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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-1/5 

din 16 februarie 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 50.321.13–01 la Instituţia Publică Universitatea de Stat de 

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

habilitat în  ştiinţe medicale a dl UNGUREANU Sergiu cu tema: Tratanentul paccienţilor cu patologia 

neoncologică a joncţiunii esogastrice, la specialitatea 321.13. Chirurgie, consultant ştiinţific GLADUN 

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

 

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

CASIAN Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

GUŢU Eugen, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

TÂRCOVEANU Eugen, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 

DONSCAIA Ala, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

BALICA Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

BOIAN Gavril, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali: 

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

CONSTANTINOIU Silviu,  doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 

POLEANSCHI Igor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Ucraina 

 

2) Consiliul ştiinţific specializat DH 50.321.01-02 la Instituţia Publică Universitatea de Stat de 

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

habilitat în ştiinţe medicale a dnei LUPAŞCO Iulianna cu tema: Hepatitele cronice virale B şi C la 

adulti (factorii de risc, particularităţile clinico-evolutive, hormonal-metabolice, imunologice şi 

optimizarea metodelor de tratament), la specialitatea 321.01 Boli interne, consultant ştiinţific:  
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ANESTIADI Zinaida, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 

       

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

CUROCICHIN Ghenadie, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar    

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

BACINSCHI Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar    

GHINDĂ Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător                     

GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

HOLBAN Tiberiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

PÂNTEA Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

SPÎNU Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

 

Referenţi oficiali: 

DUMITRAŞCU Dan Lucian, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România                

MIHU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar            

GRIB Livi, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

 

3) Consiliul ştiinţific specializat D 50.321.04-01 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 SADOVICI-BOBEICĂ Victoria cu tema: Expresia cutanată în evoluţia 

lupusului eritematos sistemic, la specialitatea 321.04 Reumatologie, conducător  ştiinţific:  MAZUR 

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

 

MATCOVSCHI Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

REVENCO Ninel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

MOŞNEAGA Marigula, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

MUŞET Gherghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

CIOBANU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător                     

 

Referenţi oficiali: 

GROPPA Liliana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

GHINDĂ Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător   

                   

4) Consiliul ştiinţific specializat D 54.324.03-01 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de 

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

ştiinţe medicale a dnei MIHALCIUC Olga cu tema: Modificările imunobiochimice la acţiunea 

polizaharidelor sulfatate din spirulină în normă şi patologie, la specialitatea 324.03 Diagnostic de 

laborator, conducător  ştiinţific:  GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor 

universitar,  consultant ştiinţific PROCOPIŞIN Larisa, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător,  

în următoarea componenţă: 

 

VIŞNEVSCHI Anatol, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

SARDARI Veronica, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, cercetător ştiinţific superior         

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

GHINDA Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

COBEŢ Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

GONCIAR Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar      

BOLOGA Vitalie, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

 

Referenţi oficiali: 

BACINSCHI Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

SMEŞNOI Valentina, doctor în ştiinţe medicale 
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5) Consiliul ştiinţific specializat D 50.321.02-01 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 RIZOV Cristina cu tema:  Caracteristicile clinice şi paraclinice ale  

neuropatei autonome cardiace în diabetul zaharat tip 1, la specialitatea 321.02 Endocrinologie, 

conducător  ştiinţific:  VUDU Lorina, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar,  consultant 

ştiinţific REVENCO Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,  în următoarea 

componenţă:  

 

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

CARADJA Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

ANESTIADI Zinaida, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

ZOTA Larisa, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

BOTNARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

IVANOV Victoria, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

DAVID Lilia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

 

Referenţi oficiali: 

GRIB Livi, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar                 

 ROMAN Gabriela, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România                

 

6) Consiliul ştiinţific specializat D 57.331.02-02 la Instituţia Publică Centrul Naţional de Sănătate 

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

Mariana cu tema: Supravegherea de stat a sănătăţii populaţiei în condiţiile de  aplicare a pesticidelor în 

agricultură, la specialitatea 331.02 Igienă, conducător  ştiinţific:  OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în 

