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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-2/1 

din 23 martie 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 50.323.01–02 la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

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

medicale a dlui ATAMNI  Fahim cu tema: Implantaţia dentară în sectoarele posterioare ale maxilei, la 
specialitatea 323.01. Stomatologie, consultant ştiinţific TOPALO Valentin, doctor habilitat în ştiinţe 

medicale, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
CIOBANU Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
TOPOR Boris, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
MANIUC Mihai, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
MÂRŢU Silvia, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
FALA Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 

Referenţii oficiali: 

NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
FORNA Norina, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
MOSES Ofer, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Israel 
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2)  Consiliul Ştiinţific Specializat   DH 53 321.15–01 la IMSP Institutul Mamei şi Copilului, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în  ştiinţe medicale a dnei MIŞINA Ana cu 
tema: Anomaliile de dezvoltare ale organelor genitale feminine: optimizarea diagnosticului şi 

tratamentului, la specialitatea 321.15. Obstetrică şi Ginecologie, consultanţi ştiinţifici CERNEŢCHI 

Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, GUDUMAC Eva, doctor habilitat în 
ştiinţe medicale, profesor universitar, academician,  în următoarea componenţă: 

 
EŢCO Ludmila,  preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 
PETROV Victor, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
ROTARU Marin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
FRIPTU Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
MOŞIN Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
SOFRONI Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
SERBENCO Anatol, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
CIOBANU Emil, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
BOIAN Gavril, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
 

Referenţii oficiali: 

PALADI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
APRODU Gabriel , doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
MARTÂNOV Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător, Rusia 
 

 
3) Consiliul Ştiinţific Specializat   DH 54.321.07-04 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de 

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

habilitat în  ştiinţe medicale a dlui MARTÎNIUC Constantin cu tema: Diagnosticul precoce şi 

tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică şi 

patologia cardiopulmonară mixtă, la specialitatea 321.07 Ftiziopulmonologie, consultanţi ştiinţifici:  

MATCOVSCHI Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar; GRIB Livi, doctor 
habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
ŢÎBÎRNĂ Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,     
TUDOR Elena, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător  
HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
BACINSCHI Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
DJUGOSTRAN Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 
BALICA Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
GHINDA Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 
ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
CAPROŞ Natalia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

 
 Referenţi oficiali: 
BODRUG Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
SAIN Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 
TODORICO Lilia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

 
4) Consiliul Ştiinţific Specializat   DH 50.321.01-04 la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

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

medicale a dlui TCACIUC Eugen cu tema: Hemodinamica centrală, pulmonară, hepatică şi renală la 

pacienţii cu ciroză hepatică, la specialitatea 321.01 Boli interne (hepatologie), consultant ştiinţific:  

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

componenţă: 
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BODRUG Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar    
ŢURCANU Adela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar        

  GRIB Livi, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
  ŢURCANU Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar        
 STANCIU Carol, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România                
 BACINSCHI Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 PÂNTEA Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 HOLBAN Tiberiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 
 
Referenţi oficiali: 
ŢÎBÎRNĂ Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
TRIFAN Anca Victoriţa, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România  
CIOBANU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

 
5) Consiliul Ştiinţific Specializat   DH 50.311.01–02 la 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 BELIC Olga cu tema: Morfologia complexului spleno-ligamentar în ontogeneza 

postnatală, la specialitatea 311.01 Anatomia omului, consultanţi  ştiinţifici:  ŞTEFANEŢ Mihail, doctor 

habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, ARAMĂ Efim, doctor habilitat în ştiinţe fizico-
matematice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
BACIU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,    
RÎVNEAC Victor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
BOGDANSCAIA Nina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător                     
SUMAN Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar           
ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător                     
HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
FRUNTAŞU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
DARII Alic, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
CHERDIVARENCO Natalia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
SLOBODEAN Olexandr, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Ucraina 
ROJNOVEANU Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 

