
 

1 

 

 
                                                                                                                                                                                                       

 

H O T Ă R Â R E A nr. AT - 7/1 

 din 28 decembrie 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:  

 

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 50.321.01-03 la Instituţia Publică Universitatea de Stat de 

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

în ştiinţe medicale a dnei BUGAI Rodica cu tema: Statutul clinico-paraclinic şi polimorfizmul genetic în 

pancreatita cronică, la specialitatea 321.01 Boli interne (gastroenterologie), conducător  ştiinţific:  

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

BARBACAR Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar,   în următoarea 

componenţă:  

 

BODRUG Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar   

DUMITRAŞ Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar       

DUMBRAVA Vlada-Tatiana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

BIVOL Grigore, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar 

MIŞIN Igor, doctor habilitat  în ştiinţe medicale, profesor cercetător  

LUPAŞCU Galina, doctor habilitat  în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

MIHU Ion, doctor habilitat  în ştiinţe medicale, profesor universitar 

 

Referenţi oficiali: 

CUROCICHIN Ghenadie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

STAN Mărioara, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România  

 

2) Consiliul ştiinţific specializat D 50.331.03-06 la Instituţia Publică Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
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în ştiinţe medicale a dnei GABERI Cristina cu tema: Programele de reducere a riscurilor asupra 

sănătăţii persoanelor care injectează droguri în Republica Moldova, la specialitatea 331.03 Medicină 

socială şi management, conducător  ştiinţific:  SPINEI Larisa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, 

profesor universitar,   în următoarea componenţă:  

 

TINTIUC Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar   

GRAMMA Rodica, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe filosofice, conferenţiar universitar  

LOZAN Oleg, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

GREJDIANU Tudor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

DAMAŞCAN Ghenadie, doctor habilitat în ştiinţe medicale 

RÎMIŞ Constantin, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

CHIHAI Jana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

 

Referenţi oficiali: 

NACU Anatol, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

BIVOL Angela, doctor în ştiinţe medicale  

 

 

 

DREPT 

 

3) Consiliul Ştiinţific Specializat D 75.554.02 - 03 – la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui CARP Terentie cu tema Infracţiunile 

contra familiei şi minorilor şi prevenirea lor, la specialitatea: 554.02. Criminologie, conducător ştiinţific 

COJOCARU Radion, conferențiar universitar, doctor în drept, în următoarea componenţă: 
 

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

LARII Iurie,  secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar  

GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

DOLEA Igor, doctor habilitat în drept,  profesor universitar 

RUSU Oleg, doctor în drept, conferenţiar universitar  

CHIRIŢA Valentin, doctor în drept, conferenţiar universitar 

MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar 

CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

BUJOR Valeriu, doctor în drept, profesor universitar  

OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

4) Consiliul Ştiinţific Specializat D 30.554.01 - 25 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui PAVLIUC Ghenadie cu tema 

Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra persoanei cu funcţie de 

răspundere sau care îşi exercită datoria obştească, la specialitatea: 554.01. -  Drept penal și execuțional 

penal, conducător ştiinţific MAIMESCU Sava, doctor în drept, conferențiar universitar, în următoarea 

componenţă: 

 

BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

GHEORGHIȚĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

SEDLEȚCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar 

MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar 

GRAMA Mariana, doctor în drept, conferențiar universitar 
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Referenţii oficiali:  

TOADER Tudorel, doctor în drept, profesor universitar (România) 

GÂRLA Lilia, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

 

5) Consiliul ştiinţific specializat D 18 554.01 - 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 

dlui DRĂGAN Alin-Teodorus cu tema: Contextul juridico-penal al infracțiunii de fraudă informatică, 

la specialitatea: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal, conducător științific: CUȘNIR Valeriu, 

doctor habilitat, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

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

BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar 

STATI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar 

IANCU Elena, doctor în drept, profesor universitar, România 

CĂPAŢINĂ Gheorghe, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

COJOCARU Radion, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

6)   Consiliul ştiinţific specializat D 18 554.03 - 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 BĂETU Alina Ludmila cu tema: Actul de sesizare în dreptul procesual penal, la specialitatea: 
554.03 – Drept procesual penal, conducător științific: CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 

 

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

VIZDOAGĂ Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

SEDLEȚCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar 

GUȚANU Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar 

BERLIBA Viorel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  

 

Referenţii oficiali:  

PĂVĂLEANU Vasile, doctor în drept, profesor universitar, România 

OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

7) Consiliul ştiinţific specializat D 34.551.01–06 la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei GULIAN Mariana cu tema: 

Responsabilitatea şi răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătăţii, la specialitatea 551.01. Teoria 
generală a dreptului, conducător ştiinţific: BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 

SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  

POSTU Ion,  secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

NEGRU Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  

GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  

GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar cercetător 

GREJDIANU Tudor, doctor habilitat în știinţe medicale, profesor universitar 
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Referenţii oficiali: 

AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

8) Consiliul ştiinţific specializat DH 16.521.03-06 la Institutul Naţional de Cercetări Economice al 

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

PERCIUN Rodica cu tema: Managementul stabilităţii financiare sistemice în contextul asigurării 

securităţii economice a Republicii Moldova, la specialitatea 521.03. Economie şi management în 

domeniu de activitate, consultant ştiinţific STRATAN Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe economice, 

profesor universitar, în următoarea componenţă: 

BELOSTECINIC Grigore, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, 

academician, 

TIMUŞ Angela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe economice, conferențiar  cercetător 

CERNA Silviu, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar, România 

POHOAŢĂ Ion, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar, România 

COBZARI Ludmila, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

GANEA Victoria, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

POPA Andrei, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor cercetător  

 

Referenţii oficiali: 

COTELNIC Ala, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar  

BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar  

DINGA Emil, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar,  România 

 

9) Consiliul ştiinţific specializat D 32.522.01–12 la Academia de Studii Economice din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui GRICIUC Petru 

cu tema: Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica 

Moldova, la specialitatea 522.01. Finanţe, conducător ştiinţific BOTNARI Nadejda, doctor în ştiinţe 

economice, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

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

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

MOCANU Natalia, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferențiar universitar 

FUIOR Elena, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar 

LUCHIAN Ivan, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 

MANOLE Tatiana, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

SECRIERU Angela, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar  

DRAGOMIR Lilia, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar  

 

10) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.03-15  la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 

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

Ecaterina cu tema: Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza 

diagnosticului potențialului economico-financiar al întreprinderii, specialitatea 521.03. Economie și 
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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 

CATAN Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

BAJURA Tudor, doctor habilitat în științe economice, profesor cercetător  

ROȘCA Petru, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 

BALAN Igor, doctor în științe economice, conferențiar universitar 

ȚURCAN    Gheorghe, doctor în științe economice, conferențiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

BÎZGU Ion, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   

ȘESTACOVSCAIA Angela, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

 

 

CHIMIE 

 

11) Consiliul ştiinţific specializat   05.144.01-03  la Institutul de Chimie al AȘM, abilitat cu dreptul de 

a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe chimice a dlui ARSENE Ion cu tema: Particularitățile 

cuanto-chimice ale reacţiilor intermediare în procesul catalitic de descompunere a peroxidului de 
hidrogen cu participarea compușilor metalelor de tranziție,  specialitatea 144.01. Chimie fizică, 

conducător ştiinţific OGURȚOV Ivan  doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, 

consultant științific GORINCIOI Natalia, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător, în următoarea 

componenţă:  

 

DUCA Gheorghe, președinte, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician 

NASTAS Raisa, secretar ştiinţific, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 

GONȚA Maria, doctor habilitat în științe chimice, profesor  universitar  

LUPAȘCU Tudor, doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător, m.c.  

GORBACIOV Mihail, doctor în științe chimice  

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

 

Referenţii oficiali: 

POVAR Igor, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar universitar 

SPĂTARU Tudor, doctor în științe chimice (SUA) 

  
 

 

ŞTIINŢE FIZICE 

 

12) Consiliul ştiinţific specializat D 31.134.03-01  la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizice dlui  CREȚU Vasilii cu tema: 

Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 și ZnO pentru detectarea gazelor, specialitatea 134.03 
– Fizica nanosistemelor și nanotehnologii, conducător ştiinţific LUPAN Oleg, doctor habilitat  în științe 

tehnice, conferențiar universitar, în următoarea componenţă:  

 

DOROGAN Valerian, preşedinte, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar 

RAILEAN Serghei, secretar ştiinţific, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 
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CULIUC Leonid, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician 

ȚIULEANU Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  universitar 

BUZDUGAN Artur, doctor habilitat în științe tehnice, profesor  universitar 

GAȘIN Petru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  universitar  

URSACHI Veaceslav, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar  cercetător 

 

Referenţi oficiali    

CANȚER Valeriu, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  universitar, academician 

RUSU Emil, doctor habilitat în științe tehnice, profesor  universitar  

 

 

ŞTIINŢE TEHNICE 

 

13) Consiliul ştiinţific specializat DH 24 233.02-01 la Institutul de Energetică al Academiei de 

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

în baza lucrărilor publicate a dlui PENIN Alexandru cu tema: Проективная геометрия в теории 

электрических цепей с переменными и нелинейными нагрузками / Geometria proiectivă în teoria 

circuitelor electrice cu sarcini variabile şi neliniare, specialitatea:  233.02 Echipamente şi sisteme 

electronice, consultant ştiinţific SIDORENCO Anatolii, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, 

profesor universitar, membru corespondent, în următoarea componenţă: 

   

POSTOLATII Vitalii, preşedinte,  doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar, academician 