ştiinţe medicale, profesor universitar, membru corspondent al AŞM,  în următoarea componenţă: 

 

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

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

SPINEI Larisa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar      

BAHNAREL Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

RUSSU-DELEU Raisa, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

TAFUNI Ovidiu, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

Referenţi oficiali: 

 

MOROŞAN Raisa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

GREJDEANU Fiodor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

 

7) Consiliul Ştiinţific Specializat D 52.321.20–02 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul 

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

Victoria cu tema: Particularități ale chimioterapiei a unor tumori maligne în condiții de ambulator, la 

specialitatea 321.20. Oncologie şi Radiologie, conducător ştiinţific CERNAT Victor, doctor habilitat în 

ştiinţe medicale, profesor cercetător, consultant ştiinţific BULAT Iurie, doctor habilitat în ştiinţe 

medicale, profesor cercetător în următoarea componenţă: 

 

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

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

MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

JOVMIR Vasile, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

ZABUNOV Alexandr, doctor  în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

RUSU Porfirii, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

BIVOL Angela, doctor în ştiinţe medicale 

 

Referenţii oficiali: 

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

EFTODII Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
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8) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 50.321.15–01 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 dlui CAUŞ Cătălin cu tema: Conduita chirurgicală în boala inflamatorie pelviană 

acută, la specialitatea 321.15. Obstetrică şi Ginecologie, conducător ştiinţific CERNEŢCHI Olga, doctor 

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

 

SERBENCO Anatol, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

SURGUCI Mihail, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

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

EŢCO Ludmila, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător  

SOFRONI Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

GLADUN Sergiu, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

PETROV Victor, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali: 

BUŢUREANU Marin, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 

ROTARU Marin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

 

DREPT 

9) Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.08-06 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui MĂTĂȘEL Adrian cu 

tema: Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state în dreptul internațional contemporan, 

la specialitatea 552.08. Drept internaţional şi european public, conducător ştiinţific: CHIRTOACĂ 

Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

ARHILIUC Victoria, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  

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

BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România 

OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, profesor universitar 

SACA Victor, doctor în habilitat în politologie, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

DIDEA Ionel, doctor în drept, profesor universitar, România  

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

10) Consiliul ştiinţific specializat D 42.553.01– 01 la Universitatea de Studii Politice și Economice 

Europene „Constantin Stere”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui 

PEREDERCO Vasilii cu tema: Rolul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali, la 

specialitatea 553.01. Drept civil, conducător ştiinţific: COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, 

profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

PLOTNIC Olesea, preşedinte, doctor  habilitat în drept, conferențiar universitar  

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

AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

BOIȘTEANU Eduard, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar  

BĂNĂRESCU Iulia, doctor în drept, conferențiar universitar 

BOSTAN Ionel, doctor în drept, profesor universitar, România 

 

Referenţii oficiali: 

BĂIEȘU Aurel, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
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CONSTANTINESCU Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

11) Consiliul Ştiinţific Specializat D 30.552.02 - 01 – la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei SAITARLÎ Natalia, cu tema Statutul 

juridic al alesului local şi al personalului din administraţia publică locală în Republica Moldova, la 

specialitatea: 552.02. -  Drept administrativ, conducător ştiinţific ORLOV Maria, conferențiar 

universitar, doctor în drept, în următoarea componenţă: 

 

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

MOCANU Victor,  secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar  

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

POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar 

CLIMOV Ala, doctor în drept, conferenţiar universitar  

 

Referenţii oficiali:  

BANTUŞ Anatolie, doctor drept, profesor universitar  

BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

12) Consiliul Ştiinţific Specializat D 30.552.03 - 01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui ROTUNDU Edgar cu tema Declararea în 

dreptul vamal al Republicii Moldova, la specialitatea: 552.03. -  Drept financiar (bancar, fiscal, vamal), 

conducător ştiinţific RUSU Grigore, conferențiar universitar, doctor în drept, în următoarea componenţă: 

 