6) Consiliul Ştiinţific Specializat   DH 50.311.01-03 la 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 HACINA Tamara cu tema: Morfologia clinică a aparatului vasculonervos al aortei 

toracice, la specialitatea 311.01 Anatomia omului, consultanţi  ştiinţifici:  ŞTEFANEŢ Mihail, doctor 

habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, CIUBOTARU Anatol, doctor habilitat în ştiinţe 

medicale, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
TOPOR Boris, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,  
RÎVNEAC Victor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
CATERENIUC Ilia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
ŞAPTEFRAŢI Lilian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
NACU Viorel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
PĂDURE Andrei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
DARII Alic, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
BOGDANSCAIA Nina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător                     
REPIN Oleg, doctor în ştiinţe medicale 
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Referenţi oficiali: 
FRUNTAŞU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
SAVA Anca, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
 
7) Consiliul Ştiinţific Specializat D 56.321.21–01 la IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe medicale a dlui BODIU Adrian cu 
tema: Chirurgia reconstructivă a arterelor carotide la pacienţii cu ictus ischemic constituit, la 
specialitatea 321.21. Neurochirurgie, conducător ştiinţific TIMIRGAZ Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe 

medicale, conferenţiar universitar, consultant ştiinţific GAVRILIUC Mihai, doctor habilitat în ştiinţe 

medicale, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
GROPA Stanislav, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician 
GALEARSCHI Vasile, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
GLAVAN Iulian, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar 
MATCOVSCHI Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
PASCAL Oleg, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
GHERMAN Igor, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar 
 
Referenţii oficiali: 

DAN Vasile, doctor habilitat  în ştiinţe medicale, profesor universitar, Rusia 
BURUNSUS Vasile, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar  
 

8) 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 

TCACIUC Diana cu tema: Particularităţi imuno-genetice şi clinico-morfologice ale cancerului mamar 

asociat cu diabetul zaharat de tip 2, la specialitatea 321.20. Oncologie şi Radioterapie, conducător 

ştiinţific SOFRONI Larisa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar 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 
BOGDANSCAIA Nina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
STRATAN Valentina, doctor  în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
ŞUTCHIN Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

 
Referenţii oficiali: 
BELEV Nicodim, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
VUDU lorina, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

 

9) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 50.321.17–02 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 ANDRONIC Serghei cu tema: Diagnosticul precoce şi tratamentul modern al 

degenerescenţei maculare legate de vârstă, la specialitatea 321.17. Oftalmologie, conducător ştiinţific 
CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,  consultant ştiinţific 

NEGARĂ Anatolie, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  în următoarea componenţă: 
 
BENDELIC Eugen, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
JERU ION, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
BODRUG Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
ŞAPTEFRAŢI Lilian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
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CORDUNEANU Angela, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
GHIDIRIMSCHI Tatiana, doctor în ştiinţe medicale 
MAGDEI Corina, doctor în ştiinţe medicale 
GRIŢCO Adriana, doctor în ştiinţe medicale 
SMOLOV Lidia, doctor în ştiinţe medicale 
 

Referenţii oficiali: 

VOINEA Liliana, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
MATCOVSCHI Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 
10) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 50.323.01–01 la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

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

dlui ZABOLOTNÎI Dumitru cu tema: Analgezia inflamatorie în managementul pacientului cu afecţiuni 

carioase şi pulpare, la specialitatea 323.01. Stomatologie, conducător ştiinţific BURLACU Valeriu, 
doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, consultant ştiinţific GROPPA Stanislav, doctor 
habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar în următoarea componenţă: 
 
LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
MUNTEANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
COJOCARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
COJOCARU Mihail, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
UNCUŢĂ Diana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 

Referenţii oficiali: 

NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
POPOVICI Teodor, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 
11) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 50.324.01-02 la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

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

dlui ARION Marian cu tema: Imagistica comparată a anevrismelor poligonului Willis, la specialitatea 
324.01 Radiologie şi imagistică medicală, conducător  ştiinţific:  ROTARU Natalia, doctor habilitat în 

