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H O T Ă R Â R E A nr. AT - 6/1 

 din 15 noiembrie 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:  

 

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

habilitat  şi  doctor după cum urmează: 

 

ŞTIINŢE MEDICALE 

 

1) Consiliul Ştiinţific Specializat D 56.321.21–01 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de  

Neurologie şi Neurochirurgie, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe 

medicale a dlui CONDREA Eugeniu cu tema: Tratamentul chirurgical al hematoamelor intracerebrale 

spontane supratentoriale, la specialitatea 321.21. Neurochirurgie, conducător ştiinţific TIMIRGAZ 

Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, consultant ştiinţific GROPA 

Stanislav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,  în următoarea componenţă: 

 

MOLDOVANU Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

ROTARU Lilia, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

ZAPUHLÎH Grigore, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

GAVRILIUC Mihai, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

PARPAUŢ Vladimir, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar 

ZOTA Eremia, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

GALEARSCHI Vasile, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

SON Anatolii, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Ucraina 

GLAVAN Iulian, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar 
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2) Consiliul Ştiinţific Specializat D 56.321.21–02 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de  

Neurologie şi Neurochirurgie, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe 

medicale a dnei RUSU Tatiana cu tema: Biopsia şi vertebroplastia percutanată ghidată imagistic în 

diagnosticul, tratamentul chirurghical al tumorilor, la specialitatea 321.21. Neurochirurgie, conducător 

ştiinţific BODIU Aureliu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, consultant ştiinţific 

DĂSCĂLIUC Ion, doctor în ştiinţe medicale, în următoarea componenţă: 

 

ZAPUHLÎH Grigore, preşedinte , doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

PASCAL Oleg, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

LACUSTA Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician 

CAPROŞ Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

GHIDIRIM Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

EFTODIEV Eduard, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar  

GHERMAN Igor, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician 

GLAVAN Iulian, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar 

 

3) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 52.321.20–01 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de  

Oncologic, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe medicale a dlui 

CERNAT Mircea cu tema: Perfecţionarea diagnosticului şi tratamentului tumorilor gastrointestinale 

stromale, la specialitatea 321.20. Oncologie şi Radiologie, conducător ştiinţific GHIDIRIM Nicolae, 

doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, consultant ştiinţific MIŞIN Igor, doctor habilitat 

în ştiinţe medicale, profesor cercetător,  în următoarea componenţă: 

 

ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician  

MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

BOGDANSCAIA Nina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

ROTARU Natalia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

CAZACOV Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

PREPELIŢĂ Cornel, doctor în ştiinţe medicale 

 

Referenţii oficiali: 

BELEV Nicodim, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

HOTINEANU Adrian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

 

4) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 50.323.01–08 la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

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

dlui PÎRGARI Andrei cu tema: Efectul oxigenului activ în tratamentul complex al paradontitelor 

marginale, la specialitatea 323.01. Stomatologie, conducător ştiinţific NICOLAU Gheorghe, doctor 

habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,  în următoarea componenţă: 

 

LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

TOPALO Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

FALA Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

GRANCIUC Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar 

BURLACU Valeriu, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar 

POPOVICI Teodor, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

TAGADIUC Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
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Referenţii oficiali: 

UNCUŢĂ Diana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

MÂRŢU Silvia, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar (România) 

 

5) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 50.323.01–09 la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

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

dlui NĂSTASE Corneliu cu tema: Eficientizarea restaurării dinţilor trataţi endodontic prin utilizarea 

diferitor sisteme retentive intracanalare, la specialitatea 323.01. Stomatologie, conducător ştiinţific 

NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 

 

LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

UNCUŢĂ Diana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

POPOVICI Teodor, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

TOPALO Valentin, doctor  habilitat în ştiinţe medicale,  profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

BURLACU Valeriu, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar 

ANDRIAN Sorin, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 

 

6)  Consiliul ştiinţific specializat DH 53.322.01-05 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei 

şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe medicale a 

dnei DONOS Ala cu tema: Pneumonia comunitară la copii: particularităţi epidemiologice, 

etiopatogenice, clinico-imunologice şi programe de recuperare, la specialitatea 322.01 Pediatrie şi 

neonatologie, consultanţi ştiinţifici:  SCIUCA Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor 

universitar, PRISACARI Viorel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, membru 

corespondent, SPÎNU Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,  în următoarea 

componenţă:  

