
 

 

 

 
                                                                        

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-

DIDACTICE 

 
Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 

Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271; Web: www.cnaa.md;  E-mail: info@cnaa.gov.md 

 

H O T Ă R Â R E A nr. AT-3/1 

din 31 mai 2017 

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 şi doctor habilitat după cum urmează 

 

ŞTIINŢE MEDICALE 

 

1) Consiliul Ştiinţific Specializat   DH 50.322.01-01 la Instituţia Publică Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe medicale a dnei CIUNTU 

Angela cu tema: Glomerulonefrita primară la copii: mecanisme etiopatogenice, clinica, 

prognostic, la specialitatea 322.01  Pediatrie şi neonatologie, consultanţi  ştiinţifici:  

REVENCO Ninel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, în următoarea 

componenţă:  

 

STASII Ecaterina, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

ROTARI Adrian, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar.    

CEBAN Emil, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

CURAJOS Boris, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar            

VIŞNEVSCHI Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar            

GHINDA Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

PALII Ina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar                         

GROSU Victoria, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali: 

TAGADIUC Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar           

NISTOR Nicolae, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România           

HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător                  
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2) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 53.322.01-07 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 

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

ştiinţe medicale a dnei CHIPER Natalia cu tema: Abordarea medico-socială în 

determinarea dizabilității la copiii cu astm bronşic, la specialitatea 322.01  Pediatrie şi 

neonatologie, conducător  ştiinţific: STRATULAT Petru, habilitat în ştiinţe medicale, 

profesor universitar; consultant ştiinţific:  SPINEI Larisa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, 

profesor universitar, în următoarea componenţă:  

 

REVENCO Ninel, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,  

ARAMĂ Marina, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

DJUGOSTRAN Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

GORELCO Tatiana, doctor în ştiinţe medicale  

IAVORSCHI Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

MIHU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

ŢUREA Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

GREJDEANU Tudor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

STASII Ecaterina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar                    

BIVOL Angela, doctor în ştiinţe medicale 

         
3) Consiliul Ştiinţific Specializat D 55.331.02-03 la Centrul Naţional de Sănătate Publică, 

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

SERBULENCO Aliona cu tema: Optimizarea activităţilor de profilaxie a maladiilor şi 

promovare a sănătăţii la nivelul asistenţei medicale primare, la specialitatea 331.02  Igienă, 

conducător ştiinţific:  BAHNAREL Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor 

universitar, Om Emerit; consultant  ştiinţific:  EŢCO Constantin, doctor habilitat în ştiinţe 

medicale, profesor universitar, Om Emerit,  în următoarea componenţă:  

 

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

VOLNEANSCHI Ana, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător,  

FRIPTULEAC Grigore, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

BIVOL Grigore, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

CIOCANU Mihai, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

OSTROFEŢ Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

CUROCICHIN Ghenadie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

 

 Referenţii oficiali: 

MOROŞAN Raisa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

GREJDEANU Tudor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

 

4) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 50.321.22–01 la Instituţia Publică Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe medicale a dlui BANOV Pavel cu 

tema: Managementul contemporan în metafilaxia urolitiazei recidivante, la specialitatea 

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

ştiinţe medicale, profesor universitar în următoarea componenţă: 

 

TĂNASE Adrian, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

DUMBRĂVEANU Ion, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar 

universitar 

CURAJOS Boris, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 



 

 

 

PRICOP Cătălin, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 

MUSTEA Anatol, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

SCUTELNIC Ghenadie, doctor în ştiinţe medicale 

SPÎNU Cornel, doctor în ştiinţe medicale 

 

Referenţii oficiali: 

BERNIC Jana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

AXENTI Alin, doctor în ştiinţe medicale 

 

5) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 50 321.10–01 la Instituţia Publică Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza 

susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe medicale a dnei BURUIANĂ Sanda cu tema: 

Limfoanele non-Hodgkin indilente (aspecte clinico-hematologice şi imunotransfuzice), la 

specialitatea 321.10  Hematologie și de hemotransfuzie., conducător ştiinţific: ROBU 

Maria, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar în următoarea componenţă: 

 

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

universitar 

MUSTEAŢĂ Larisa, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

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

GAVRILIUC Ludmila , doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

BOGDANSCAIA Nina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

BULAT Iurie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

EŞANU Galina, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ŢUREA Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

MIRON Lucian, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 

 

6) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 50.321.19–01 la Instituţia Publică Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe medicale a dnei AMBROSII 

Tatiana cu tema: Prevenirea complicaţiilor postanestezice la pacienţii cu sindrom de 

apnee obstructivă de somn, la specialitatea 321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă, 

conducător ştiinţific: Şandru Serghei, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar; 

consultant ştiinţific,  CORLĂTEANU Alexandru, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar 

universitar, în următoarea componenţă: 

 

BELÎI Adrian, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar,  

CORNOGOLUB Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar 

universitar 

COJOCARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

COTELNIC Anatolie, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar 

OGLINDĂ Alina, doctor în ştiinţe medicale 

COŞPORMAC Viorica, doctor în ştiinţe medicale 

RUSU Doina, doctor în ştiinţe medicale 

BOTNARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

 

Referenţii oficiali: 

GUŢU-BAHOV Cornelia,  doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar 

GRIGORAŞ Ioana, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România  

 



 

 

 

7) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 50.321.18–02 la Instituţia Publică Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe medicale a dlui URSU Sergiu cu 

tema: Evaluarea clinic-imagistică şi tratamentul chirurgical în sindromul de canal carpian 

şi Guyon, la specialitatea 321.18. Ortopedie şi Traumatologie, conducător ştiinţific 

CAPROŞ Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, consultant 

ştiinţific: ZAPUHLÎH Grigore, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar în 

următoarea componenţă: 

 

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

academician 

PULBERE Oleg, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

TIMIRGAZ Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

NACU Viorel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

FIL Adrian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Ucraina 

DASCALIUC Ion, doctor în ştiinţe medicale 

CURCĂ Anatolie, doctor în ştiinţe medicale 

 

Referenţii oficiali: 

VEREGA Grigore, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

PERŢEA Mihaela, doctor în ştiinţe medicale, România 

 

8) Consiliul Ştiinţific Specializat     D 50.321.15–02 la Instituţia Publică Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe medicale a dnei SAGAIDAC 

Irina cu tema: Rolul factorilor angiogenici în decolarea prematură de placentă normal 

inserată, la specialitatea 321.15. Obstetrică şi Ginecologie, conducător ştiinţific: FRIPTU 

Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar        

                                                                                                                                                                                      

PALADI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 

academician 

MARIAN-PAVLENCO Angela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar 

universitar 

EŢCO Ludmila, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

SERBENCO Anatol, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

MOŞIN Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

PETROV Victor, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

HODOROJA Stelian, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ROTARU Marin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

SOCOLOV Demetra, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, România 

 

9) Consiliul Ştiinţific Specializat     D 50.321.15–03  la Instituţia Publică Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe medicale a dnei VOLOCEAI 

Victoria cu tema: Optimizarea tratamentului chirurgical laparascopic la pacientele cu 

polichistoză ovariană şi influenţa lui asupra rezervei ovariene, la specialitatea 321.15. 

