drept 
GRIŞCIUC Svetlana, doctor în drept 
COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
STEPANOV Georgeta, doctor habilitat în ştiinţele comunicării 
 
Referenţii oficiali:  
GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar 
BALMUŞ Victor, doctor habilitat în drept, profesor cercetător 
 



5) Consiliul ştiinţific specializat  D 18 554.03 - 01 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept 

a dnei RUSU Lucia cu tema: Principiul contradictorialităţii în procesul penal – reglementări 

naţionale şi de drept comparat, la specialitatea 554.03. Drept procesual penal, conducător științific: 

BERLIBA Viorel, doctor habilitat, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
 
GHEORGHIŢĂ Mihai, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
VIZDOAGĂ Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
CUŞNIR Valeriu, doctor în drept, profesor universitar 
SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar  
OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GUŢANU Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar 
AIRAPETEAN Artur, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
ROMAN Dumitru, doctor în drept, profesor universitar 
 

 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

6) Consiliul ştiinţific specializat D 32.522.01–09 la Academia de Studii Economice din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei MOROI 

Tatiana cu tema: Finanţarea sistemului de ocrotire a sănătăţii în Republica Moldova, la 
specialitatea 522.01 Finanţe, conducător ştiinţific ULIAN Galina, doctor habilitat în ştiinţe 

economice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 
MIRON Oxana, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 
PÂRŢACHI Ion, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar  
GANEA Victoria, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 
CIOCANU Mihail, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
DAMAŞCAN Ghenadie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
HÎNCU Rodica, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar  
COPĂCEANU Cristina, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar  

 
 
7) Consiliul ştiinţific specializat D 32.522.01–08 la Academia de Studii Economice din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei CERBUŞCA 

Viorica cu tema: Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova: specificul 

întreprinderilor inovaţionale, la specialitatea 522.01. Finanţe, conducător ştiinţific ULIAN Galina, 

doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 
BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 
ACULAI Elena, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător 
MOCANU Natalia, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar universitar 
FUIOR Elena, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar 
NOVAC Alexandra, doctor în ştiinţe economice 
 



Referenţii oficiali: 
DOGA-MÎRZAC Mariana, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar universitar  
CUŞNIR Corina, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar  

 
 
8) Consiliul ştiinţific specializat  D 32.521.03-08  la Academia de Studii Economice din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei  APETRI 

Niculina cu tema: Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural 
religios, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător 

ştiinţific TURCOV Elena, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, în următoarea 

componenţă:  

 
PALADI Ion, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
PORTARESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
DOGA Valeriu, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
STĂVILĂ Tudor, doctor habilitat în studiul artelor,  profesor cercetător 
CALUGHIN Serghei, doctor în științe economice 
 
Referenţii oficiali: 
CROTENCO Yuri, doctor habilitat în științe economice, conferenţiar universitar 
NEDELEA  Mircea Alexandru, doctor în științe economice, conferenţiar universitar, România 
 

9) Consiliul ştiinţific specializat  D 32.521.03-07  la Academia de Studii Economice din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei  IANIOGLO 

Alina cu tema: Комплексная система обеспечения экономической безопасности 

предприятий (на примере АТО Гагаузия) / Sistemul complex de asigurare a securității 

economice a întreprinderilor (în baza UTA Găgăuzia), specialitatea 521.03. Economie și 

management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific PARMACLI Dmitrii, doctor habilitat 
în științe economice, profesor universitar, în următoarea componenţă:  

 
PALADI Ion, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
PORTARESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
COTELNIC Ala, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
DOGA Valeriu, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
TIMOFTI Elena, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
MOCANU Natalia, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar 
CATAN Petru, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
ULIAN Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
TCACI Carolina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 
 
10)  Consiliul ştiinţific specializat  D 32.521.03-06  la Academia de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei  
IANIOGLO Nadejda cu tema: Managementul dezvoltării întreprinderilor vinicole în contextul 

inovațiilor organizaționale ( în baza UTA Găgăuzia) / Управление развитием винодельческих 

предприятий в контексте организационных инноваций (на базе АТО Гагауз Ери), 
specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific 

LEVITSKAIA  Ala, doctor  în științe economice, conferențiar universitar, în următoarea 

componenţă:  

 



PALADI Ion, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
PORTARESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
ONOFREI Alexandr, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
BILAȘ Ludmila, doctor în economie, conferențiar universitar 
GROSU Vladimir, doctor în științe economice 
TARAN Nicolae, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar 
BURLACU Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
ACULAI Elena, doctor habilitat în științe economice, conferențiar cercetător 
DOROGAIA Irina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 
 