 

ŢUREA Valentin, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,    

CURTEANU Ala, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

GUDUMAC Eva, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician  

SINIŢCAIA Georgeta, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România    

IAVORSCHI Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

MATCOVSCHI Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

IANCU Luminiţa, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România    

AZOICĂI Doina, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România    

 

Referenţi oficiali: 

MORARU Evelina, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România                

BUCOV Victoria, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător                    

MIHU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

             

 

7) Consiliul ştiinţific specializat DH 53.322.01-06 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul 

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

medicale a dlui VOLOC Alexandru cu tema: Modificările clinico-biologice şi genetice în statutul 

vitaminei D în perioadele pre- şi postnatală a copilului, la specialitatea 322.01 Pediatrie şi neonatologie, 

consultanţi ştiinţifici:  ŢUREA Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

GARABEDIAN Michele, doctor în ştiinţe medicale şi biologice, doctor de stat, profesor,  în următoarea 

componenţă:  
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PALII Ina, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar     

CURTEANU Ala, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

STARETS Olena, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Ucraina    

KOTOVA Natalia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Ucraina    

VOVC Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

HADJIU Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

ŞEPTIŢCHI Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  

COBEŢ Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

 

Referenţi oficiali: 

ŞCIUCA Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

VOLOKHA Alla, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Ucraina    

FRIPTU Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

 

8) Consiliul ştiinţific specializat D 54.313.02-01 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de 

Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 

ştiinţe medicale a dnei LOZAN-TÎRŞU Carolina cu tema: Efecte antimicrobiene ale unor substanţe 

chimice din produse autohtone, la specialitatea 313.02 Microbiologie, virusologie medicală, conducător  

ştiinţific:  RUDIC Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician, 

consultant ştiinţific GULEA Aurelian, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, 

academician,  în următoarea componenţă:  

 

SPÎNU Constantin, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

VOROJBIT Valentina, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

TAGADIUC Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar      

GHINDA Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

BALAN Greta, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

COJOCARU Radu, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

 

Referenţi oficiali: 

GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

BURDUNIUC Olga, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

 

9)  Consiliul ştiinţific specializat D 50.316.01-01 la Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină 

şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 

farmaceutice a dnei SOLONARI Rodica cu tema: Tehnologia, calitatea şi standardizarea pulberilor 

dozate cu spironolactonă, fenobarbital şi captopril pentru copii, la specialitatea 316.01 Farmacie, 

conducător  ştiinţific:  DIUG Eugen, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar,   în 

următoarea componenţă:  

 

VALICA Vladimir, preşedinte,  doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar 

NISTREANU Anatolie, secretar  ştiinţific,  doctor în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar      

REMIŞ Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar 

LUPU Mihail, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar  

CUCIUREANU Rodica, doctor în ştiinţe farmaceutice, profesor asociat, România 

ARÎCU Aculina, doctor habilitat în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător 

 

Referenţi oficiali: 

SAFTA Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar 

OCHIUZ Lăcrămioara, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar, România  
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DREPT 

 

10)  Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.08–05 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei CAZACU Doina cu tema: 

Competenţa teritorială a statului în dreptul internaţional public, la specialitatea 552.08. Drept 

internaţional şi european public, conducător ştiinţific: BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, 

profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

BALAN Oleg, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  

ŢARĂLUNGĂ Victoria,  secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

SÎRCU Diana, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  

CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar  

AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

OSMOCHESCU Nicolae,  doctor în drept, profesor universitar 

JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător 

 

Referenţii oficiali: 

FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar  

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

11) Consiliul ştiinţific specializat D 30 554.01 – 24 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui SORBALA Mihail cu tema: Răspunderea 

penală pentru reținerea sau arestarea ilegală a persoanei, la specialitatea: 554.01 Drept penal şi 

execuţional penal, conducător științific: BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat, profesor universitar, 

în următoarea componenţă: 

 

ULIANOVSCHI Xenofon, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

ROTARI Oxana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

GHEORGHIȚĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

RUSU Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar 

OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

BERLIBA Viorel, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar  

 

