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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; www.cnaa.md; e-mail: info@cnaa.gov.md 

 
H O T Ă R Â R E A nr. AT - 5/1 

din 07 octombrie 2015 

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:  
 
 I. Se formează consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de 

doctor şi doctor habilitat după cum urmează:  
 

PSIHOLOGIE, PEDAGOGIE 
1)  Consiliul ştiinţific specializat D 33 531.01 – 05 la Universitatea Pedagogică  de Stat 

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

pedagogice a dlui MURAD Tariq cu tema: Management  methodology for preventing dropout 
in highschools of Israel, Arab sector / Metodologia managerială de prevenire a abandonului 
şcolar in liceele din Israel, sectorul arab, la specialitatea: 531.01. Teoria generală a educaţiei, 
conducător ştiinţific PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 
 
COJOCARU Vasile, preşedinte, doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar  
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor  în  pedagogie, conferenţiar universitar   
CUZNEŢOV Larisa, doctor   habilitat în pedagogie, profesor universitar 
COJOCARU Victoria, doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
PANIŞ Aliona, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar 
BRAGHIŞ Maria, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar 
BUDNIC Ana, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat  în   pedagogie,  profesor universitar   
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PAIU Mihail,  doctor  în  pedagogie, conferenţiar universitar 
 

2) Consiliul ştiinţific specializat D 30 511.01 – 03la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei PALADI 
Aliona cu tema: Interconexiuni dintre stilul apreciativ şi controlul psihologic la tineri,la 
specialitatea: 511.01. Psihologie generală, conducător ştiinţific 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  
GUŢU Vladimir,  doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
PALADI Oxana, doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BOLBOCEANU AGLAIDA, doctor  habilitat în psihologie,  profesor universitar   
GONŢA Victoria, doctor în  psihologie, conferenţiar universitar.  
 

3) Consiliul ştiinţific specializat D 30 511.01 – 04la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei MOGA 
Ecaterina cu tema: Particularităţile interacţiunii autoapreciere – nivel de expectanţe la tineri,la 
specialitatea: 511.01. Psihologie generală, conducător ştiinţific 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 universitar 
CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
BOLEA Zina, doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie,  profesor universitar   
POTÂNG Angela, doctor în  psihologie, conferenţiar universitar 
 

4) Consiliul ştiinţific specializat D 30 531.01 – 04la Universitatea  de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei 

BARANETZ Efrat cu tema: Promotion of social interaction in the classroom by effective 
utilization of informationand communication technologies / Promovarea interacţiunii sociale în 

sala de clasă prin utilizarea efectivă de informare şi comunicare, la specialitatea: 531.01.Teoria 
generală a educaţiei, conducător ştiinţific GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în 

pedagogie, conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă: 
 
GUŢU Vladimir, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
DANDARA Otilia,  doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
DUHLICHER Olga, doctor  în  pedagogie, conferenţiar universitar 
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CABAC Valeriu, doctor în pedagogie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în tehnică,  profesor universitar   
PAIU Mihail, doctor în  pedagogie  

 
5) Consiliul ştiinţific specializat D 36 532.02 – 04la Universitatea  de Stat din Tiraspol, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei PAVEL 
Maria cu tema: Formarea iniţială a viitorilor învăţători prin utilizarea tehnologiilor 
informaţionale şi comunicaţiilor, la specialitatea 532.02. Didactica informaticii, conducător 

ştiinţific CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 
academician, consultant ştiinţific LUPU Ilie, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 

în următoarea componenţă: 
 
CHIRIAC Liubomir, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar 
AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
NEAGU Vasile,  doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
CABAC Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
COJOCARU Victoria, doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în tehnică,  profesor universitar   
MIHĂLACHE Lilia, doctor în  pedagogie  
 

6) Consiliul ştiinţific specializat D 36 532.02 – 05la Universitatea  de Stat din Tiraspol, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei 