11)  Consiliul ştiinţific specializat  D 32.521.01-04  la Academia de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui  
MUNTEANU Corneliu cu tema: Asigurarea securității economice durabile a Republicii Moldova 
în procesul asocierii la Uniunea Europeană, specialitatea 521.01. Teorie economică și politici 

economice, conducător ştiinţific MOLDOVAN Dumitru, doctor  habilitat în științe economice, 

profesor universitar, membru corespondent  în următoarea componenţă:  

 
BELOSTECINIC Grigore, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, 

academician 
IGNATIUC Diana, secretar ştiinţific, doctor în științe economice 
ȚÂU Nicolae, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
COJUHARI Andrei, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
TROFIMOV Victoria, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
JUC Victor, doctor habilitat în politologie, profesor  cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
FEURAȘ Eugenia, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
STRATAN Alexandru,  doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
 
    

ŞTIINŢE TEHNICE 

 

12) Consiliul ştiinţific specializat D 31 253.02-11 abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei 

de doctor  în ştiinţe tehnice a dlui GORNEŢ Viorel cu tema: Obţinerea produselor alimentare  noi 
în baza studiului  proprietăţilor fizico-chimice ale ficatului de porcină şi bovină, la specialitatea 
253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală, din cadrul Universităţii Tehnice a  

Moldovei, conducător ştiinţific TATAROV Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, 
în următoarea componenţă: 

 
STURZA Rodica, preşedinte, doctor habilitat în tehnică,  profesor universitar 
DESEATNICOV Olga, secretar ştiinţific, doctor în tehnică,  profesor  universitar  
BERNIC Mircea, doctor habilitat în tehnică,  profesor universitar 
CARTOFEANU Vasile, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar  
CIUMAC Jorj, doctor în tehnică,  profesor universitar 
COEV Ghenadie, doctor în biologie , conferenţiar cercetător 
GĂINĂ Boris, doctor habilitat în tehnică,  profesor cercetător, academician 
 
Referenţii oficiali: 
MACARI Vasile, doctor habilitat  în biologie,  profesor universitar 



IORGA Eugen, doctor   în chimie, conferenţiar universitar 
 
13) Consiliul ştiinţific specializat DH 60 255.01 – 03 la  Universitatea Agrară  de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe tehnice a 

dlui CEREMPEI Valerian cu tema: Tehnologia şi mijloacele tehnice de producere şi utilizare a 

biocombustibililor în baza alcoolilor monoatomici, la specialitatea   255.01. Tehnologii şi mijloace 

tehnice în agricultură şi dezvoltare rurală, consultant ştiinţific HĂBĂŞESCU Ion, doctor  habilitat, 
membru corespondent, în următoarea componenţă:  
 
STOICEV Petru, preşedinte,  doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar  
GOROBEŢ Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în tehnică,  conferenţiar universitar 
LACUSTĂ Ion, doctor in  tehnică, profesor universitar 
CRACIUN Vasile , doctor  în tehnică, profesor universitar, România 
BERZAN Vladimir, doctor habilitat în tehnică, profesor cercetător 
POBEDINSCHI Victor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
VOLCONOVICI Liviu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
JAVGUREANU Vasile, doctor în tehnică, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
MARIAN Grigore, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
SERBIN Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
DULGHERU Valeriu, doctor habilitat în   tehnică, profesor universitar 
 
 
14) Consiliul ştiinţific specializat D 31 221.01 – 01 la  Universitatea   Tehnică a Moldovei, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dnei CHELMENCIUC 

Corina cu tema: Eficienţa energetică a proceselor şi instalaţiilor de panificaţie prin integrarea 

cogenerării,  la specialitatea  221.01. Sisteme şi tehnologii energetice, conducători ştiinţifici 

MUSTEAŢĂ Valentin, doctor habilitat, profesor universitar, mc,  ARION Valentin, doctor 
habilitat,  profesor universitar, în următoarea componenţă:  
 
AMBROS Tudor, preşedinte,  doctor habilitat  în  tehnică,  profesor universitar 
HLUSOV Viorica, secretar ştiinţific, doctor în tehnică 
POSTOLATII Vitalii, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician 
BERZAN Vladimir, doctor habilitat  în tehnică ,  profesor cercetător 
STRATAN Ion, doctor în tehnică,  profesor universitar  
SOBOR Ion , doctor în tehnică, profesor  universitar 
GUŢU Aurel, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
             
Referenţii oficiali: 
CHIORSAC Mihail, doctor habilitat in tehnică, profesor universitar 

TÎRŞU Mihail, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 
 
 

ŞTIINŢE BIOLOGICE 

 