12) Consiliul Ştiinţific Specializat D 18 554.03 - 02 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 STADNIȚKI Lilia cu tema: Полномочии прокурора при рассмотрении уголовных дел в суде 

первой инстанции / Atribuțiile procurorului la examinarea în prima instanță a cauzelor penale, la 

specialitatea: 554.03 – Drept procesual penal, conducător științific: OSOIANU Tudor, doctor, 

conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

GHEORGHIȚĂ Mihai, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

BERLIBA Viorel, secretar ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

GUȚANU Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar 

ROMAN Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  
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DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

13) Consiliul Ştiinţific Specializat D 18 552.02 - 05 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 MOSTOVEI Tatiana cu tema:  Responsabilitatea  funcţionarului public prin prisma deontologiei, 

la specialitatea: 552.02 – Drept administrativ, conducător științific: GUŢULEAC Victor, doctor, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 

 

CÂRNAŢ Teodor, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

ŢURCAN Serghei, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar cercetător  

CERBA Valeriu, doctor în drept 

BANTUȘ Anatol, doctor în drept, profesor universitar  

ŢAPOC Vasile, doctor habilitat  în filosofie, profesor universitar  

 

Referenţii oficiali:  

BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

14) Consiliul ştiinţific specializat D 32.522.01–10 la Academia de Studii Economice din Moldova, 

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

cu tema: Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorial, la specialitatea 522.01. 

Finanţe, conducător ştiinţific COBZARI Ludmila, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 

 

SECRIERU Angela, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 

ULIAN Galina, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

MANOLE Tatiana, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

FUIOR Elena, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar  

SCUTARI Sofia, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor cercetător  

ROTARU Lilia, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar  

 

15)  Consiliul ştiinţific specializat D 32.522.01–11 la Academia de Studii Economice din Moldova, 

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

tema: Perfecţionarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituţiilor  de învăţământ superior, la 

specialitatea 522.01. Finanţe, conducător ştiinţific COBZARI Ludmila, doctor habilitat în ştiinţe 

economice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

BĂNCILĂ Natalia, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

ERHAN Lica, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 

HÎNCU Rodica, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 
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STRATAN Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

MIHALACHI Ruslan, doctor în ştiinţe economice 

COTELNIC Ala, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

PÎRŢACHI Ion, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

DOGA-MÎRZAC Mariana, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar universitar  

CUŞNIR Corina, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar  

 

16) Consiliul ştiinţific specializat D 16.521.03-05  la Institutul Național de Cercetări Economice al AȘM, 

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

cu tema: Совершенствование стратегического менеджмента в аграрном секторе Республики 

Молдова / Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldova, 

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

Alexandru, doctor  habilitat în științe economice, profesor universitar, în următoarea componenţă:  

 

DOGA Valeriu, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

PERCIUN  Rodica, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar cercetător 

ȘAVGA Larisa, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 

BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie,  profesor cercetător 

BOINCEAN Boris, doctor habilitat în ştiință agricole, profesor cercetător 

SÎRBU Olga, doctor în științe economice, conferențiar universitar 

 

 Referenţii oficiali: 

LITVIN Aurelia, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar 

ȚURCANU Gheorghe, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

 

 

17) Consiliul ştiinţific specializat D 16.521.03-04  la Institutul Național de Cercetări Economice al AȘM, 

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

Corina cu tema: Perfecționarea managementului eficienței energetice în cadrul întreprinderilor din 

industria alimentară a Republicii Moldova, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul 

de activitate, conducător ştiinţific STRATAN Alexandru, doctor  habilitat în științe economice, profesor 

universitar, în următoarea componenţă:  

 

DOGA Valeriu, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

PERCIUN  Rodica, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar cercetător 

GOROBIEVSCHI Svetlana, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 

TOMIȚA Petru, doctor în economie,  profesor universitar 

IGNAT Anatolie, doctor în științe economice, conferențiar cercetător 

SOLDATENCO Eugenia, doctor habilitat în științe tehnice, conferențiar cercetător 

 

Referenţii oficiali: 

BURLACU Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

OLEINIUC Maria, doctor în științe economice 

 

 

 

 