BURLACU Natalia cu tema: Repere metodologice ale elaborării şi implementării soft-urilor 
educaţionale din perspectiva formării competenţelor transversale la informatică, la specialitatea: 
532.02. Didactica informaticii, conducător ştiinţific BALMUŞ Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-
matematice, conferenţiar universitar, consultant ştiinţific COSOVAN Olga, doctor  în filologie, 

conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
 
LUPU Ilie, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar  
CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 
academician 
CABAC Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
GHERASIM Alexandra, doctor în  filologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în tehnică,  profesor universitar   
NEGARĂ Corina, doctor în  pedagogie 
 

ŞTIINŢE MEDICALE 
7) Consiliul ştiinţific specializat DH 50 323.01– 06 la Instituţia Publică Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea 
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tezei de doctor habilitat în ştiinţe medicale a lui FALA Valeriu cu tema: Tratamentul complex 
 la pacienţii cu paradontită și edentații,la specialitatea 321.21. Stomatologie,  
consultanți ştiinţifici: GODOROJA Pavel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar; 
LUPAN Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar; RUDIC Valeriu, academician, 

doctor habilitat în medicină,  profesor universitar în următoarea componenţă: 
NICOLAU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în  medicină, profesor universitar  
SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
CIOBANU Sergiu, doctor habilitat în  medicină, conferenţiar universitar  
LUCA Rodica,  doctor în medicină, profesor universitar, România 
ANTONIC Mihai, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Rusia 
PIRHSLINGHER Eva, doctor în medicină, profesor universitar, Austria 
GUDUMAC Valentin,doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
TOPOR Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
CATERENIUC Ilia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
FORNA Norina, doctor în medicină, profesoruniversitar, România 
UNCUȚA Diana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
ȘAPTEFRAȚI Lilian, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

 
ŞTIINŢE ECONOMICE 

8) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.03-10 la Universitatea Liberă Internațională   

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

dlui APETROAEI Gabriel Marius cu tema: Optimizarea sistemului de gestiune a mediului în 

porturile maritime,  la specialitatea: 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, 
conducător ştiinţific BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în 

următoarea componenţă:  
 
ȚÂU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
DRAGALIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar   universitar   
BÎZGU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
COȘERIN Florin, doctor  în economie, profesor universitar,  România 
  
Referenţii oficiali: 
CATAN Petru, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
IVAN Angela Stela, doctor în economie, conferențiar universitar, România 

 
FIZICĂ 

9) Consiliul ştiinţific specializat D 02.134.01-03  la Institutul de Fizica Aplicată al AȘM, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizice a dlui DOBÎNDĂ Igor 

cu tema: Релаксация неравновесных носителей заряда в полупроводниковых структурах / 
Relaxarea purtătorilor de sarcină în structuri semiconductoare, la specialitatea: 134.01. Fizica și 
tehnologia materialelor, conducător ştiinţific MOSCALENCO Sveatoslav, doctor habilitat în 

științe fizico-matematice, profesor universitar, academician, consultant științific; 



 

 

 

 

 
DNEPROVSKII Vladimir, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar (Rusia),  în 

următoarea componenţă:    

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

RUSU Emil, secretar ştiinţific, doctor habilitat în tehnică, conferențiar universitar   

CASIAN Anatol, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar  

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

CLIUCANOV Alexandr, doctor habilitat  în științe fizico-matematice, profesor universitar   

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

  

Referenţii oficiali:  

CULIUC Leonid, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician   

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

  

 

     10) Consiliul ştiinţific specializat D 30.131.03-01  la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizice a dnei ȚURCAN Marina cu tema: 

Aspectul cooperativ cuantic între fotoni la emisiile  Rаmanși hyper-Raman, la specialitatea: 131.03. 
Fizică statistică şi cinetică, conducător ştiinţific ENACHE Nicolae, doctor habilitat în științe 

fizico-matematice, profesor universitar, consultant științific VASEASHTA Ashok, doctor în științe 

fizice, profesor universitar, SUA, în următoarea componenţă:   
  

MIHAILESCU Ion, preşedinte, doctor în științe fizico-matematice, profesor  universitar, România   