15) Consiliul ştiinţific specializat  D 06 165.02 – 02 la Institutul de Zoologie  al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei,  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a 
dnei CRAVCENCO Oxana  cu tema:  Иксодовые клещи (Ixodidae) региона Нижнего 

Днестра: разнообразие, фенология и эпизоотологическая роль /Căpuşele ixodide (Ixodidae) 

din regiunea Nistrului inferior: diversitate, fenologie şi importanţa epizootologică, la  specialitatea  
165.02 Zoologie,  conducător ştiinţific TODERAŞ Ion,  doctor habilitat în ştiinţe biologice, 

profesor universitar, academician, în următoarea componenţă: 
 



ERHAN Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 
NISTREANU Victoria, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 
BUŞMACHIU Galina, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
SPÎNU Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
TĂLĂMBUŢĂ Nina, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 
MOVILĂ Alexandru, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali:  
COZARI Tudor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 
RUSU Vadim, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 

 
16) Consiliul ştiinţific specializat D 10 162.01 – 04 la  Institutul de Genetică, Fiziologie şi 

Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza 
susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dnei MARTEA Rodica cu tema:  Variabilitatea 
genetico-moleculară la genotipurile de Salvia sclarea L., la  specialitatea  162.01  Genetică 

vegetală, conducător ştiinţific DUCA Maria,  doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor 

universitar, academician, în următoarea componenţă: 
 

MICU Vasile, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician  
COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

LUPAŞCU Galina, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 
GONCEARIUC Maria, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 
ZGARDAN Dan, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
PALII Andrei, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, membru corespondent 
ANDRONIC Larisa, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
 

 

                                                    ŞTIINŢE   AGRICOLE 

 

17) Consiliul ştiinţific specializat DH 62.411.08 - 01 la Institutul Ştiinţifico-Practic de 
Horticultură şi Tehnologii Alimentare, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
habilitat în ştiinţe agricole (în baza lucrărilor publicate) a dlui ILIEV Petru, cu tema:  Tehnologii 
inovative de producere a cartofului în Republica Moldova, la specialitatea 411.08 Fitotehnie, 
consultant ştiinţific DADU Constantin, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător, 

în următoarea componenţă: 
 

MICU Vasile, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor univ., academician 
SOLDATENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conf. cercetător 
DONESCU Victor, academician al Academiei Române, România 
BOINCEAN Boris, doctor habilitat în ştiinţe agricole,  profesor cercetător  
GUMANIUC Alexei, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 
OLTEANU Gheorghe,  doctor, cercetător ştiinţific gradul I, România 
BUCARCIUC Victor, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali:  
PALII Andrei, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, membru cor. 
CHIRU Sorin-Claudian, academician al Academiei Române, România 
GLĂMAN Gheorghe, doctor, profesor universitar, România 
         
18) Consiliul ştiinţific specializat D 62.411.07- 02 la Institutul Ştiinţifico - Practic de Horticultură 

şi Tehnologii Alimentare, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 



agricole a dnei  CUCU Valentina, cu tema:  Optimizarea unor procedee tehnologice la cultivarea 
soiurilor de struguri pentru masă, la specialitatea 411.07 Viticultură, conducător ştiinţific 

CUHARSCHI Mihail,  doctor habilitat în ştiinţe agricole, în următoarea componenţă: 
 

RAPCEA Mihail, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător 
SOLDATENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conf. cercetător 
BALAN Valerian, doctor habilitat în ştiinţe agricole,  profesor universitar 
DERENDOVSKAIA Antonina, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar  
BUJOREANU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 
CAZAC Fiodor, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător  
 
Referenţii oficiali:  
PERSTNIOV Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 
NICOLAESCU Gheorghe, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 
 
                                                         ŞTIINŢE   GEONOMICE 

 
19) Consiliul ştiinţific specializat D 12. 153.05 – 03 la Institutul de Ecologie  şi Geografie al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 

ştiinţe geonomice a dnei COJOCARI Rodica, cu tema:  Influenţa  condiţiilor agrometeorologice 

asupra productivităţii culturii de floarea-soarelui, la  specialitatea  153.05 Meteorologie, 
climatologie şi agrometeorologie, conducător ştiinţific NEDEALCOV Maria,  doctor habilitat în 

ştiinţe geografice, în următoarea componenţă: 
 
SOFRONI Valentin, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe geografice, profesor universitar 
BEJAN Iurie, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe geografice, conferenţiar cercetător 
DUCA Maria, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician 
MELNICIUC Orest, doctor habilitat în ştiinţe geografice, conferenţiar universitar 
BOIAN Ilie, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
APOSTOL Liviu, doctor în ştiinţe geografice, profesor universitar, România  
PUŢUNTICĂ Anatolie, doctor în ştiinţe geografice, conferenţiar universitar 
 