ŞTIINŢE FIZICE 
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18) Consiliul ştiinţific specializat D 30.131.04-03  la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizice a dlui CIOBU Victor cu tema: Modelarea  

adaptiv-parametrică a unor sisteme fizice complexe, specialitatea 131.04. Fizică computațională și 

modelarea proceselor, conducător ştiinţific PALADI Florentin, doctor habilitat în științe fizico-

matematice, conferențiar universitar, consultant ştiinţific CĂPĂŢÂNĂ Gheorghe, doctor în tehnică, 

conferenţiar universitar, în următoarea componenţă:  

 

CASIAN Anatolie, preşedinte, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar   

NICA Denis, secretar ştiinţific, doctor habilitat în științe fizice, conferențiar cercetător 

CLOCHIȘNER Sofia, doctor habilitat  în științe fizico-matematice, profesor cercetător   

BARSUC Alexandru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferenţiar  universitar 

BOLDÎREV Serghei, doctor   în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

BALMUȘ Nicolae, doctor  în științe fizico-matematice,  conferențiar universitar  

 

Referenţii oficiali: 

GERU Ion, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, m.c. 

GUDYMA Iurii, doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar, Ucraina 

 

 

ŞTIINŢE BIOLOGICE 

 

19) Consiliul ştiinţific specializat  D 06 165.03 – 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 

TUMANOVA Daria  cu tema:  Algele planctonice în monitoringul biologic al stării ecosistemelor 

fluviale şi lacustre, la  specialitatea  165.03 Ihtiologie, hidrobiologie,  conducător ştiinţific 

UNGUREANU Laurenţia,  doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, în următoarea 

componenţă: 

 

ZUBCOV Elena, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

BULAT Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  

TODERAŞ Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician 

ENE Antoaneta, doctor  în ştiinţe inginereşti, profesor universitar, România 

ŞALARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

COZARI Tudor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

RUDIC Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician 

NEDBALIUC Boris, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 

 

20) Consiliul ştiinţific specializat  D 06 165.03 – 03 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 

BORODIN Natalia cu tema:  Migraţia elementelor nutritive şi rolul lor în ecosistemele fluviului Nistru 

şi râului Prut, la  specialitatea  165.03 Ihtiologie, hidrobiologie,  conducător ştiinţific ZUBCOV Elena,  

doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, în următoarea componenţă: 

 

TODERAŞ Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, prof. universitar, academician  

BULAT Denis, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  

ENE Antoaneta, doctor  în ştiinţe inginereşti, profesor universitar, România 

UNGUREANU Laurenţia,  doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător  

GLADCHI Viorica, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar 



 

9 

 

GONŢA Maria, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

ŞALARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

SANDU Maria, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător  

 

21) Consiliul ştiinţific specializat  D 06 165.03 – 04 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 

FILIPENCO Elena cu tema:  Разнообразие и роль макрофитов в экосистеме Кучурганского 

водохранилища / Diversitatea macrofitelor şi rolul lor în ecosistemul  lacului de acumulare Cuciurgan, 

la  specialitatea  165.03 Ihtiologie, hidrobiologie,  conducător ştiinţific ZUBCOV Elena,  doctor habilitat 

în ştiinţe biologice, profesor cercetător, în următoarea componenţă: 

 

UNGUREANU Laurenţia, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

BILEŢCHI Lucia, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  

TODERAŞ Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician  

ŞALARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

MIRON Aliona, doctor în ştiinţe biologice 

MORARU Constantin, doctor habilitat în ştiinţe geonomice, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali:  

USATÎI Marin, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

GRABCO Nadejda, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 

 

22) Consiliul ştiinţific specializat  D 06 166.01 – 03 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 

TIHONENCOVA Lilia cu tema:  Оценка воздействия теплоэлектростанции на экологическое 

состояние Кучурганского водохранилища / Evaluarea impactului termocentralei electrice asupra stării 

ecologice a lacului de acumulare Cuciurgan, la  specialitatea  166.01 Ecologie,  conducător ştiinţific 

UNGUREANU Laurenţia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, consultant ştiinţific  

ZUBCOV Elena, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, în următoarea componenţă: 

 

TODERAŞ Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, prof. universitar, academician  

BILEŢCHI Lucia, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  

BULIMAGA Constantin, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

USATÎI Marin, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

SANDU Maria, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător 

BOBEICĂ Valentin, doctor habilitat în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

ŞALARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

GLADCHI Viorica, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar 

 