Obstetrică şi Ginecologie, conducător ştiinţific: FRIPTU Valentin, doctor habilitat în 

ştiinţe medicale, profesor universitar în următoarea componenţă: 

 

SERBENCO Anatol, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar 

universitar  



 

 

 

SÎRBU Zinaida, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

EŢCO Ludmila, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

GLADUN Sergiu, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

GUDIMA Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

MOGA Marius, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 

 

Referenţii oficiali: 

ROTARU Marin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

SOFRONI Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

 

10)  Consiliul Ştiinţific Specializat D 53.321.15–04  la Instituţia Medico-Sanitară Publică 

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

ştiinţe medicale a dnei MANCEVA Maria cu tema: Utilizarea mifepristonului în 

declanşarea naşterilor premature cu retard de dezvoltare intrauterină a fătului, la 

specialitatea 321.15. Obstetrică şi Ginecologie, conducător ştiinţific ROTARU Marin, doctor 

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

habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar în următoarea componenţă: 

 

EŢCO Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător,   

PETROV Victor, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

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

MOŞIN Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

ANDRIEŢ Oxana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Ucraina 

 

Referenţii oficiali: 

FRIPTU Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

 

 

ŞTIINŢE CHIMICE, FIZICE  

 

11) Consiliul Ştiinţific Specializat   DH 05.143.01-02 la Institutul de Chimie al AȘM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe chimice a dlui 

KULCIȚKI Veaceslav cu tema: Synthesis of terpenic compounds with advanced 

functionalization via biomimetic methods/Sinteza compușilor terpenici cu funcționalizare 

avansată prin metode biomimetice, la specialitatea 143.01. Chimie organică, consultant 

ştiinţific: UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, în 

următoarea componenţă:  

  

MACAEV Fliur, preşedinte, doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător  

GORINCIOI Elena, secretar ştiinţific, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

ARÎCU Aculina, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător 

BOBEICĂ Valentin, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 

JUNGHIETU Grigore, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar  

BARBĂ Nicanor, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:   

GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician 

MANGALAGIU Ionel, doctor în științe chimice, profesor universitar, România 

GUȚU Iacob, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 

  



 

 

 

12) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 05.141.01-03  la Institutul de Chimie al AȘM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe chimice a dnei CHIȘCA 

Diana cu tema: Sinteza,  structura și proprietățile polimerilor coordinativi ai Co(II), Cu(II), 

Zn(II), Cd(II) cu liganzi carboxilici și piridinici, specialitatea 141.01. Chimie anorganică, 

conducător ştiinţific COROPCEANU Eduard, doctor în științe chimice, conferențiar 

universitar, consultant ştiinţific: FONARI Marina, doctor în ştiinţe chimice, conferențiar 

cercetător,  în următoarea componenţă:  

 

BULHAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător  

COCU Marina, secretar ştiinţific, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 

GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician  

VEREJAN Ana, doctor în științe chimice, conferenţiar universitar  

BOUROȘ Polina, doctor în științe chimice, conferenţiar universitar 

UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător 

 

Referenţii oficiali:   

PUI Aurelian, doctor în științe chimice, profesor universitar, România 

BULIMESTRU Ion, doctor în științe chimice, conferenţiar universitar  

  

13) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 05.143.01-01 la Institutul de Chimie al AȘM, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe chimice a dlui POGREBNOI 

Vsevolod cu tema: Sinteza oxindolilor substituiți pe baza izatinelor, la specialitatea 143.01. 

Chimie organică, conducător ştiinţific: MACAEV Fliur, doctor habilitat în științe chimice, 

profesor cercetător, în următoarea componenţă:  

 

ARÎCU Aculina, preşedinte, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător  

GORINCIOI Elena, secretar ştiinţific, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

BOBEICĂ Valentin, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 

ZADOROJNÎI Larisa, doctor în științe chimice, conferenţiar universitar  

ROBU Ștefan, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

GUȚU Iacob, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:   

UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător 

CIOCÂRLAN Alexandru, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 

  

14) Consiliul Ştiinţific Specializat D 05.144.01-04 la Institutul de Chimie al AȘM, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe chimice a dlui  PETUHOV 

Oleg cu tema: Sinteza și regenerarea cărbunilor activi prin tratare cu microunde, la 

specialitatea 144.01. Chimie fizică, conducător ştiinţific: LUPAȘCU Tudor, doctor habilitat 

în științe chimice, profesor cercetător, m.c.,  în următoarea componenţă:  

 

CIOBANU Mihail, preşedinte, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător  

ANGHEL Lilia, secretar ştiinţific, doctor în științe chimice 

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

POVAR Igor, doctor habilitat în științe chimice, conferenţiar universitar  

ZELENȚOV Veaceslav, doctor în științe chimice 

 

Referenţii oficiali:   

GUȚANU Vasile, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 

ROTARU Andrei, doctor în științe chimice, România 

 



 

 

 

15) Consiliul Ştiinţific Specializat  D 02.134.01-04  la Institutul de Fizică Aplicată al 

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

în ştiinţe fizice a dlui BURLACU Alexandru cu tema: Luminiscența și efecte laser în filme 

nanostructurate și microstructuri de ZnO crescute prin depunere chimică din vapori și 

electrochimică, la specialitatea 134.01. Fizica și tehnologia materialelor, conducător 

ştiinţific: URSACHI Veaceslav, doctor habilitat în științe fizice, conferențiar cercetător, 

consultant științific RUSU Emil, doctor habilitat în științe tehnice, conferențiar universitar, 

în următoarea componenţă:  

 

CULIUC Leonid, preşedinte, doctor habilitat în științe fizice profesor  universitar, 

academician 

VATAVU Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în științe fizice, conferențiar cercetător 