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

MOCANU Victor,  secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar 

CLIMOV Alla, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

GUŢULEAC Victor, doctor drept, profesor universitar  

ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

13) Consiliului ştiinţific specializat DH 32.521.03-10 la Academiei de Studii Economice a Moldovei, 

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

LEVITSKAIA Alla cu tema: Управление инновационным развитием региональной экономики (на 

основе АТО Гагаузия) / Managementul dezvoltării inovaționale a economiei regionale (în baza UTA 

Găgăuzia), la specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, consultant 

ştiinţific COTELNIC Alla, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 

 

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

academician 

PORTARESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 

BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

PARMACLI Dmitrii, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

GANEA Victoria, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

STRATAN Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

FEDULOVA Liubovi, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, Ucraina  

ȘAVGA Larisa, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 
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Referenţii oficiali:  

PALADI Ion, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar  

ACULAI Elena, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferențiar cercetător  

HARICICOV Serghei, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, Ucraina 

 
                               

14) Consiliului ştiinţific specializat D 31.521.03-08  la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei PRODAN-ȘESTACOVA 

Liubovi cu tema: Perfecționarea metodelor de evaluare a impactului de reglementare a activității 

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

ştiinţific GOROBIEVSCHI Svetlana, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 

 

BUGAIAN Larisa, presedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar  

CRUCERSCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 

TIMOFTI Elena, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

MANOLI Tatiana, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

COJOCARU Maria, doctor în științe economice, conferențiar universitar 

CUZNEȚOV Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar 

ALBU Svetlana, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

ACULAI Elena, doctor habilitat în științe economice, conferențiar cercetător   

DASCALIUC Daniela, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

 

15) Consiliul ştiinţific specializat D 30.522.01-06 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei GHERJAVCA Svetlana cu 

tema: Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a 

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

ştiinţe economice, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 

 

ULIAN Galina, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

DOGA-MÎRZAC Mariana, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe economice, conf. univ. 

MANOLE Tatiana, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar  

TIMUȘ Angela, doctor în ştiinţe economice, conferențiar cercetător  

ERHAN Lica, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 

CIUBOTARU Maria, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferențiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

MOCANU Natalia, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferențiar universitar 

BOTNARI Nadejda, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar  

 

ŞTIINŢE MATEMATICE 

16) Consiliul ştiinţific specializat D 30.112.03 – 07 la Universitatea de Stat din  Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe matematice a dlui BUZATU Radu  cu tema: 

Acoperirea cu mulţimi d-convexe a grafurilor neorientate, la specialitatea: 112.03 Cibernetică 

matematică şi cercetări operaţionale,  conducător ştiinţific CATARANCIUC Serghei, doctor  habilitat în 

ştiinţe fizico-matematice, profesor  universitar, în următoarea componenţă:  

 

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

academician 

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

SOLOMON Dumitru,  doctor  habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 

GUŢULEAC Emilian, doctor  habilitat în tehnică, professor universitar 
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POŞTARU Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

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

PRISĂCARU Anatolie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  

 

17) Consiliul ştiinţific specializat D 30.112.03 – 08 la Universitatea de Stat din  Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe matematice a dnei MITEV Lilia cu tema: 

Modele Polling cu priorităţi, vacanţe semi-Marcoviene şi servire exhaustivă,  la specialitatea: 112.03 

Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, conducător ştiinţific MIŞCOI Gheorghe, doctor 

habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor  universitar, academician,  în următoarea componenţă:  

 

SOLOMON Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în  tehnică, conferenţiar cercetător 

RÎBACOVA Galina, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

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

GUŢULRAC Emilian, doctor  habilitat în tehnică, professor  universitar 

BENDERSCHI Olga, doctor în matematică, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

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

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

 

ISTORIE 

18) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 611.02 – 03 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie a dlui DUMINICA Ivan cu tema:  Coloniile 

bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856), la  specialitatea  611.02 Istoria românilor (pe perioade),  

conducător ştiinţific GUMENÎI Ion,  doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar    în următoarea 

componenţă: 

 