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

medicale, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
GAVRILIUC Mihail, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
MALÎGA Oxana, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
CODREANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
TIMIRGAZ Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
MARGA Simion, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
ORLOV Mihail, doctor în ştiinţe medicale, Ucraina 
BÎRSĂŞTEANU Florin, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, România 
 
Referenţi oficiali: 
CONDREA Silviu, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar                   
POEATĂ Ion, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România  
 
12) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 50.324.01-03 la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

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

dnei ŢÂMBALĂ Carolina cu tema: Diagnosticul imagistic în hipertensiunea portală prin ciroză 

hepatică, la specialitatea 324.01 Radiologie şi imagistică medicală, conducător  ştiinţific:  ŢURCANU 

Vasile, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar,  consultant ştiinţific CAZACOV Vladimir, 

doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
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ROTARU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar    
MALÎGA Oxana, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
ŢURCANU Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
PÂNTEA Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
CODREANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
ANTOCI Lilian, doctor în ştiinţe medicale 
PUIU Serghei, doctor în ştiinţe medicale 
 
Referenţi oficiali: 
ŞIRLI Roxana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, România                  
ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător    
 
 
13) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 51.321.03-12 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de 

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

SIMIONOV Lilia cu tema: Efectele nebivololului asupra stresului oxidativ la pacienţii supuşi 

intervenţiei coronariene percutane, la specialitatea 321.03 Cardiologie, conducător  ştiinţific:  

CIOBANU Lucia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător; consultant ştiinţific 

IVANOV Victoria, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător, în următoarea componenţă: 
 
REVENCO Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
VATAMAN Eleonora, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
MOSCALU Vitalie, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
DAVID Lilia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
 
Referenţi oficiali: 
GRIB Livi, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar                  
ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 

14) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 51. 321.03-11 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de 

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

GRIVENCO Aliona cu tema: Remodelarea cordului şi evoluţia insuficienţei cardiace cronice după 

revascularizarea coronariană, la specialitatea 321.03 Cardiologie, conducător  ştiinţific:  VATAMAN 
Eleonora, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, în următoarea componenţă:  
 
POPOVICI Mihail, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician  
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
REVENCO Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
COBEŢ Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
CAPROŞ Natalia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 
CIOBANU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 
 
15) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 54.321.07-05 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 CARAIANI Olga cu tema: Particularităţile clinico-paraclinice ale tuberculozei 

pulmonare infiltrative cu evoluţie severă în tratamentul DOTS, la specialitatea 321.07 

Ftiziopulmonologie, conducător  ştiinţific: IAVORSCHI Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, 
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profesor cercetător; consultant ştiinţific GHINDA Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor 
cercetător, în următoarea componenţă: 
 
SAIN Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător  
TUDOR Elena, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător  
MATCOVSCHI Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
PISARENCO Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
DJUGOSTRAN Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 
MOSCOVCIUC Ana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
PRIVALOVA Elena, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
 
Referenţi oficiali: 
HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător  
BODRUG Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

 
16) Consiliul Ştiinţific Specializat   D 09.313.02-01 al Institului de Microbiologie şi Biotehnologie al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe medicale a dlui OLTU Iulian 

cu tema: Acţiunea antifungică in vitro a remediilor de origine biologică şi chimică asupra unor agenţi 

cauzali ai micozelor,la specialitatea 313.02 Microbiologie, virusologie medicală, conducător ştiinţific:  

RUDIC Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician, consultant  
ştiinţific GULEA Aurelian, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, academician, în 

următoarea componenţă: 

 

SPÎNU Constantin, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
SÎRBU Tamara, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  
MUŞET Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
BURDUNIUC Olga, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
 
Referenţi oficiali: 
ROŞCIN Iurie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar                  
BALAN Greta, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
 

 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

17) Consiliul ştiinţific specializat D 31.521.01-02  la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei BOGDANOVA Svetlana cu 
tema Развитие сферы социальных услуг в Республике Молдова / Dezvoltarea sferei serviciilor sociale 

în Republica Moldova, specialitatea 521.01. Teorie economică și politici economice, conducător ştiinţific 