NEDEOGLO Dumitru, doctor habilitat în științe fizice, profesor universitar 

ȚIULEANU Dumitru, doctor habilitat în științe fizice, profesor  universitar 

COJOCARU Ion, doctor în științe fizice 

 

 Referenţii oficiali: 

DOROGAN Valeriu, doctor habilitat în științe fizice, profesor universitar   

IOVU Mihail, doctor habilitat în științe fizice, profesor cercetător 

 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

16) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 34.521.02-10 la Universitatea Liberă Internațională 

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

economice a dnei BĂDĂRĂU Elena cu tema: Eficientizarea comerțului exterior la 

începutul secolului XXI, specialitatea 521.02. Economie mondială; relaţii  economice 

internaţionale, conducător ştiinţific: GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în științe 

economice, profesor universitar, în următoarea componenţă:  

 

ȚÂU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 

PESTUȘCO Nina, secretar ştiinţific, doctor în științe economice 

CROTENCO Iuri, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

ROȘCA Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 

OHRIMENCO Serghei, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

SPÎNU Ana, doctor în științe economice, conferențiar universitar 

 

  Referenţii oficiali: 

CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   

FRUMUSACHI Eduard, doctor în științe economice  

 

17) Consiliul Ştiinţific Specializat D 37.521.04-01  la Universitatea Cooperatist-

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

ştiinţe economice a dlui MÎRZA Sergiu cu tema: Strategia de dezvoltare a activității de 

marketing pe piața de cereale din Republica Moldova, specialitatea 521.04. Marketing și 

logistică, conducător ştiinţific: PETROVICI Sergiu, doctor habilitat în științe economice, 

profesor universitar, în următoarea componenţă:  

 

BELOSTECINIC Grigore, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor  

universitar, academician 

GANGAN Svetlana, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 

STRATAN Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

MUȘTUC Svetlana, doctor în științe economice, conferențiar  universitar 



 

 

 

SÎRBU Ion, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

SAVCIUC Oxana, doctor în științe economice, conferențiar  universitar 

 

Referenţi oficiali    

DOGA Valeriu, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   

TABARCEA Ala, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

 

18) Consiliul Ştiinţific Specializat D 16.521.03-07 la Institutul Național de Cercetări 

Economice al Academiei de Științe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 

tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei PANTEA Larisa cu tema: Managementul pieței 

muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană, specialitatea 

521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific: BAJURA 

Tudor, doctor habilitat în științe economice, profesor cercetător, în următoarea componenţă:  

 

STRATAN Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor  

universitar  

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

cercetător 

BÎRCĂ Alic, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar 

SÎRBU Olga, doctor în științe economice, conferențiar  universitar 

SAVELIEVA Galina, doctor în științe economice, conferențiar cercetător 

 

Referenţi oficiali    

ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   

VACULOVSCHI Dorin, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

 

19) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 30.521.03-04  la Universitatea de Stat din Moldova, 

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

ȘARCO Vasile cu tema: Eficientizarea gestiunii activității de prevenire și combatere a 

spălării banilor, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, 

conducător ştiinţific: ULIAN Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor 

universitar, în următoarea componenţă:  

 

STRATAN Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor  

universitar 

POSTICĂ Maia, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 

RUSU Gheorghe, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

PERCIUN Rodica, doctor habilitat în științe economice, conferențiar  universitar 

PORTĂRESCU Sergiu, doctor în științe economice, conferențiar universitar 

 

Referenţi oficiali    

COTELNIC Ala, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   

ȘARGU Lilia, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

 

20) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 32.522.01–13 la Academia de Studii Economice din 

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

dnei MĂRGĂRINT Elena cu tema: Supervision bancaire prudentielle efficiente dans le 

contexte des systѐmes financiers procycliques / Supravegherea bancară prudențială 

eficientă în contextul sistemelor financiare prociclice, la specialitatea 522.01. Finanţe, 

conducător ştiinţific: SECRIERU Angela, doctor habilitat în științe economice, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 

 



 

 

 

COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor  habilitat în științe economice, profesor  universitar  

PISANIUC Maia,  secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

BUCĂTARU Dumitru, doctor în științe economice, profesor universitar, România  

GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

PÂRȚACHI Ion, doctor în științe economice, profesor universitar  

BORȘ Ion, doctor în științe economice, conferențiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

HÎNCU Rodica, doctor  habilitat în științe economice, profesor  universitar  

ALBULESCU Claudiu Tiberiu, doctor în științe economice, conferențiar universitar, 

România 

 

 

DREPT 

 

21) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 42.553.02 – 01 la Universitatea de Studii Politice și 

Economice Europene „Constantin STERE”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei 

de doctor în drept a dnei ILANA Ana cu tema: Compatibilitatea instituției insolvabilității 

din legislația Republicii Moldova cu reglementările Uniunii Europene, la specialitatea 

553.02. Dreptul afacerilor, conducător ştiinţific: PLOTNIC Olesea, doctor habilitat în drept, 

conferențiar universitar; consultant ştiinţific: ȘARGU Lilia, doctor în ştiinţe economice, 

conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

BĂIEȘU Aurel, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor universitar  

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

AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

BOIȘTEAN Eduard, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  

 

Referenţii oficiali: 

FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România  

ROTARU-MASLO Liliana, doctor în drept, conferenţiar universitar  

 

22) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 18.552.08-07 la Institutul de Cercetări Juridice şi 

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

MĂTĂȘEL Alina cu tema: Rolul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în 

prevenirea conflictelor și reglementarea postconflictuală, la specialitatea 552.08. Drept 

internaţional şi european public, conducător ştiinţific: CHIRTOACĂ Natalia, doctor în 

drept, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

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

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

ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România 

SACA Victor, doctor în habilitat în politologie, profesor universitar 

CEBAN Cristina, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

DIDEA Ionel, doctor în drept, profesor universitar, România  

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar. 