TOMULEŢ Valentin, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

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

EREMIA Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

COCÂRLĂ Pavel, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

CERVENCOV Nicolai, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar  

CERETEU Igor, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

FURTUNĂ Alexandru, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali:  

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

ŢVIRCUN Victor,  doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 

                                        

19) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 611.03 – 01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie a dnei BURMENKO Ludmila cu tema:  

Politica regimului totalitar faţă de intelectualitatea din RASSM (1924-1940), la  specialitatea  611.03 

Istoria universală (pe perioade),  conducător ştiinţific ŞAROV Igor,  doctor în istorie, conferenţiar 

universitar   în următoarea componenţă: 

 

PETRENCU Anatol, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

XENOFONTOV Ion, secretar ştiinţific, doctor în istorie 

SOLOMON Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar 

CERVENCOV Nicolai, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar  

ŞIŞCANU Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

NEGRU Elena, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali:  
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PASAT Valeriu, doctor habilitat în istorie, academician 

ŢARANU Mariana, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

 

ŞTIINŢE GEONOMICE 

20) Consiliul ştiinţific specializat D 12. 153.05 – 05 la Institutul de Ecologie  şi Geografie al AŞM, 

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

Rodion cu tema: Dinamica precipitaţiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 1960-

2015, la  specialitatea  153.05 Meteorologie, climatologie şi agrometeorologie, conducător ştiinţific 

NEDEALCOV Maria,  doctor habilitat în ştiinţe geografice, în următoarea componenţă: 

 

SOFRONI Valentin, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe geografice, profesor universitar 

BEJAN Iurie, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe geografice, conferenţiar cercetător 

BOINCEN Boris, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător 

MELNICIUC Orest, doctor habilitat în ştiinţe geografice, conferenţiar universitar 

BOIAN Ilie, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 

COZARI Tudor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

APOSTOL Liviu, doctor în ştiinţe geografice, profesor universitar, România  

PUŢUNTICĂ Anatolie, doctor în ştiinţe geografice, conferenţiar universitar 

 

ŞTIINŢE PEDAGOGICE, PSIHOLOGIE 

21) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 26 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 DELIPOVICI Irina cu tema: Eficienţa lecţiilor de educaţie fizică din clasa a IX-A 

organizate prin îmbinarea metodei jocului cu competiţia, specialitatea   533.04.Educaţie fizică, sport, 

kinetoterapie şi recuperare, conducător ştiinţific MOROŞAN Raisa, doctor  habilitat  în medicină, 

profesor universitar, în următoarea componenţă:  

 

DORGAN Viorel, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar  

POVESTCA Lazar, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  profesor universitar 

BACIU Gheorghe, doctor habilitat in  medicină, profesor universitar 

TRIBOI Vasile, doctor  în pedagogie, profesor universitar 

BUDEVICH-PUIU Liliana, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ION-ENE Mircea, doctor  în ştiinţe ale motricităţii, profesor universitar, România 

ERHAN Ecaterina, doctor  în biologie, conferenţiar universitar 

 

22) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 27 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 CHIPERI Anastasia cu tema: Optimizarea pregătirii motrice a luptătorilor de stil 

liber de 10-12 ani prin antrenamentul în circuit, specialitatea 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie 

şi recuperare, conducător ştiinţific MANOLACHI Veaceslav, doctor habilitat în pedagogie, profesor 

universitar, consultant ştiinţific MOROŞAN Raisa, doctor  habilitat  în medicină, profesor universitar, în 

următoarea componenţă:  

 

DORGAN Viorel, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar  

POVESTCA Lazar, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  profesor universitar 

CHIRAZI Marin, doctor în ştiinţe ale motricităţii, profesor universitar, România 

ERHAN Ecaterina , doctor  în biologie, conferenţiar universitar 

POLEVAIA-SECĂREANU Angela, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ION-ENE Mircea, doctor  în ştiinţe ale motricităţii, profesor universitar, România 
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COTORCEA Anatol, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

23) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 28 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 GHEŢIU Adelina cu tema: Impactul educaţiei fizice asupra formării competenţelor 

cognitive la elevii claselor primare, specialitatea   533.04.Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi 

recuperare, conducător ştiinţific DEMCENCO Petru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 

consultant ştiinţific GONCEARUC Svetlana, doctor  habilitat  în pedagogie, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 

  

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

POVESTCA Lazar, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  profesor universitar 

BUCUN Nicolae, doctor habilitat in  psihologie, profesor universitar 

CRIVOI Aurelia , doctor habilitat   în biologie, profesor universitar 

BUDEVICI-PUIU Liliana, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

DRAGOMIR Marian, doctor  în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, România 

CARP Ion, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

24) Consiliului Ştiinţific Specializat D 33 533.01 - 17 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

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

dnei BÎRSAN Elena cu tema: Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenților 

pedagogi, la specialitatea: 533.01 Pedagogie universitară, conducător științific: COJOCARU-

BOROZAN Maia, doctor habilitat, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

PATRAŞCU Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

ZAGAIEVSCHI Corina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

ȘCHIOPU Constantin, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 

BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar   

ȘOVA Tatiana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

DANDARA Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

IANIOGLO Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

                                          

25) Consiliul Ştiinţific Specializat D 30 511.01 - 07 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei TARNOVSCHI Ana cu tema: 

Particularitățile psihologice ale personalității copilului cu maladii respiratorii cronice, la specialitatea: 

511.01 Psihologie generală, conducător științific: BUCUN Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar, 

în următoarea componenţă: 

 

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

TOLSTAIA Svetlana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

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

TINTIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

PALADI Oxana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  

 

Referenţii oficiali:  

BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător 

GONȚA Victoria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  

                                                                                         

26) Consiliul Ştiinţific Specializat D 30 511.01 - 06 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei BURAGA Natalia cu tema: Роль 

личностных ресурсов в формировании увлеченности работой педагогов / Rolul resurselor  
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personale în dezvoltarea pasiunii profesionale la pedagogi, la specialitatea: 511.01 Psihologie generală, 

conducător științific: PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 

 

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

TOLSTAIA Svetlana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător 

DANDARA Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

PRIȚCAN Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  

SAHARNEANU Eudochia, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar  

 

Referenţii oficiali:  

BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 

GONȚA Victoria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  

                                           

ŞTIINŢE TEHNICE 

27) Consiliul ştiinţific specializat D 31 242.01 – 11 la  Universitatea   Tehnică a Moldovei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dlui GUŢU Marin cu tema: 

Optimizarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eoliene, la specialitatea:  

242.01. Teoria maşinilor, mecatronică, conducător ştiinţific BOSTAN Viorel, doctor habilitat, profesor 

universitar, consultant ştiinţific DULGHERU Valeriu, doctor habilitat,  profesor universitar, în 

următoarea componenţă:  

 

VIŢA Ion, preşedinte, doctor inginer,  profesor universitar, România 

BODNARIUC Ion, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

TOPALĂ Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

BĂRSĂNESCU Paul, doctor inginer ,  profesor universitar, România 

CIUPERCĂ Rodion, doctor în tehnică,  conferenţiar universitar  

HĂBĂŞESCU Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, mc 

 

Referenţii oficiali: 

CHIRICĂ Ionel, doctor inginer, profesor universitar, România 

OPRUŢĂ Dan, doctor inginer, profesor universitar, România 

 

28) Consiliul ştiinţific specializat D 60 255.01 – 03 la  Universitatea   Agrară de Stat din Moldova, 

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

tema: Теоретическое и экспериментальное обоснование параметров рабочих органов комбайна 

для уборки сахарного сорго / Fundamentarea teoretică şi experimentală a parametrilor organelor de 

lucru a combinei de recoltat sorg zaharat, la specialitatea:  255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice în 

agricultură şi dezvoltarea rurală, consultant  ştiinţific  HĂBĂŞESCU Ion, doctor habilitat, profesor 

universitar, mc, în următoarea componenţă:  

 

SERBIN Vladimir, preşedinte,  doctor habilitat în tehnică,  conferenţiar  universitar 

