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H O T Ă R Â R E A nr. AT - 4/1 

din 07 iulie 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, ŞTIINŢE PEDAGOGICE 

1)  Consiliul ştiinţific specializat D 30 531.01 – 02 la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei   
BEZEDE Rima cu tema: Repere psihopedagogice ale Leadership-ului educaţional, la 
specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific GORAŞ-POSTICA 
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 
BACIU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
SCLIFOS  Lia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
GUZGAN Valentin, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

 
Referenţii oficiali: 
COJOCARU Vasile, doctor habilitat  în pedagogie,  profesor  universitar   
VASILIEV Maria,  doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

2) Consiliul ştiinţific specializat D 33 533.02 – 12 la Universitatea  Pedagogică  de Stat 
„Ion Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a 
dnei KONONOVA Tatiana cu tema: Формирование социокультурной компетенции у 
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студентов на материале текстов прессы на немецком языке / Formarea competenţei 
socio-culturale a studenţilor în baza textelor din presa de limbă germană, la specialitatea 
532.02. Didactica limbii germane, conducător ştiinţific DENISOVA Emilia, doctor în 
pedagogie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
SILISTRARU Nicolae,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
BARBĂNEAGRĂ Alexandra, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
PETROVSCHI Nina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar   
KRIVOTUROV Iurie, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

 
3) Consiliul ştiinţific specializat D 38 511.03 – 02 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei             
TUFEANU Magda cu tema: Subrealizarea şcolară a adolescenţilor contemporani în contextul 
schimbării sociale, la specialitatea 511.03. Psihologia socială, conducător ştiinţific       
RUSNAC Svetlana, doctor  în psihologie, conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă: 
BOLBOCEANU Aglaida, preşedinte,  doctor  habilitat  în psihologie, profesor cercetător 
PALADI Oxana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie  
RACU Jana,  doctor habilitat  în psihologie, profesor universitar  
COJOCARU Natalia, doctor  în psihologie, conferenţiar universitar 
VASIAN Tatiana, doctor în psihologie  
 
Referenţii oficiali: 
JELESCU Petru, doctor  habilitat în psihologie,  profesor universitar   
POTÂNG Angela, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

 
4) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04–14a la Universitatea de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a 
dlui CARP Iurie cu tema: Rolul autoeducaţiei în pregătirea specialistului de educaţie fizică şi 
sport, la specialitatea 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, conducător 
ştiinţific BUDEVICI-PUIU Anatolie, doctor în istorie, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 
DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
BUFTEA Victor, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
DANDARA Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
RACU Aurelia, doctor habilitat în istoria ştiinţei,  conferenţiar universitar 
GRIMALSCHI Teodor, doctor în pedagogie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CIORBĂ Constantin, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
DANAIL Sergiu, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 

 
5) Consiliul ştiinţific specializat  D 31.253.01-04 la Universitatea Tehnică a Moldovei,  

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe tehnice a dnei            
GUTIUM Olga cu tema: Modificarea valorii nutritive şi biologice a boabelor de năut sub 
influința unor factori tehnologici, la specialitatea 253.01. Tehnologia produselor alimentare de 
origine vegetală (tehnologia produselor alimentaţiei publice), conducător ştiinţifici:        
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CIUMAC Jorj, doctor în tehnică, profesor  universitar; DUPOUY Eleonora, doctor în tehnică, 
conferenţiar universitar,  în următoarea componenţă: 
STURZA Rodica, preşedinte, doctor habilitat în  tehnică, profesor universitar  
DESEATNICOV Olga, secretar ştiinţific, doctor  în  tehnică, profesor  universitar 
TATAROV Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
REŞITCA Vladislav, doctor  în  tehnică, conferenţiar  universitar 
CARAGIA Vavil, doctor  în  tehnică, conferenţiar  universitar 
ROTARI Alexandru, doctor  habilitat în  biologie, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
BANTEA-ZAGARNEANU Valentina,  doctor  în tehnică, conferenţiar universitar 

 
6) Consiliul ştiinţific specializat D 10.411.05-02 la Institutul de Genetică, Fiziologie şi 

Protecţie a Plantelor al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 
agricole a dnei NOVAC Tatiana cu tema: Optimizarea metodelor de cultivare a mărarului şi 
pătrunjelului pentru frunze, la specialitatea 411.05. Legumicultura, conducător ştiinţific  
ROŞCA Victor, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă: 
BOTNARI Vasile, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător  
MIHNEA Nadejda, secretar ştiinţific, doctor  în biologie, conferenţiar cercetător   
PATRON Petru, doctor   habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 
GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
GONCEARIUC Maria, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 
ANDRIEŞ Vladimir,  doctor  în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
MUSTEAŢĂ Grigore, doctor habilitat  în ştiinţe  agricole,  profesor universitar   
CHILINCIUC  Alexei, doctor în ştiinţe agricole 

 
7) Consiliul ştiinţific specializat D 38 531.01 – 04 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei      
IOVVA Olga cu tema: Воспитание функционального отношения к своему здоровью у 
детей старшего дошкольного возраста / Educaţia atitudinii funcţionale faţă de sănătatea 
proprie la copiii de vârstă preşcolară mare, la specialitatea 531.01. Teoria generală a educației, 
conducător ştiinţific BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, în 
următoarea componenţă: 
POGOLŞA Lilia, preşedinte,  doctor  habilitat  în pedagogie, conferenţiar universitar 
BÂLICI Veronica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
COJOCARU-BOROZAN  Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
BODRUG Valentina,  doctor habilitat  în pedagogie, conferenţiar universitar  
PASCARI Valentina, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CUZNEŢOV Larisa, doctor  habilitat în  pedagogie,  profesor universitar   
BĂHNĂREL Ion, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar  