TÎRŞU Mihai, secretar ştiinţific, doctor în tehnică  

OLESCIUK Valentin,  doctor habilitat în  tehnică, conferenţiar cercetător 

ERMURAŢCHII Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 

OSADCIUK Alexandru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Ucraina 

ERHAN Teodor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

ARION Valentin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  

CATARANCIUC Sergiu, doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

MAEVSCHII Dmitrii, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Ucraina 

SEMENKO Anatolie, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Ucraina 

CHIORSAC Mihai, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

 

 

14)  Consiliul ştiinţific specializat D 31 242.07– 01 la Universitatea  Tehnică a Moldovei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dlui LOZAN Alexandr cu tema: 

Optimizarea malaxoarelor cu bare cu acţiune intermitentă şi a proceselor de amestecare în construcţii, 

la specialitatea:  242.07 Maşini şi echipamente tehnice, conducător ştiinţific ANDRIEVSCHI Serghei, 

doctor în tehnică, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

   

DULGHERU Valeriu, preşedinte,  doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar 

TARANENCO Anatolie, secretar ştiinţific, doctor în tehnică,  conferenţiar universitar  

ANDRIUŢĂ Mircea,  doctor habilitat în  tehnică,  profesor universitar 

STOICEV Petru, doctor habilitat în tehnică,  profesor universitar  

TOPALĂ Pavel, doctor habilitat  în  tehnică,  profesor universitar 

 

 Referenţii oficiali: 

MARIAN Grigore, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

CEREMPEI Valerian, doctor  in tehnică, conferenţiar universitar 
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ISTORIE 

 

15)  Consiliul ştiinţific specializat D 15. 611.02 – 03 la Institutul de Istorie  al  Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie a dnei ŞIŞCANU 

Daniela cu tema: Propaganda sovietică în privinţa Poloniei, Finlandei, ţărilor baltice şi României în 

anii 1939-1940 după semnarea Pactului sovieto-german de neagresiune, la  specialitatea  611.02 Istoria 
românilor (pe perioade),  conducător ştiinţific COJOCARU Gheorghe,  doctor habilitat în istorie, 

conferenţiar cercetător  în următoarea componenţă: 

 

PASAT Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în istorie, academician 

ROTARU Liliana, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

ENCIU Nicolae, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 

ŢĂRANU Anatol, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 

CERNENCO Mihail, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

GUMENÎI Ion, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

PETRENCU Anatol, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

ONIŞORU Gheorghe,  doctor în istorie, profesor universitar, România 

 

16) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 613.01 – 03 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie a dlui COROBCEAN Andrei cu tema:  

Vestigiile arheologice din spaţiul carpato-nistrean în sec. V-III î.H. ca sursă a interpretării etnice, la  
specialitatea  613.01 Arheologie,  conducător ştiinţific NICULIŢĂ Ion,  doctor habilitat în istorie, 

profesor universitar în următoarea componenţă: 

 

SAVA Eugen, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 

MATVEEV Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

LEVIŢKI Oleg, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 

PLOŞNIŢĂ Elena, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 

ZANOCI Aurel, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

POSTICĂ Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

MUNTEANU Octavian,  doctor în istorie, conferenţiar universitar 

 

 

FILOSOFIE 

 

17) Consiliul ştiinţific specializat D 15. 631.02 – 02 la Institutul de Istorie  al  Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filosofie a dlui IDJILOV Roman 

cu tema:  Evoluţia istorico-metodologică a paradigmelor metafilosofiei, la  specialitatea  631.02 Istoria 
filosofiei,  conducător ştiinţific BOBÂNĂ  Gheorghe,  doctor habilitat în filosofie, profesor universitar în 

următoarea componenţă: 

 

COANDĂ Svetlana, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 

TROIANOWSKI Lidia, secretar ştiinţific, doctor în filosofie, conferenţiar cercetător 

ROŞCA Ludmila, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 

CĂLDARE Dumitru, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 

ŢÎRDEA Teodor, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 

CIOBANU Rodica, doctor în filosofie,  conferenţiar universitar 
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ŢAPOC Vasile, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

CAPCELEA Valeriu, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 

PALADI Adriana,  doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

  

                      

                               

 

                                            

ȘTIINȚE POLITICE 

 

18) Consiliul ştiinţific specializat DH 30 561.01 – 06 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în științe politice a dnei PERU-Balan 

Aurelia cu tema: Managementul PR-ului politic în campaniile electorale, la specialitatea 561.01 Teoria, 
metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, consultant ştiinţific MOȘNEAGA 

Valeriu, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

MORARU Victor, preşedinte doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

BUCĂTARU Igor, secretar ştiinţific, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

SACA Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

DUNGACIU Dan, doctor în sociologie, profesor universitar, România   

MARIN Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător 

SOLOMON Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ȘANDRU Daniel, doctor în științe politice, profesor universitar, România 

SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar 

VARZARI  Pantelimon, doctor habilitat în științe politice, profesor 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. 