COJUHARI Andrei, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, în următoarea componenţă:  

  
GOROBIEVSCI Svetlana, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
CRUCERSCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
MANOLI Tatiana, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  
MOLDOVANU Dumitru, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar  
 
Referenţii oficiali: 

RUSU Gheorghe, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  
LEVIȚCHI Oxana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 
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18) Consiliul ştiinţific specializat D 31.521.03-11  la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei GHELBET Angela cu tema: 
Dezvoltarea industriei de încălțăminte din Republica Moldova, specialitatea 521.03.Economie și 

management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific UŞANLÎ Demian, doctor în științe 

economice, conferențiar universitar, în următoarea componenţă:   

  
BUGAIAN Larisa, presedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   
CRUCERSCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   
FUIOR Elena, doctor  în științe economice, profesor universitar   
GHEORGHIȚĂ Maria, doctor în științe economice, profesor universitar   
JALENCU Marian, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 

BURLACU Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
MELINTE Claudia, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 
 

19) Consiliul ştiinţific specializat D 32.521.03-11  la Academia de Studii Economice, abilitat cu dreptul 

de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei MUSCA Snejana cu tema: 
Мотивационный менеджмент малых и средних предприятий АТО Гагаузия / Managementul 

motivațional al întreprinderilor mici și mijlocii UTA Găgăuzia, specialitatea 521.03.Economie și 

management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în 

științe economice, profesor universitar, în următoarea componenţă:   

   
PALADI  Ion,  presedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   
PORTARESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
BURLACU Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   
ULIAN Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   
BÎRCĂ Alic, doctor habilitat în științe economice, conferenţiar universitar 

 
Referenţii oficiali: 

ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în științe economice, profesor cercetător 
LEVITSKAIA  Alla, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 
 

20) Consiliul ştiinţific specializat D 31.521.03-09  la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui ODAINÎI Dumitru cu tema: 
Rolul zonelor economice libere în dezvoltarea  regională în Republica Moldova, specialitatea 
521.03.Economie și management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific MAMALIGA Vasile, 

doctor în științe economice, conferențiar  universitar, în următoarea componenţă:  

  
BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  
CRUCERSCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  
PARMACLI Dmitrii, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar  
TOMIȚA Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

 
Referenţii oficiali: 

CIUBOTARU Maria, doctor habilitat în științe economice, conferențiar cercetător 
ȚURCANU Gheorghe, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

 

21) Consiliul ştiinţific specializat D 32.521.03-12  la Academia de Studii Economice, abilitat cu dreptul 

de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei ROȘCA-SADURSCHI Liudmila cu 
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tema: Dezvoltarea antreprenorialului prin inovaţii (în baza Regiunii de Dezvoltare Sud), specialitatea 
521.03.Economie și management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific SOLCAN Angela doctor 

în științe economice, conferențiar universitar, în următoarea componenţă:   

   
PALADI  Ion,  preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   
PORTARESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   
LEVITSKAIA  Alla, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  
ȘENDREA Mariana, doctor  în științe economice, conferenţiar universitar 

 
Referenţii oficiali: 

STRATAN Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
JALENCU Marin, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

 

22) Consiliul ştiinţific specializat D 31.521.03-10  la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei TIMOTIN Ludmila cu tema: 
Dezvoltarea activităților de antreprenoriat în Republica Moldova, specialitatea 521.03.Economie și 

management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în științe 

economice, profesor universitar, în următoarea componenţă:  

  
GOROBIEVSCHI Svetlana, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   
CRUCERSCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
ACULAI Elena, doctor habilitat în științe economice, conferențiar cercetător  
BURLACU Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   
SOLCAN Angela, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 
MELINTE Claudia, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

 
 Referenţii oficiali: 

COTELNIC Ala, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
JALENCU Marian, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

 

DREPT 

 

23) Consiliul ştiinţific specializat D 42.551.01– 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 