20) Consiliul ştiinţific specializat D 12. 153.05 – 04 la Institutul de Ecologie  şi Geografie al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 

ştiinţe geonomice a dnei MLEAVAIA Galina, cu tema:  Пространственно-временная 

характеристика ветрового режима на территории Республики Молдова / Caracteristica 
spaţio-temporală a regimului eolian pe teritoriul Republicii Moldova, la  specialitatea  153.05 
Meteorologie, climatologie şi agrometeorologie, conducător ştiinţific NEDEALCOV Maria,  
doctor habilitat în ştiinţe geografice, conferenţiar cercetător în următoarea componenţă: 
 
SOFRONI Valentin, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe geografice, profesor universitar 
BEJAN Iurie, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe geografice, conferenţiar cercetător 
MELNICIUC Orest, doctor habilitat în ştiinţe geografice, conferenţiar universitar 
BOINCEAN Boris, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător 
BOIAN Ilie, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 
SOBOR Ion, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
APOSTOL Liviu, doctor în ştiinţe geografice, profesor universitar, România  
PUŢUNTICĂ Anatolie, doctor în ştiinţe geografice, conferenţiar universitar 
 
 



ISTORIE 

 
21) Consiliul ştiinţific specializat DH 15. 611.02 – 02 la Institutul de Istorie  al  Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în istorie a 

dlui MORARU Pavel cu tema:  Organizarea şi activitatea serviciilorde informaţii şi securitate 

româneşti din Basarabia în perioada anilor 1918-1944, la  specialitatea  611.02 Istoria românilor 

(pe perioade),  consultanţi ştiinţifici PASAT Valeriu,  doctor habilitat în istorie, academician şi 

ENCIU Nicolae, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar în următoarea componenţă: 
 

TOMULEŢ Valentin, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
PETRENCU Anatol, secretar ştiinţific, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
COJOCARU Gheorghe, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
DRAGNEV Demir, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, m.c. AŞM 
RADU Sorin, doctor în istorie, profesor universitar (România)  
MORARU Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali:  
ŞIŞCANU Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
AGRIGOROAIEI Ion, doctor în istorie, profesor universitar, România 
SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
 
22) Consiliul ştiinţific specializat D 22.  612.01 – 05 la Institutul Patrimoniului Cultural al  
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 

istorie a  dnei ONICA Dorina  cu tema:  Peisajul cultural rural dintre Prut şi Nistru (sfârşitul 

secolului al XIX-lea – începutul secolului al XXI-lea), la  specialitatea  612.01 Etnologie, 
conducător ştiinţific ŞOFRANSKY Zinovia,  doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător în 

următoarea componenţă: 
 
DERGACIOV Valentin, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
NICOGLO Diana, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 
CVILINCOVA Elizaveta, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
LEVIŢKI Oleg, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
BUZILĂ Varvara, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
DAVID Lucian, doctor, cerc.şt. gradul II, România 
GRĂDINARU Natalia, doctor în istorie 
 
Referenţii oficiali:  
GHINOIU Ion, doctor, profesor universitar, România  
BEJAN-VOLC Iulia, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător 
                         

PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE PEDAGOGICE 

 

23)  Consiliul ştiinţific specializat  D 33 531.03 - 15 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dlui 

RAFTU Gheorghe cu tema: Paradigma educaţiei psihocentriste în România din perspectiva 

pedagogiei moderne şi postmoderne,  la specialitatea: 531.03 Pedagogie istorică, conducător 

științific: CRISTEA Sorin, doctor, profesor universitar, consultant ştiinţific: COJOCARU-
BOROZAN Maia, doctor habilitat, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 

PATRAŞCU Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
DANDARA Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar  
PAPUC Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar 



 COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali:  
POPOVICI Doru-Vlad, doctor în psihologie, profesor universitar, România 
AXENTII Ioana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
                                             
24) Consiliul ştiinţific specializat  D 33 531.01 - 14 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dlui 

DRAGU Nor cu tema: Managementul performanţei în contextul pedagogic de formare 

universitară a cadrelor, la specialitatea: 531.01 Teoria generală a educaţiei, conducător științific: 
COJOCARU Vasile, doctor habilitat, profesor universitar, în următoarea componenţă : 
 

COJOCARU - BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
ZAGAIEVSCHI Corina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
ŞEVCIUC Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
BACIU Sergiu, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
CRISTEA Sorin, doctor în pedagogie, profesor universitar, România 
GHICOV Adrian, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
                                             