  

23) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 34.551.01–07 la Universitatea Liberă Internaţională 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei 



 

 

 

URSU Viorica cu tema: Vinovăția – condiție inerentă a răspunderii juridice, 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 

AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

NEGRU Andrei, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar  

LUPAȘCU Zinaida, doctor în drept, conferențiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar  

NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

24) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 34.551.01–08 la Universitatea Liberă Internaţională 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei 

BOSTAN Ina cu tema: Sancțiunea – obiect al raportului juridic de răspundere, 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 

ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar  

NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar  

CUZNEŢOV Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar 

ROMANDAȘ Nicolae, doctor în drept, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

NEGRU Andrei, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar  

COPTILEȚ Valentina, doctor în drept, conferențiar universitar 

 

25) Consiliul Ştiinţific Specializat  D 18 552.07 - 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 dlui CREŢU Andrian cu tema: Procedura contravenţională în cazurile 

de comitere a contravenţiilor ecologice, la specialitatea: 552.07. Drept contravenţional, 

conducător științific: TROFIMOV Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar, în 

următoarea componenţă: 

 

COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru corespondent 

SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

BÂRGĂU Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

COZARI Tudor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar 

BANTUȘ Anatol, doctor în drept, conferenţiar universitar  

 

26) 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 NASTAS Andrei cu tema: Răspunderea pentru declaraţiile cu rea 



 

 

 

voinţă în dreptul penal, la specialitatea: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal, 

conducător științific: CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 

 

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

OSOIANU Tudor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

BERLIBA Viorel, doctor habilitat în drept, profesor universitar   

MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar 

BUJOR Valeriu, doctor în drept, profesor universitar 

STATI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar 

TIMOTIN Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar   

 

Referenţii oficiali:  

ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

RUSU Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

27) Consiliul Ştiinţific Specializat  D 34.552.02-02 la Universitatea Liberă Internaţională din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei FOCŞA 

Tatiana cu tema: Statutul juridic al autorităților administraţiei publice în stabilirea 

domiciliului copilului, la specialitatea: 552.02 – Drept administrativ, conducător științific: 

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

componenţă: 

 

POPA Victor, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

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

COBĂNEANU Serghei, doctor în drept, profesor universitar 

CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

ZUBCO Valeriu, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

BÎRGĂU Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

28) Consiliul Ştiinţific Specializat  D 30 554.02-04 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui RUB Jacob cu 

tema: Criminological Aspects of Reduction of White-Collar Criminality in Moldova and 

Israel: Criminal Behavior Approach /Aspecte criminologice privind reducerea criminalităţii 

„gulerelor albe” în Moldova şi Israel: abordarea comportamentului criminal, la 

specialitatea: 554.02. Criminologie, conducător științific: GÎRLA Lilia, doctor în drept, 

conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

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

GHEORGHIŢĂ Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar   

BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar 

TIMOTIN Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar   

CIOBANU Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

BUJOR  Valeriu, doctor în drept, profesor universitar 

 



 

 

 

29) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 30.552.01-03  la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei POPA Cristina, 

cu tema Consolidarea regimului de guvernare prin prisma constituţionalismului 

contemporan din Republica Moldova, la specialitatea: 552.01. Drept constituțional, 

conducător ştiinţific: CÂRNAȚ Teodor, profesor universitar, doctor habilitat în drept, în 

următoarea componenţă: 

 

ARSENI Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

ZAPOROJAN Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferențiar universitar 

POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

SLUSARENCO Svetlana, doctor în drept, conferenţiar universitar  

GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

30) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 34.552.01 - 02 la Universitatea Liberă Internaţională 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui 

BAEŞU Valeriu cu tema Reglementarea juridică a drepturilor economice ale omului în 

Republica Moldova, la specialitatea: 552.01. Drept constituţional, conducător ştiinţific: 

ŢURCAN Serghei, conferenţiar universitar, doctor în drept, în următoarea componenţă: 

 

POPA Victor, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

ZAPOROJAN Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferențiar universitar 

SMOCHINĂ Andrei , doctor habilitat în drept, profesor universitar 

CUŞMIR Marcel, doctor în drept, conferenţiar universitar 

ZUBCO Valeriu, doctor în drept, conferenţiar universitar 

BURLACU Natalia, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

FILOLOGIE 

 

31) Consiliul Ştiinţific Specializat   D19.621.04 - 05 – la Institutul de Filologie al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei CĂRUNTU – 

CARAMAN Livia cu tema Englezismele în presa periodică din Republica Moldova, la 

specialitatea: 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; 

traductologie (limba română), conducător ştiinţific: BAHNARU Vasile, profesor 

universitar, doctor habilitat în filologie, în următoarea componenţă: 

 

DRUŢĂ Inga, preşedinte, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 

NEGRESCU-BABUŞ Inna,  secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 

SAVIN Angela, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 

ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  

COLESNIC Lidia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

CINCILEI Cornelia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

POPA Gheorghe, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

MUNTEANU Eugen, doctor în filologie, profesor universitar (România) 



 

 

 

 

32) Consiliul Ştiinţific Specializat   D19.622.01 – 10 la Institutul de Filologie al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei RUSNAC-

FRĂSINEANU Magdalena cu tema Personaje feminine în creaţia lui Ion Druţă, la 

specialitatea 622.01.  Literatura română, conducător ştiinţific: ŢURCANU Andrei, doctor 

habilitat în filologie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, preşedinte 

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

CIOCANU Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  

GHILAŞ Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

CORCINSCHI Nina, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 

Referenţii oficiali:  

CIMPOI Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician 

CHIPER Grigore, doctor în filologie, conferenţiar universitar  

 

33) Consiliul Ştiinţific Specializat   D19.622.01 – 11 la Institutul de Filologie al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei ROTARI 

(BALMUŞ) Dorina cu tema Eminescianismul: spirit tradiţional şi modern în poezia 

română contemporană, la specialitatea 622.01 – Literatura română, conducător ştiinţific: 

ŢAU Elena, doctor în filologie, conf. universitar, în următoarea componenţă: 

 

PLĂMĂDEALĂ Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător, preşedinte 

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

CAZACU Adriana, doctor în filologie, conferenţiar cercetător  

ŢURCANU Andrei, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  

ŞLEAHTIŢCHI Maria, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

CIOCANU Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

CIMPOI Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician 

BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  

 

ȘTIINȚE POLITICE, ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII 

 

34) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 30 562.04 – 01 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe politice a dnei 

MORARI Cristina cu tema: Dimensiunile externe și interne în procesul de integrare 

europeană. Cazul Republicii Moldova, la specialitatea 562.04 Teoria integrării europene, 

instituții, procese și politici europene, conducător ştiinţific: VASILESCU Grigore, doctor 

habilitat în științe filosofice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

TEOSA Valentina, preşedinte, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,  

EJOV Cristina, secretar ştiinţific, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

SOLOMON Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar  

BENIUC Valentin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

COLAȚCHI Angela, doctor în sociologie, conferențiar universitar 

SOLCAN Alexandru, doctor în istorie, conferențiar universitar 

VARZARI Pantelimon, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător 



 

 

 

KRAIJDAN Arina, doctor în istorie, conferențiar universitar 
 

35) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 18 561.01 – 02 la Institutul de Cercetări Juridice și 