DOMENTE Marin cu tema: Particularitățile raportului juridic privind rezultatele creației intelectuale, 
la specialitatea 551.01. Teoria generală a dreptului, conducător ştiinţific AVORNIC Gheorghe, doctor 

habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 

ARAMĂ Elena, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor universitar  
COPTILEȚ Valentina,  secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar  
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
TAȘCĂ Mihai, doctor în drept, conferențiar cercetător  
ŢÎGANAŞ Ion, doctor în drept 
 
Referenţii oficiali: 
BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
IUSTIN Viorel, doctor în drept 
 
24) Consiliul Ştiinţific Specializat D 30.552.01 - 01 – la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei NICHITA Rodica, cu tema Dreptul 
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fundamental la învățătură în Republica Moldova, la specialitatea: 552.01.  Drept constituțional, 

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

componenţă: 

 

ARSENI Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar 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 
ȚURCAN Serghei, doctor în drept, conferențiar universitar 
ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferențiar universitar 
 

Referenţii oficiali:  
POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

 
25) Consiliul Ştiinţific Specializat D 30.552.03 - 02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui TELEVCA Oleg cu tema Administrarea 

finanțelor publice locale, la specialitatea 552.03 Drept financiar (bancar, fiscal, vamal), conducător 

ştiinţific COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar, 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 
ARSENI Alexandru, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
ENICOV Igor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
GUȘTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
BANTUȘ Anatolie, doctor în drept, profesor universitar  
ARMEANIC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
26) Consiliul Ştiinţific Specializat D 30.554.01 - 01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei URSU Daniela cu tema Răspunderea 

penală pentru tortură, tratament inuman sau degradant, la specialitatea: 554.01 Drept penal și 

execuțional penal, conducător ştiinţific BRÂNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, 
în următoarea componenţă: 
 
ULIANOVSCHI Xenofon, președinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
STATI Vitalie, secretar științific, doctor în drept, conferențiar universitar 
CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
GHEORGHIȚĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
EȘANU Adriana, doctor în drept, conferențiar universitar 
VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar 
GRAMA Mariana, doctor în drept, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
TOADER Tudorel, doctor în drept, profesor universitar (România) 
BERLIBA Viorel, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar 
 
27) Consiliul Ştiinţific Specializat D 30.554.01 - 02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui BĂBĂLĂU Denis cu tema Răspunderea 

penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător, la specialitatea 554.01  Drept penal și 
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execuțional penal, conducător ştiinţific ULIANOVSCHI Gheorghe, doctor în drept, conferențiar 

universitar, în următoarea componenţă: 
 
BRÂNZĂ Sergiu, președinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
STATI Vitalie, secretar științific, doctor în drept, conferențiar universitar 
CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
BOTNARU Stela, doctor în drept, conferențiar universitar 
ȘAVGA Alina, doctor în drept, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
TOADER Tudorel, doctor în drept, profesor universitar (România) 
BUJOR Valeriu, doctor în drept, profesor universitar 
 
28) Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.04 - 01 la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui ARDELEAN Grigorie cu tema 
Repararea prejudiciului ecologic, la specialitatea 552.04 -  Drept funciar și al mediului, conducător 

ştiinţific TROFIMOV Igor, conferențiar universitar, doctor în drept, în următoarea componenţă: 
 
COSTACHI Gheorghe, președinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
GORIUC Silvia, secretar științific, doctor în drept, conferențiar universitar 
BALMUȘ Victor, doctor habilitat în drept, profesor cercetător 
CÂRNAȚ Teodor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
BELECCIU Ștefan, doctor în drept, conferențiar universitar 
COZARI Tudor,  doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
ZAMFIR Pavel, doctor în drept, conferențiar universitar 
 
Publicaţii: 15 Art. categoria B/C: 5 Materiale ale conf. ştiinţ.: 4 Monoautor: 12 

    
FILOLOGIE 

 