25) Consiliul ştiinţific specializat  D 36 532.02 – 06 la Universitatea de Stat din Tiraspol, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei GLOBA Angela cu 
tema: Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de 

studiere a disciplinei universitare „Tehnici de programare”,  la specialitatea:  532.02 Didactica 
informaticii, conducător ştiinţific CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat  în ştiinţe fizico-matematice,  
profesor  universitar, în următoarea componenţă: 

 

LUPU Ilie, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar  
CIOBAN Mitrofan,  doctor habilitat în  ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar,  
     academician 
CABAC Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
ŢÎŢCHIEV Inga, doctor în  informatică, conferenţiar universitar  
NEGARĂ Corina, doctor  în  pedagogie, conferenţiar universitar 
COJOCARU Svetlana, doctor habilitat în informatică, profesor cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
GREMALSCHI Anatol, doctor  habilitat în tehnică,  profesor universitar   
MIHĂLACHE Lilia, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar  

 
26) Consiliul ştiinţific specializat   D 33.532.02 – 15 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 

pedagogice a dnei ŞCHIOPU Lucia cu tema: Eficientizarea predării limbii engleze prin învăţarea 

personalizată, la specialitatea 532.02. Didactica limbii engleze, conducător ştiinţific GRĂDINARI 
Galina, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă: 

 
COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte,   doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar   
ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
BUDNIC Ana, doctor în pedagogie conferenţiar universitar 



CHIRDEACHIN Alexei, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
GUŢU Vladimir, doctor habilitat  în pedagogie,  profesor  universitar   
IXARI Aliona,  doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar  
 
       

JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII, STUDIUL ARTELOR ȘI 

CULTUROLOGIE 

 

 

27) Consiliul ştiinţific specializat D 30 571.01 – 05 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe ale comunicării a dnei RUSU Liliana 
cu tema: Noile media și practici ale comunicării politice on-line din Republica Moldova, la 
specialitatea  571.01. Jurnalism şi procese mediatice, conducător ştiinţific MORARU Victor, doctor 

habilitat în științe politice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
RUSNAC Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în științe istorice, profesor universitar, 

academician 
GUZUN Mihail, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferențiar universitar 
MARIN Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 
ȚURCAN Nelly doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar 
SECRIERU Grigore, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
STEPANOV Georgeta, doctor habilitat în științe ale comunicării, conferențiar universitar 
ȚURCANU Dumitru, doctor în științe politice, conferențiar universitar 
  
28) Consiliul ştiinţific specializat D 22 654.01 – 02 la Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 

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

DOLGODVOROV Veaceslav cu tema: Particularitățile regiei în teatrele ruse din Republica 
Moldova la intersecție de veacuri / Особенности режиссуры в русских театрах Республики Молдова 

на рубеже веков, la specialitatea 654.01 Arta teatrală, coreografică, conducător ştiinţific ROȘCA 

Angelina, doctor în studiul artelor, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
DĂNILĂ Aurelian, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
BOHANȚOV Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 
PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 
GHILAȘ Victor, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 
TÂRȚĂU Svetlana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
CIMPOI Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician 
 
Referenţii oficiali: 
COTOVICI Tatiana, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar (R. Belarus) 
COROLIOVA Elfrida, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 
 
 

FILOLOGIE 

 

29) Consiliul ştiinţific D 30.621.04 – la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a 
organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei MASCALIUC Victoria cu tema 

Particularităţi structural-semantice ale nominis actionis în limba franceză, la specialitatea: 621.04.  
Lexicologie, lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba franceză), 



conducător ştiinţific Ion Manoli, profesor universitar, doctor habilitat în filologie, în următoarea 

componenţă: 

 

DUMBRĂVEANU Ion, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
GRĂDINARU Angela,  secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
DRUŢĂ Inga, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 

Referenţii oficiali:  
CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
AXENTI Eufrosinia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
 

 

30) Consiliul ştiinţific specializat D19.622.04 –02 la Institutul de Filologie al AŞM, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei COCIERU Mariana cu tema: 
Constituente etnofolclorice în proza scriitorilor români din Republica Moldova (1960 – 1980), la 
specialitatea: 622.04. Folcloristică, conducător ştiinţific Nicolae Băieşu, doctor habilitat în 

filologie, în următoarea componenţă: 

 
BURLACU Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
ŞIMANSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
ŢURCANU Andrei, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
FILIP Iulian , doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
COLAC Tudor, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
BANTOŞ Ana, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 

 
Referenţii oficiali:  
CIMPOI Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician 
BUTNARU Tatiana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
 

 

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. 