NICA Denis, secretar ştiinţific, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător    

CASIAN Anatol, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar  

EVTODIEV Igor, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar    

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

PALADI Florentin, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar    

  

Referenţii oficiali:  

CLIUCANOV Alexandr, doctor habilitat  în științe fizico-matematice, profesor universitar   

ISAR Aurelian, doctor în fizică, profesor universitar, România  

  

 

     11) Consiliul ştiinţific specializat D 30.134.01-02  la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizice a dnei BORIS Iulia cu tema: Роль 
структурных и фазoвых изменений легированных оксидов металлов SnO2  и In2O3  в формировании 
газочувствительных свойств хеморезистивных сенсоров/Rolul modificărilor structurale și de fază ale 
oxizilor metalici SnO2  și In2O3  dopați în formarea proprietăților gazo-sensibile ale senzorilor 
chemorezistivi, la specialitatea: 134.01. Fizica și tehnologia materialelor, conducător ştiinţific 

BRÎNZARI Vladimir, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător, consultant științific 

KOROTCHENKOV Ghenadii, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, 

Corea de Sud,  în următoarea componenţă:   

  

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

NICORICI Valentina, secretar ştiinţific, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar 

universitar    



6 
 

CULIUC Leonid, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician  
CARAMAN Mihai, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar   
RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, conferențiar universitar 
LUPAN Oleg, doctor habilitat în tehnică, conferențiar universitar   
 
Referenţii oficiali: 
ȘERBAN Dormidont, doctor habilitat  în științe fizico-matematice, profesor universitar  
TROFIM Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

 
ISTORIE  

12) Consiliul ştiinţific specializat D 15.611.02 – 01 la Institutul de Istorie al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie a dnei EŞANU Valentina cu 
tema: Marii demnitari ai Ţării Moldovei în domnia lui Ştefan cel Mare (1457- 1504), la 
specialitatea: 611.02  Istoria românilor (pe perioade), conducător ştiinţific DRAGNEV Demir, 

doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru cor. AŞM, consultant ştiinţific PASAT 

Valeriu, academician, în următoarea componenţă: 
 

COCÂRLĂ Pavel, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  
CHIRTOAGĂ Ion, secretar ştiinţific, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
POSTICĂ Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
PÎRNĂU Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 
PÂSLARIUC Virgil, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
EREMIA Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
CHICU Silvia, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
 

13) Consiliul ştiinţific specializat D 22.612.01 – 03 la Institutul Patrimoniului Cultural 
al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie a dnei MOISEI 
Ludmila cu tema: Ornamentica ţesăturilor tradiţionale din Republica Moldova, la specialitatea 
612.01 Etnologie, conducător ştiinţific ŞOFRANSKY Zinovia, doctor habilitat în istorie, 

conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă:  
 

DERGACIOV Valentin, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
NICOGLO Diana, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  
STEPANOV Veaceslav, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător 
CVILINCOVA Elizaveta, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
VOLC Iulia, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător 
LUCHIANEŢ Olga, doctor în istorie, conferenţiar cercetător   
SIMAC Ana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CHIRTOAGĂ Ion, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
BUZILĂ Varvara, doctor în filologie, conferenţiar cercetător        
 

ŞTIINŢE BIOLOGICE, AGRICOLE 
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14)  Consiliul ştiinţific specializat DH 11.164.01 - 06 la Grădina Botanică (Institut) a 

AȘM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a 

dlui PALANCEAN Alexei cu tema: Dendroflora cultivată din Republica Moldova, la 
specialitatea 164.01. Botanică, consultanţi ştiinţifici: CIUBOTARU Alexandru, doctor habilitat, 
profesor universitar, academician, COMANICI Ion, doctor habilitat, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 
 

POSTOLACHE Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
COLȚUN Maricica, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
TARHON Petru, doctor habilitat în biologie, profesor universitar   
ȘALARU Victor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
MÎRZA Mihail, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
TOMA Constantin, profesor universitar, academician al  Academiei Române, Iaşi, România  
FLOREA Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
CUZA Petru, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 