29) Consiliul Ştiinţific Specializat DH 19 621.01 - 01 la Institutul de Filologie al AȘM, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie a dnei UNGUREANU Elena cu 
tema Intertext și hypertext: studiu semiotico-lingvistic, la specialitatea: 621.01. Lingvistică generală; 

filosofia limbajului; psiholingvistică;  lingvistică informatizată (limba română), conducător ştiinţific 

Gheorghe Popa, profesor universitar, doctor habilitat în filologie, în următoarea componenţă: 
 
CONDREA Iraida, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

VULPE Ana,  doctor în filologie, secretar ştiinţific, conferenţiar universitar,  
FILIP Florin Gheorghe, doctor în automatică, academician (România) 
BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar 
COJOCARU Svetlana, doctor habilitat în informatică, profesor cercetător 
MANOLI Ion,  doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

 
Referenţii oficiali:  
PARPALĂ-AFANA Emilia, doctor în filologie, profesor universitar (România) 
DRUȚĂ Inga, doctor habilitat în filologie, conferențiar cercetător 
PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 



12 
 

 
 

 

ȘTIINȚE POLITICE, JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII, STUDIUL ARTELOR ȘI 

CULTUROLOGIE 

 

30) Consiliul ştiinţific specializat DH 30 562.01 – 07 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în științe politice a dnei CEBOTARI Svetlana 

cu tema: Interesele geostrategice ale Federației Ruse în spațiul est-european în contextul formării noii 

arhitecturi geopolitice (1991-2016), la specialitatea 562.01 Teoria, metodologia relațiilor internaționale 

și a diplomației, consultant ştiinţific SACA Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, 

în următoarea componenţă: 
 
RUSNAC Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician 
KRAIJDAN Arina, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferențiar universitar 
DANIEL Dumitru, doctor în științe militare, profesor universitar, București 
SOLOMON Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar  
EȘANU Constantin, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
ROMAN Alexandru, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
VARZARI Pantelimon, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar  
ARHILIC Victoria, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
 
Referenţii oficiali: 
JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător 
MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 
STRAUȚIU Eugen, doctor în științe politice, profesor universitar 
 
31) Consiliul ştiinţific specializat D 85.653.01 – 08 la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  studiul artelor şi culturologie a dnei 

NISTREANU Elena cu tema: Contribuția tenorului Mihail Muntean la dezvoltarea artei vocale de 

operă, la specialitatea 653.01 Muzicologie, conducători ştiinţifici: AXIONOV Vladimir, doctor habilitat 
în studiul artelor, profesor universitar, ȚIRCUNOVA Svetlana, doctor în studiul artelor, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 
 
GHILAȘ Victor, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 
BUNEA Diana, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
MIRONENCO Elena, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
GALAICU Violina, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 
TETELEA Margarita, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 
MELNIC Victoria, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
BURUIAN Anastasia, doctor în muzică, conferențiar universitar, România   

 

32) Consiliul ştiinţific specializat D 22.654.01 – 03 la Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor şi culturologie a dnei CATEREVA 

Irina cu tema: Трансцендентальные средства актерской выразительности  в европейском театре 

второй половины ХХ века  / Mijloace transcendentale de expresivitate actoricească în teatrul european 

în a doua jumătate a secolului XX/, la specialitatea 654.01 –  Arta teatrală, coreografică, conducător 

ştiinţific ROȘCA Angelina, doctor în studiul artelor, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
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PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conf. cercetător 
GHILAȘ Ana, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferențiar universitar 
ȚURCANU Andrei, doctor habilitat în filologie, conferențiar cercetător 
DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
TÎRȚĂU Svetlana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
KOTOVICI Tatiana, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, Belarus 
KOROLIOVA Elfrida, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 
 
33) Consiliul ştiinţific specializat D 22.653.01 – 09 la Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor şi culturologie a dlui ICHIM Traian 

cu tema: Impactul interpreților basarabeni asupra devenirii Teatrelor de Operă din Cluj și București în 

anii 1920-1940, la specialitatea 653.01. Muzicologie, conducător ştiinţific DĂNILĂ Aurelian, doctor 

habilitat în studiul artelor, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
GHILAȘ Victor, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 
TIPA Violeta, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 
MUSTEA Gheorghe, academician, profesor universitar 
MIRONENCO Elena, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
GALAICU Violina, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
 