 

MATEMATICĂ 

 

23) Consiliul Ştiinţific Specializat D 30.112.03 – 05 la Universitatea de Stat din  Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe matematice a dnei ŢÎCU Rodica Ionela  cu 

tema: Modele matematice şi algoritmi pentru eficientizarea activităţii terminalelor  portului Constanţa, 

la specialitatea: 112.03 Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale,  conducător ştiinţific MIŞCOI 

Gheorghe, doctor  habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor  universitar, academician,  în următoarea 

componenţă:  

CATARANCIUC Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în matematică, profesor universitar 
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HÂNCU Boris, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar 

LOZOVANU Dumitru, doctor  habilitat  în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

SOLOMON Dumitru,  doctor  habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 

GUŢULRAC Emilian, doctor  habilitat în tehnică,  profesor  universitar 

MEMET Florenţa, doctor în matematică,  Româniaa 

 

Referenţii oficiali:  

CONSTANTINESCU Eliodor Mihail, doctor  în matematică, profesor universitar, România 

BENDERSCHI Olga, doctor în matematică,  conferenţiar universitar 

 

24) Consiliul Ştiinţific Specializat D 30.112.03 – 06 la Universitatea de Stat din  Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe matematice a dnei COSTEA Alina  cu tema: 

Modelarea matematică a procesării traficului informaţional şi activităţii portului maritim, la 

specialitatea: 112.03 Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, conducător ştiinţific MIŞCOI 

Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor  universitar, academician,  în următoarea 

componenţă:  

CATARANCIUC Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe matematice, profesor universitar 

HÂNCU Boris, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar 

COSTAŞ Ilie, doctor  habilitat informatică, profesor universitar 

LOZOVANU Dumitru, doctor  habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

SOLOMON Dumitru,  doctor  habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 

GUŢULRAC Emilian, doctor  habilitat în tehnică,  professor  universitar 

MEMET Florenţa, doctor în matematică,  Româniaa 

 

Referenţii oficiali:  

CONSTANTINESCU Eliodor Mihail, doctor  în matematică, profesor universitar, România 

BENDERSCHI Olga, doctor în matematică,  conferenţiar universitar 

 

                        

PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE PEDAGOGICE 

 

25) Formarea Consiliului Ştiinţific Specializat D 30 531.01 - 15 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei SHALASH Rania 

cu tema: Theoretical and Methodological Approaches of Environmental Education within Primary 

Schools in the Israeli Arab Sector / Repere teoretice şi metodologice ale educaţiei ecologice în 

învăţământul primar din sectorul Arab al Israelului, la specialitatea: 531.01 Teoria generală a educaţiei, 

conducător științific: GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitar, în următoarea 

componenţă: 

 

GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

DEDIU Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent al AŞM  

BĂRNAZ Nina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

SARANCIUC-GORDEA Liliana, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

COZARI Tudor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 

      

Referenţii oficiali:  

CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

PANICO Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar      

                                 

26) Formarea Consiliului Ştiinţific Specializat D 33 531.01 - 16 la Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei 
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BUZENCO Aurica cu tema: Formarea orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva  

etnopedagogiei familiei, la specialitatea: 531.01 Teoria generală a educaţiei, conducător științific: 

SILISTRARU Nicolae, 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 

CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

BACIU Sergiu, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 

IANIOGLO Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

FILIP Iulian, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

HADÂRCĂ Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

                                             

 

FILOLOGIE 

 

27) Consiliul Ştiinţific Specializat D 19.622.01 - 09  la Institutul de Filologie al AŞM, abilitat cu dreptul 

de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dlui COPCEA Florian cu tema: Ideea europeană 

în opera lui Mihai Eminescu, la specialitatea: 622.01. Literatura română, conducător ştiinţific 

academician Mihai Cimpoi, profesor universitar, doctor habilitat în filologie, în următoarea componenţă: 

 

GAVRILOV Anatol, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor cercetător 

ŞIMANSCHI Ludmila,  secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 

RACHIERU Adrian Dinu, doctor în filologie, profesor universitar 

BILEŢCHI Nicolae, membru corespondent, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

ROŞCA Timofei, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

NEDELCEA Tudor, doctor în filologie, profesor universitar 

APETRI Dumitru, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 

 

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. 

 