Politice al AȘM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice 

a dlui COROPCEAN Ion, cu tema: Serviciul militar în Republica Moldova: abordare 

politico-juridică, la specialitatea 561.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii 

şi procese politice, conducător ştiinţific MANOLACHE Constantin, doctor habilitat în 

științe politice, conferențiar universitar, consultant ştiinţific: JUC Victor, doctor habilitat în 

științe politice, profesor cercetător, în următoarea componenţă: 

 

RUSNAC Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, 

academician 

RUSANDU Ion, secretar ştiinţific, doctor în filosofie, conferențiar cercetător 

ROȘCA Alexandru, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, academician 

MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

VARZARI Pantelimon, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

CHIRIAC Vasile, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 

CIOBANU Vitalie, doctor în istorie 

TĂNASĂ Mircea, doctor în științe militare, lector universitar, România 

 

Referenţii oficiali: 
GIURCA Ion, doctor în științe militare, profesor universitar, România 

PÂRȚAC Grigore, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

 

36) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 30 571.01 – 08 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale comunicării a dnei 

MANOLESCU Mădălina Camelia, cu tema: Potențialul presei în medierea dialogului 

social, la specialitatea 571.01. Jurnalism și procese mediatice, conducător ştiinţific: 

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

componenţă: 

 

ROȘCA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, conf. universitar, academician 

GUZUN Mihail, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferențiar universitar 

STEPANOV Georgeta, doctor habilitat în științe ale comunicării, conferențiar universitar 

MARIN Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

ȚURCANU Dumitru, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

POPA Dumitru Mirel, doctor în drept, conferențiar universitar, România   

 

Referenţii oficiali: 

MALCOCI Ludmila, doctor habilitat în sociologie, profesor cercetător 

ZAMFIR Ilie, doctor în științe ale comunicării, România 

 

PEDAGOGIE 

 

37) Consiliul Ştiinţific Specializat  DH 30 531.01 - 16 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice a 

dnei ENI Valentina cu tema: Теоретические и праксиологические основы формирующе-

развивающей среды вуза в контексте интеграции научной, учебной и внеучебной 

деятельности / Bazele teoretice şi praxiologice ale organizării mediului academic 

formativ-dezvoltativ în contextul integrării activităţilor de cercetare, instruire şi 

extracurriculare, la specialitatea: 531.01 Teoria generală a educaţiei, conducător științific: 

GUŢU Vladimir, doctor habilitat, profesor universitar, în următoarea componenţă: 



 

 

 

 

PLATON Carolina, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

BÎRNAZ Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

DANDARA Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

BACIU Sergiu, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar   

CIORBĂ Constantin, doctor în habilitat în pedagogie, profesor universitar  

 

Referenţii oficiali:  

PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  

                                          

 

38) Consiliul Ştiinţific Specializat  D 36 531.01 - 01 la Universitatea de Stat din Tiraspol, 

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

AŞTIFENEI (MAFTEUŢA) Rodica cu tema: Formarea competenței de negociere 

educaţională a managerilor din învăţământul preuniversitar, la specialitatea: 531.01 Teoria 

generală a educaţiei, conducător științific: COJOCARU Victoria, doctor habilitat, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 

 

SILISTRARU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

MÎSLIŢCHI Valentina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar   

GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

BACIU Sergiu, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 

GUZGAN Valentin, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

                                             

39) Consiliul Ştiinţific Specializat  D 36 531.01 - 02 la Universitatea de Stat din Tiraspol, 

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

EŞANU-DUMNAZEV Daniela cu tema: Formarea competenței de comunicare în limba 

străină a studenţilor medicinişti, 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 

MÎSLIŢCHI Valentina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

PAVLICENCO Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

BOROZAN-COJOCARU Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   

BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 

AFANAS Aliona, doctor în pedagogie 

 

40) Consiliul Ştiinţific Specializat  D 33 511.02 - 01 la Universitatea Pedagogică de Stat 

"Ion Creangă" din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 

psihologie a dnei ŢĂPURIN Adriana cu tema: Dezvoltarea creativităţii la copiii de vârsta 

preşcolară în procesul educaţional, la specialitatea: 511.02 Psihologia dezvoltării şi 



 

 

 

psihologia educaţională, conducător științific: PERJAN Carolina, doctor în psihologie, 

conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

RACU Igor, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 

LOSÎI Elena, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător 

JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar  

NEGURĂ Ion, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  

POTÂNG Angela, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  

 

Referenţii oficiali:  

CONSTANTIN Ana, doctor în psihologie, profesor universitar, Iaşi, România 

PRIŢCAN Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  

                                          

41) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 40 533.04 – 29 la  Universitatea   de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport a Republicii Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 

doctor  în ştiinţe pedagogice a dlui VOLCU Gheorghe cu tema: Pregătirea antrenorilor-

manageri pentru activitatea de cercetare managerială, specialitatea   533.04.Educaţie fizică, 

sport, kinetoterapie şi recuperare, conducător ştiinţific: Budevici-Puiu Liliana, doctor   în 

pedagogie,  conferenţiar universitar, în următoarea componenţă:  

 

MANOLACHI Veaceslav, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar  

JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar   

DORGAN Viorel, doctor habilitat in  pedagogie, profesor universitar 

TRIBOI Vasile , doctor  în pedagogie, profesor universitar 

DANAIL Sergiu, doctor  în pedagogie, profesor universitar 

CALUGHER Viorica, doctor în pedagogie 

COJOCARU Vasile, doctor habilitat in  pedagogie, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

DANDARA OTILIA, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

CARP Ion, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

42) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 40 533.04 – 30 la  Universitatea   de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport a Republicii Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 

doctor  în ştiinţe pedagogice a dlui CONSTANTINESCU Mihai cu tema: Înotul terapeutic 

în prevenirea deficienţilor fizice funcţionale ale coloanei vertebrale a copiilor în perioada 

prepubertală, specialitatea   533.04.Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recuperare, 

conducător ştiinţific RÎŞNEAC Boris, doctor   în pedagogie,  profesor universitar, consultant 

ştiinţific: RACU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, în următoarea 

componenţă:  

 

MANOLACHI Veaceslav, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar  

JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar   

DRAGU Mircea, doctor in ştiinţe   pedagogice, profesor universitar, România 

MOROŞAN Raisa , doctor habilitat  în ştiinţe medicale, profesor universitar 

DIACENCO Eugenia, doctor  în stiinţe medicale, conferenţiar universitar 

BUCUN Nicolae, doctor habilitat  în  psihologie, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