34) Consiliul ştiinţific specializat D 22.653.01 – 10 la Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor şi culturologie a dnei BARBAS 

Valeria cu tema: Dialogul intercultural în cadrul Festivalului Internațional „Zilele Muzicii Noi” în 

Republica Moldova, la specialitatea 653.01. Muzicologie, conducător ştiinţific GALAICU Violina, doctor 

în studiul artelor, conferențiar cercetător, în următoarea componenţă: 
 
GHILAȘ Victor, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 
TIPA Violeta, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 
DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
MELNIC Victoria, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
MIRONENCO Elena, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
 
35) Consiliul Științific Specializat D 30 571.01 – 06 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale comunicării a dnei TOACĂ Mariana, cu 
tema:  Presa locală din Republica Moldova: condiții de afirmare, repere funcționale, discurs 

sociocultural,  la specialitatea 571.01. Jurnalism și procese mediatice, conducător științific STEPANOV 

Georgeta, doctor habilitat în științe ale comunicării, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 
 
RUSNAC Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician 
GUZUN Mihail, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferențiar universitar 
MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 
MARIN Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 
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DUMBRĂVEANU Andrei, doctor în sociologie, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BLAJCO Vladimir, doctor habilitat în sociololgie, conferențiar universitar 
PARFENTIEV Boris, doctor în istorie, conferențiar universitar 
 

ŞTIINŢE PEDAGOGICE, PSIHOLOGIE 

 

36) Consiliul ştiinţific specializat DH 33. 532.02 – 19 la  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”  

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

dlui GHICOV Adrian cu tema: Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextului, 
specialitatea 532.02 Didactica şcolară (limba şi literatura română), consultant ştiinţific CALLO Tatiana, 
doctor  habilitat  în pedagogie, profesor universitar, în următoarea componenţă:  
 
CUZNEŢOV Larisa, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar  
PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar 
SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
NOREL Mariana, doctor, profesor universitar, România 
CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat in  filologie, profesor universitar 
BURLACU Alexandru , doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GUŢU Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 
CIMPOI Mihai, doctor habilitat în fililogie, academician 
PAMFIL Alina Maria, doctor, profesor universitar, România 
 

 

37) Consiliului Ştiinţific Specializat D 38 531.01 - 07 la Institutul de Științe ale Educației, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dlui ABABII Oleg cu tema: 
Managementul recuperării copiilor cu deficiențe mintale în instituția de tip complex educațional, la 
specialitatea: 531.01 Teoria generală a educaţiei, conducător științific: RACU Aurelia, doctor habilitat, 

profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

PETROVSCHI Nina, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar   
BÂLICI Veronica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar   
POGOLȘA Lilia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, doctor în psihologie, profesor universitar 
GUȚU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
NACU Anatol, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
DANII Anatol, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător   
 
Referenţii oficiali:  
COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
GONCEARUC Svetlana, doctor în psihologie, profesor universitar                                
  

ŞTIINŢE MATEMATICE 

 
38) Consiliul ştiinţific specializat D 01.111.02 – 04 la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe matematice a dnei VACARAŞ Olga 

cu tema: Sisteme cubice de ecuaţii diferenţiale cu două şi trei drepte invariante de multiplicitate 

maximală,  la specialitatea: 111.02. Ecuaţii diferenţiale, conducători ştiinţifici: ŞUBĂ Alexandru, doctor 
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habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, ROMANOVSKI Valery, doctor habilitat în 

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

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

academician   
ORLOV Victor, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice  
NEAGU Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
POPA  Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,  profesor universitar 
VULPE Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent  

 
Referenţii oficiali:  
COZMA Dumitru, doctor habilitat  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
PRICOP Victor, doctor în ştiinţe fizico-matematice  
 

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. 

http://www.cnaa.md/