 
15) Consiliul ştiinţific specializat 30  164.01 – 03 6 la Universitatea de Stat din Moldova, 

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

FLORENŢĂ Gheorghe cu tema: Particularităţile biologice ale stejarului pufos 

(Quercuspubescens Willd.), la specialitatea 164.01. Botanică, conducător ştiinţific CUZA Petru, 

doctor habilitat, conferenţiar universitar, consultant ştiinţific DASCALIUC Alexandru,  doctor 

habilitat, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 

ȘALARU Victor, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
CIUBUC Natalia, secretar ştiinţific, doctor în biologie 
ȘALARU Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent AŞM 
PÎNTEA Maria, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
FLOREA Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
BOAGHIE Dionisie, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
PALANCEAN Alexei, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
LEŞANU Mihai, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
 

16) Consiliul ştiinţific specializat D 60.421.03 - 03 la Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe agricole a dlui 

ZAGAREANU Andrei cu tema: Tehnologia creşterii mătcilor de albine în baza utilizării 

aditivilor nutriţionali, la specialitatea 421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii 

produselor animaliere, conducător ştiinţific: EREMIA Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe 

agricole, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 

ROTARU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 
MARDARI Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 
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ŢURCANU Ştefan, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
FOCŞA Valentin, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător  
LIUŢCANOV Petru, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător  
DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
MAŞNER Oleg, doctor, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali:  
LAZĂR Ştefan, doctor, profesor universitar, Iaşi, România  
PĂTRUICĂ Silvia, doctor, conferenţiar universitar, România 

 
DREPT 

17) Consiliul ştiinţific specializat D 18.553.01 – 02 la Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui  
PRISAC Alexandru cu tema: Stingerea obligaţiei prin compensare: abordări normative, 

teoretice şi practice,la specialitatea 553.01. Drept civil, conducător ştiinţific VOLCINSCHI 
Victor, doctor în drept, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 

 
COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
SOSNA Boris, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor  universitar  
BĂIEŞU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar 
BOIŞTEANU Eduard, doctor  habilitatîn drept, conferenţiar universitar  
CHIBAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BĂIEŞU Aurel, doctor habilitat  în drept,  profesor universitar 
CMIL Dorin, doctor în drept, conferenţiar  universitar 

 
ŞTIINŢE MATEMATICE 

18) Consiliul ştiinţific specializat D 36.111.04 – 02   la Universitatea de Stat din Tiraspol, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe matematice a dnei JOSU 
Natalia cu tema: Cercetarea grupoizilor topologici cu unităţi multiple la specialitatea:111.04. 
Geometrie şi topologie, conducător ştiinţific CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe 

fizico-matematice, profesor universitar, consultant ştiinţific CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat 
în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician, în următoarea componenţă:  

 
ARNAUTOV Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, academician   
COZMA Dumitru, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe matematice, conferenţiar 

universitar  
CATARANCIUC Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe matematice, conferenţiar universitar 
LUNGU Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
PAVEL Dorin, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar 
 

Referenţii oficiali: 
ŞCERBACOV Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
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CIOBANU Ina,  doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar 
 

FILOLOGIE 
19) Consiliul ştiinţific specializat D 34.621.07 – 01 la Universitatea Liberă Internaţională 

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

LĂPĂDAT Raluca Aurora cu tema: Interactivitatea multidimensională prin utilizarea 
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în didactica limbii franceze,la specialitatea 621.07. 
Glotodidactică (limba franceză), conducător ştiinţific GUŢU Ana, doctor în filologie, 

conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
 

MOLDOVANU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
STOIANOVA Inga, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
SAVIN Angela, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
SOLCAN Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
ARDELEANU Sanda-Maria, doctor în filologie, profesor universitar 
 
Referenţi oficiali: 
GORAŞ-POSTICĂ Viorica,  doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
SCUTELNICIUC Valentina, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

 
II. 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,  
academician                                                                                Valeriu CANŢER  
 

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

 

 