GADIBADI Mihail, secretar ştiinţific, doctor în tehnică 

MARIAN Grigore, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

CEREMPEI Valerian, doctor habilitat în tehnică 

MELNIC Iurie, doctor în tehnică,  conferenţiar universitar 

NOVOROJDIN Dumitru, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  

DULGHERU Valeriu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

            

Referenţii oficiali: 

POBEDINSCHI Victor, doctor habilitat, profesor universitar 

SCLEAR Petru, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
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29) Consiliul ştiinţific specializat D 24 233.01-01 la Institutul de Nanotehnologii şi Inginerie 

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

doctor în ştiinţe tehnice a dlui BRANIŞTE Fiodor cu tema: Nanoarhitecturi bi- şi tridimensionale în 

baza GaN  pentru aplicaţii inginereşti,  specialitatea: 233.01 Nano-microelectronică şi optoelectronică, 

conducător ştiinţific TIGHINEANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 

universitar, academician, în următoarea componenţă: 

    

TROFIM Viorel, preşedinte,  doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar 

RAILEAN Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în tehnică  

SIDORENCO Anatolie,  doctor habilitat în  fizico-matematice, profesor universitar, mc 

SÂRBU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

DOROGAN Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

BARANOV Simion, doctor  în tehnică 

 

Referenţii oficiali: 

RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică 

TOPALĂ Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

      

FILOLOGIE 
30) Consiliul Ştiinţific Specializat D 35.621.05 - 01 – la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei CEBOTAROŞ 

Viorica cu tema Aspecte pragmatice ale actului  scuzei în limba română, la specialitatea: 621.05. -  

Semiotică; semantică; pragmatică (limba română), conducător ştiinţific POPA Gheorghe, profesor 

universitar, doctor habilitat în filologie, în următoarea componenţă: 

 

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

LACUSTA Elena, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

CĂRĂUŞU Luminiţa, doctor în filologie, profesor universitar, România  

MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali:  

ARDELEANU Sanda Maria, doctor în filologie, profesor universitar, România 

BĂRBUŢĂ Ion, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 

 

ŞTIINŢE CHIMICE 
31) Consiliul ştiinţific specializat D 30.141.02-01 la Universității de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe chimice a dlui GRAUR Vasilii cu tema: 

Designul și sinteza compușilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilcalcogensemicarbazone și 

derivații lor,  specialitatea 141.02. Chimie coordinativă, conducător ştiinţific GULEA Aurelian, doctor 

habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician, în următoarea componenţă:  

 

GUȚANU Vasile, președinte, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 

BÎRCĂ Maria, secretar ştiinţific, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

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

BULIMESTRU Ion,  doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

COTOVAIA Aliona, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

BULHAC Ion, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător 

 

Referenţii oficiali:  

CECAL Alexandru, doctor în științe chimice, profesor, România 

DRAGANCEA Diana, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 

 

ŞTIINŢE FIZICE 
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32) Consiliul științific specializat D 24.133.04-01  la Institutul de Inginerie Electronică și 

Nanotehnologii ”D. Ghițu” al AȘM, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în ştiinţe 

fizice a dlui  UNTILA Dumitru cu tema: Structuri nanolamelate din semiconductori stratificați cu 

funcționalități optice și fotoelectrice avansate, specialitatea 133.04. Fizica stării solide, conducător 

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

academician, consultant științific  EVTODIEV Igor, doctor habilitat în științe fizico-matematice, 

conferențiar universitar, în următoarea componentă:  

 

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

POSTOLACHI Igor, secretar științific, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

RUSU Emil, doctor habilitat în științe tehnice, conferențiar  cercetător 

IOVU Mihail, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor cercetător 

POTLOG Tamara, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar  universitar 

LUPAN Oleg, doctor habilitat în științe tehnice, conferențiar  universitar  

 

Referenţii oficiali:  

SÎRBU Nicolae, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  universitar 

VATAVU Sergiu, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

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

(www.cnaa.md). 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare                                                        Valeriu CANŢER,  academician  

 

 

 

 

 

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