DAN Mirela, doctor  în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, România 

ERHAN Ecaterina, doctor  în biologie, conferenţiar universitar 

 



 

 

 

43) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 40 533.04 – 31 la  Universitatea   de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport a Republicii Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 

doctor  în ştiinţe pedagogice a dnei  AMELICICHIN Ecaterina cu tema: Rolul 

competenţelor de marketing în promovarea serviciilor sportive, specialitatea   

533.04.Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recuperare, conducător ştiinţific: Budevici-

Puiu Liliana, doctor   în pedagogie,  conferenţiar universitar, în următoarea componenţă:  

 

MANOLACHI Veaceslav, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar  

JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  

DORGAN Viorel, doctor habilitat in  pedagogie, profesor universitar 

DRAGU Mircea , doctor  în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, România 

MITNIŢCAIA Lidia, doctor  în economie, conferenţiar universitar 

USACI Doina, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar 

ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 

ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

POPESCU Veronica, doctor  în ştiinţe ale educaţiei, conferenţiar universitar, România 

 

44) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 33 532.02 – 20 la  Universitatea Pedagogică   de Stat 

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

ştiinţe pedagogice a dnei PAVLENCO Mihaela cu tema: Continuitatea în formarea 

reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi primară de învăţământ, specialitatea   

532.02 Didactica şcolară (matematica), conducător ştiinţific: URSU Ludmila, doctor  în 

pedagogie, profesor universitar, consultant ştiinţific: MOROŞAN Raisa, doctor  habilitat  în 

medicină, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă:  

 

CUZNEŢOV Larisa, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar  

PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  

PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe ale motricipedagogie, profesor universitar 

CALMUŢCHI Laurenţiu , doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

PASCARI Valentina, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 

VATAVU Alexandru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 

academician 

DUBINEANSCHI Tatiana, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

45) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 36 532.02 – 08 la  Universitatea de Stat din Tiraspol, 

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

CABAC Ghenadie cu tema: Particularităţile metodologice de proiectare a traseelor 

individuale de învăţare a studenţilor în cursurile electronice la informatică (pe exemplul 

cursului HTML 5), specialitatea   532.02 Didactica şcolară (informatica), conducător 

ştiinţific: LUPU Ilie, doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar, în următoarea 

componenţă:  

 

CIOBAN Mitrofan, preşedinte,  doctor habilitat  în  ştiinţe fizico-matematice, profesor 

universitar, academician  

AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar 

universitar 

GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, mc 



 

 

 

COJOCARU Victoria , doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 

MIHALACHE Lilia, doctor  în pedagogie 

ZASTÎNCEANU Liubov, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

GRIMALSCHI Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 

DEINEGO Nona, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

ŞTIINŢE TEHNICE, MATEMATICĂ, INFORMATICĂ 

 

46) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 31 221.01 – 03 la  Universitatea   Tehnică a 

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

GROPA Victor cu tema: Estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului 

electroenergetic al Republicii Moldova, la specialitatea:  221.01. Sisteme şi tehnologii 

energetice, conducători ştiinţifici: STRATAN Ion, doctor in tehnică, profesor universitar, 

SOBOR Ion, doctor în tehnică,  profesor universitar, în următoarea componenţă:  

 

AMBROS Tudor, preşedinte,  doctor habilitat ,  profesor universitar 

HLUSOV Viorica, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

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

BERZAN Vladimir, doctor habilitat,  profesor cercetător 

CHIORSAC Mihail, doctor habilitat ,  profesor universitar  

MOGOREAN Nicolae, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar 

CHICIUC Andrei, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar 

 

 Referenţii oficiali: 

 ARION Valentin, doctor habilitat,  profesor universitar 

 TÎRŞU Mihail, doctor  in tehnică, conferenţiar cercetător 

 

47) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 03. 221.02 – 02 la  Institutul de Energetică al AŞM, 

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

Vasile cu tema: Optimizarea construcţiei şi a regimurilor de funcţionare a arzătoarelor 

instalaţiilor de producere a energiei termice, la specialitatea:  221.01. Sisteme şi tehnologii 

energetice, conducător ştiinţific: BERZAN Vladimir, doctor habilitat in tehnică, conferenţiar 

cercetător,    consultant ştiinţific: DOROGAN Valerian, doctor habilitat în tehnică,  profesor 

universitar, în următoarea componenţă:  

 

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

TÎRŞU Mihai, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 

ARION Valentin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

ERMURATSCHII Vladimir, doctor habilitat,  conferenţiar cercetător 

OLESCIUK Valentin, doctor habilitat,  conferenţiar cercetător  

ŞIT Mihai, doctor  în tehnică 

 

Referenţii oficiali: 

SAJIN Tudor, doctor inginer,  profesor universitar, România 

GUŢU Aurel, doctor  in tehnică, conferenţiar universitar 

 

48)  Consiliul Ştiinţific Specializat  D 30.232.02 – 01 la Universitatea de Stat din 

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

ZOREA Pinchas  cu tema: Evaluarea calităţii percepute a imaginii pentru smartfonuri cu 

camera foto încorporată/ Assessment of perceived image quality for smartphones with 

embedded camera, la specialitatea: 232.02 Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale, 



 

 

 

conducător ştiinţific BRĂGARU Tudor, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 

consultant ştiinţific: PALADI Florentin, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 

universitar în următoarea componenţă:  

 

BOLUN Ion, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 

ARNAUT Vsevolod, secretar ştiinţific, doctor în informatică,  conferenţiar universitar  

GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informaticâ, profesor universitar, membru 

corespondent   

CĂPĂŢÂNĂ Gheorghe, doctor în ştiinţe tehnice,  profesor universitar 

ANDRIEŞ Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

KOSOLAPOV Samuel, doctor  în biofizică, Israel 

Rreferenţii oficiali:  

COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 

CHIRIŢA Arcadi, doctor în ştiinţe fizice 

 

49) Consiliul Ştiinţific Specializat  D 62.253.03 – 06  la Institutul Ştiinţifico - Practic de 

Horticultură şi Tehnologii Alimentare, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 

doctor  în ştiinţe tehnice a dnei NAZARIA Aliona cu tema: Procesul de fermentaţie  

combinată a mustului de struguri la producerea vinurilor albe,  la specialitatea: 253.03. 

Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice, conducător ştiinţific: BĂLĂNUŢĂ Anatolie, 

doctor  în tehnică, profesor universitar, în următoarea componenţă:  

 

GĂINĂ Boris, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, 

academician 

SOLDATENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar 

cercetător 

TATAROV Pavel, doctor habilitat în ştiinţe tehnice,  profesor universitar 

OLARU Constantin, doctor  în ştiinţe  tehnice  

MUSTEAŢĂ Grigore, doctor în ştiinţe tehnice,  conferenţiar universitar 

ANTOHI Maria , doctor  în ştiinţe tehnice,  conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali: 

TARAN Nicolae, doctor habilitat  în ştiinţe tehnbice,  profesor universitar 

VACARCIUC Liviu, doctor   în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar 

                                           

50) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 01.111.03 - 08  la Institutului de Matematică şi 

Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza  susţinerea 

tezei de doctor  în ştiinţe matematice a dnei CEBAN Dina cu tema: Quasigrupuri 

autoortogonale: conexiuni cu paratopiile unor sisteme ortogonale, la specialitatea: 111.03 

Logică matematică, algebră şi teoria numerelor, conducător ştiinţific: SÎRBU Parascovia, 

doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar  universitar,  în următoarea componenţă:  

REABUHIN Iurie, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 

universitar, academician   

IZBAŞ Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 

cercetător  

CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 

universitar,academician 

URSU Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

ŞCERBACOV Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali: 



 

 

 

SOKHATSKY Fedir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 

Ucraina 

CUZNEŢOV EUGENIU, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar 

 

51) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 36.111.04 - 03  la Universitatea de Stat din Tiraspol, 

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

POPA Alexandru cu tema: Geometria analitică a spaţiilor omogene, la specialitatea: 

111.04 Geometrie şi topologie, conducător ştiinţific DAMIAN Florin, doctor  în ştiinţe 

fizico-matematice, conferenţiar  universitar,  în următoarea componenţă:  

 

CIOBAN Mitrofan, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 

universitar, academician   

COZMA Dumitru, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,  

conferenţiar universitar  

GUŢUL Ion, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

CATARANCIUC Serghei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

MOROIANU Sergiu, doctor în matematică, profesor universitar, România 

 

Referenţii oficiali: 

MACAROV Vitalie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, Rusia 

BALAN Vladimir, doctor în matematică, profesor universitar, România 

 

52) Consiliul Ştiinţific Specializat D 01.122.03 – 04 la Institutul de Matematică şi 

Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 

tezei de doctor în informatică a dlui POPUCAYLO Vladimir cu tema: Поддержка 

принятия решений по пассивным выборкам малого обьема / Suportul deciziilor în baza 

eşantioanelor pasive de dimensiuni mici, la specialitatea: 122.03 Modelare, metode 
matematice, produse program, conducător ştiinţific COJOCARU Svetlana, doctor habilitat 

în informatică, profesor  cercetător,  în următoarea componenţă:  

 

GAINDRIC Constantin, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, 

membru corespondent   

ŢIŢCHIEV Inga, secretar ştiinţific, doctor în informatică,  conferenţiar universitar  

MIŞCOI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 

academician 

CATARANCIUC Serghei, doctor habilitat în ştiinţe  matematice, profesor universitar 

PALAGHIN Vladimir, doctor  în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Ucraina 

CORLAT Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

 

Rreferenţii oficiali:  

COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 

CĂPĂŢÂNĂ Gheorghe, doctor în ştiinţe tehnice,  profesor universitar 

 

ŞTIINŢE   BIOLOGICE 

 

53) Consiliul Ştiinţific Specializat   DH 10. 411.04 – 03  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 habilitat în ştiinţe biologice a dlui ALEXANDROV 

Eugeniu cu tema: Crearea hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x 

Muscadinia rotundifolia  Michx.) cu rezistenţă sporită faţă de factorii biotici şi abiotici,  la 

specialitatea 411.04 Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor,  consultanţi ştiinţifici 



 

 

 

BOTNARI Vasile,  doctor habilitat,  conferenţiar cercetător, GAINA Boris, academician, în 

următoarea componenţă: 

 

LUPAŞCU Galina, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

SAVIN Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

GONCEARIUC Maria, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător 

ROTARU Liliana, doctor în ştiinţe biologice, profesor universitar, România 

PÎNTEA Maria, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

CUHARSCHI Mihail, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

ARPENTIN Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar cercetător 

VELIKSAR Sofia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

VLASOV Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe agricole, academician, Ucraina 

DOBREI Alin, doctor în ştiinţe agricole, profesor universitar, România 

VOINEAC Vasile, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 

 

54) Consiliul Ştiinţific Specializat  DH 10. 411.04 – 04  la Institutul de Genetică, Fiziologie 

şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  pentru  examinarea tezei de 

doctor habilitat în ştiinţe biologice a dnei MIHNEA Nadejda cu tema: Potenţialul biologic 

al genofondului Solanum lycopersicum L. şi valorificarea acestuia în ameliorarea 

caracterelor preţioase,  la specialitatea 411.04 Ameliorarea plantelor şi producerea 

seminţelor,  consultanţi ştiinţifici LUPAŞCU Galina, doctor habilitat, profesor cercetător, 

BOTNARI Vasile, doctor habilitat, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 

 

PALII Andrei, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, m.c. 

COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

GRATI Vasile, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

GONCEARIUC Maria, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător 

ROTARI Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

COREŢCHI Liuba, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

ILIEV Petru, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali:  

MICU Vasile, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician  

MUNTEANU Neculai, doctor în ştiinţe agricole, profesor universitar, România 

BUCARCIUC Victor, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător  

 

55) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 12. 166.01 – 03 la Institutul de Ecologie  şi Geografie 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru  examinarea tezei de doctor în ştiinţe biologice a 

dnei CHICIUC Natalia cu tema: Экологические особенности интродуцированного 

ореха черного (Juglans nigra L.) в лесных фитоценозах Среднего и Нижнего Днестра/ 

Particularităţile ecologice ale nucului negru (Juglans nigra L.) introdus în fitocenozele 

silvice din zona Nistrului de Mijloc şi de Jos, la specialitatea 166.01 Ecologie, conducător 

ştiinţific CUZA Petru, doctor habilitat, conferenţiar universitar, consultant ştiinţific DEDIU 

Ion, membru correspondent, în următoarea componenţă: 

 

BOBEICĂ Valentin, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar 

TĂRÎŢĂ Anatolie, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

MÎRZA Mihai, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 

BEGU Adam, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

BOAGHIE Dionisie, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 



 

 

 

 

Referenţii oficiali:  

POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

COCÎRŢĂ Petru, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

 

56) Consiliul Ştiinţific Specializat  D 11. 164.01 – 07 la Grădina Botanică (Institut) a 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru  examinarea tezei de doctor în ştiinţe biologice a 

dnei TOFAN-DOROFEEV Elena cu tema: Subfamilia Rosoideae din flora Basarabiei 

(taxonomie, bioecologie, corologie, fitogeografie), la specialitatea 164.01 Botanică, 

conducător ştiinţific NEGRU Andrei, academician, consultant ştiinţific Ghendov Veaceslav, 

doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 

 

COMANICI Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

COLŢUN Maricica, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

ŞALARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

CUZA Petru, doctor habilitat, conferenţiar universitar 

TELEUŢĂ Alexandru, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali:  

GRATI Vasile, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar  

MÎRZA Mihai, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 

                                                     

57) Consiliul Ştiinţific Specializat D 25. 162.02 – 01 la Universitatea Academiei de Ştiinţe 

a Moldovei pentru  examinarea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dnei ABDUŞA Daniela 

cu tema: Identificarea şi evaluarea unor gene potenţial implicate în bolile cardiovasculare, 

la specialitatea 162.02 Genetica omului şi animalelor, conducători ştiinţifici DUCA Maria, 

academician şi PALII Ina,  doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, în 

următoarea componenţă: 

 

PALII Andrei, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, m.c. 

PORT Angela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 

VATAMAN Eleonora, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

LUPAŞCU Galina, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

SACARA Victoria, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

CUROCICHIN Ghenadie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

CEMORTAN Igor, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 

                                                     

                                            ŞTIINŢE AGRICOLE 

 

58) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 10. 411.04 – 04 la Institutul de  Genetică, Fiziologie 

şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru  examinarea tezei de 

doctor în ştiinţe agricole a dnei MAŞCOVŢEVA Svetlana cu tema: Influenţa formei 

materne în crearea hibrizilor performanţi de Lavandula angustifolia Mill., la specialitatea 

411.04 Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor, conducător ştiinţific 

GONCEARIUC Maria,  doctor habilitat, profesor cercetător, în următoarea componenţă: 

 

BOTNARI Vasile, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

LUPAŞCU Galina, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

ROTARU Tudor, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 



 

 

 

BUCARCIUC Victor, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător  

ŢÎGĂNAŞ Vasile, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar  

MUSTEAŢĂ Simion, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător 

 

Referenţii oficiali:  

ROTARI Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  

CHISNICEAN Lilia, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

 

59) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 10. 411.09 – 02 la Institutul de  Genetică, Fiziologie şi 

Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru  examinarea tezei de doctor 

în ştiinţe agricole a dlui NICUŞOR Valeri cu tema: Argumentarea agroecologică privind 

utilizarea amestecurilor de erbicide pentru cultura sfeclei de zahăr, la specialitatea 411.09 

Protecţia plantelor, conducător ştiinţific PAMUJAC Nicolae,  doctor habilitat, profesor 

universitar, consultant ştiinţific BOINCEAN Boris,  doctor habilitat, profesor cercetător, în 

următoarea componenţă: 

 

BOTNARI Vasile, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

VOINEAC Vasile, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 

VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

COREŢCHI Liubov, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

CROITORU Nichita, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 

ŞUŞU Gheorghe, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

VRONSCHIH Mihail, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar, m.c. 

RURAC Mihail, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 
 

60) Consiliul Ştiinţific Specializat  DH 60. 421.01 - 01 la Universitatea Agrară de Stat a 

Moldovei pentru  examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe agricole a dlui BUZU Ion cu 

tema: Crearea tipului de ovine Karakul Moldovenesc,  la specialitatea 421.01 Ameliorarea 

şi biotehnologia reproducerii animalelor,  consultant ştiinţific RADIONOV Vladimir,  

doctor habilitat,  conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

ROTARU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 

CIBOTARU Elena, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 

EREMIA Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 

FOCŞA Valentin, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

DARIE Grigore, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 

LIUŢCANOV Petru, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali:  

GUMENÎI Mihail, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

PASCAL Constantin, doctor, profesor universitar, România  

PĂDEANU Ion, doctor, profesor universitar, România 
 

                                                         ŞTIINŢE GEONOMICE 

 

61) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 12. 166.02 – 01 la Institutul de Ecologie  şi Geografie 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru  examinarea tezei de doctor în ştiinţe geonomice 

a dlui BEJENARU Gherman cu tema: Evaluarea potenţialului hidrologic al Republicii 

Moldova în condiţiile modificărilor de mediu, la specialitatea 166.02  Protecţia mediului şi 

folosirea raţională a resurselor naturale, conducător ştiinţific MELNICIUC Orest, doctor 

habilitat în geografie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 



 

 

 

 

NEDEALCOV Maria, preşedinte, doctor habilitat în geografie, profesor universitar 

BEJAN Iurii, secretar ştiinţific, doctor în geografie, conferenţiar cercetător 

SOFRONI Valentin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar 

GREBENI Vasilii, doctor habilitat în geografie, Ucraina 

ARNAUT Nicolae, doctor în geografie, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali:  

MORARU Constantin, doctor habilitat în geologie, conferenţiar cercetător  

BOBOC Nicolae, doctor în geografie, conferenţiar universitar 

 

ISTORIE 

 

62) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 15. 611.02 – 04 la Institutul de Istorie al AŞM  

pentru  examinarea  tezei de doctor în istorie a dnei CHIRTOAGĂ Valentina cu tema: 

Etnicii germani din Basarabia: evoluţie demografică, social-economică şi cultural-

spirituală  (1814-1917), la specialitatea 611.02 Istoria românilor (pe perioade), conducător 

ştiinţific Andrei EŞANU, academician, în următoarea componenţă: 
 

DRAGNEV Demir, preşedinte, doctor habilitat în  istorie, profesor universitar, membru cor. 

DANILOV Maria, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 

GUMENÎI Ion, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 

CERVENCOV Nicolai, doctor habilitat în istorie 

CIUBOTARU Nicolae, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

TOMULEŢ Valentin, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

COADĂ Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

 

 

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

CNAA (www.cnaa.md). 

 

 

 

Preşedinte al CNAA,                                                                       Alexandru BURIAN 

doctor habilitat,  

profesor universitar                                            

 

Secretar ştiinţific  al CNAA,                                                                   Natalia CHIRTOACĂ 

doctor, conferenţiar universitar                                                         

 

http://www.cnaa.md/