 
8) Consiliul ştiinţific specializat D 30 533.01 – 05 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei      
GÎNCU Irina cu tema: Orientării valorice în formarea profesională, la 
specialitatea 533.01. Pedagogie universitară, conducător ştiinţific DANDARA Otilia, doctor  
habilitat în pedagogie, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 
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GUŢU Vladimir, preşedinte,  doctor  habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
COJOCARU-BOROZAN  Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
GORAŞ-POSTICĂ Viorica,  doctor habilitat  în pedagogie, conferenţiar universitar  
PANICO Vasile, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CUZNEŢOV Larisa, doctor  habilitat în  pedagogie,  profesor universitar   
CARA Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

 
ŞTIINŢE MEDICALE 

9) Consiliul ştiinţific specializat DH 50 331.03–03 la Instituţia Medico-Sanitară 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 dlui           
DAMAŞCAN Ghenadie cu tema:  Metodologii de contractare a serviciilor medicale în cadrul 
asigurărilor obligatorii de sănătate, la specialitatea 331.03. Medicină socială şi management, 
consultant ştiinţific: EŢCO Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 
SPINEI Larisa, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
GREJDIANU Tudor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
LOZAN Oleg, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ZANOSCHI Georgeta, doctor în medicină, profesor universitar, România  
MAGDEI Mihail, doctor habilitat în medicină 
 
Referenţii oficiali: 
TINTIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
CEBAN Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Ucraina 

 
10) Consiliul ştiinţific specializat D 51 321.04–03 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 

Institutul de Cardiologie abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe  
medicale a dnei CEBANU Mariana cu tema: Afectarea sistemului respirator în lupusul 
eritematos sistemic, la specialitatea 321.04. Reumatologie, conducător ştiinţific:              
MAZUR Minodora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 
POPOVICI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MOŞNEAGA Marigula, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
MATCOVSCHI Sergiu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
ROTARU Natalia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GROPPA Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
SAIN Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
 

11) Consiliul ştiinţific specializat D 51 321.03–06 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 
Institutul de Cardiologie abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe  
medicale a dnei DUMANSCHI Carolina cu tema: Evaluarea tratamentului cu simvastatină 
asupra stresului oxidativ la pacienţii supuşi angioplastiei coronariane, la specialitatea 321.03. 
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Cardiologie, conducător ştiinţific: IVANOV Victoria, doctor habilitat în medicină, profesor 
cercetător, consultant ştiinţific:  POPOVICI Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar 
cercetător, în următoarea componenţă: 
VATAMAN Eleonora, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
GROSU Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
DAVID Lilia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
STRATU Ecaterina, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
GRIB Liviu, doctor habilitat în medicină,  profesor universitar 
ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

12) Consiliul ştiinţific specializat D 51 321.03–07 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 
Institutul de Cardiologie abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe  
medicale a dnei PANFILE Elena cu tema: Efectele simvastatinei asupra imflamaţiei sistemice şi 
evenimentelor cardiovasculare majore inerente angioplastiei coronariene, la specialitatea 
321.03. Cardiologie, conducător ştiinţific: IVANOV Victoria, doctor habilitat în medicină, 
profesor cercetător, consultant ştiinţific: COBEŢ Valeriu, doctor habilitat în medicină, 
conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
VATAMAN Eleonora, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
GROSU Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
GRIB Livi, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
STRATU Ecaterina, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
DAVID Lilia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

 
13) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.18–01 la Instituţia Publică  Universitatea 

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,  abilitată cu dreptul de a organiza 
susţinerea tezei de doctor în ştiinţe  medicale a dl FEGHIU Leonid cu tema: Lambourile pe 
vasele perforante ale gambei în tratamentul defectelor tisulare, la specialitatea 321.18. 
Ortopedie şi traumatologie, conducător ştiinţific: VEREGA Grigore, doctor habilitat în 
medicină, conferenţiar  universitar, consultant ştiinţific: TOPOR Boris, doctor habilitat  în 
medicină, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
GUDUMAC Eva, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
PULBERE Oleg, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
ŞCERBATIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
KUSTUROV Vladimir, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
PIEPTU Dragoş, doctor ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
CALISTRU Anatol, doctor  în medicină  
CROITORU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CONSTANTINESCU Aura, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, România 
REMIZOV Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
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14) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.05–05 la Instituţia Publică  Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în ştiinţe medicale a dnei CALCÎI Cornelia cu tema: Particularităţile de 
diagnostic şi optimizarea managementului terapeutic în epilrpsiile copiilor de vârstă mică, la 
specialitatea  321.05. Neurologie clinică,  conducător ştiinţific: ILICIUC Ion, doctor habilitat în 
medicină,  profesor universitar, consultant ştiinţific: REVENCO Ninel, doctor habilitat în 
medicină, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
GAVRILIUC Mihai, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
ROTARU Adrian, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
LACUSTA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GROPA Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
DIACONU Georgeta, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, România 

 
15) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.21–02 la Instituţia Publică  Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în ştiinţe medicale a dnei ANDRONACHI Victor cu tema: Tratamentul 
microneurochirurgical al anevriizmelor saculare de circulaţie anterioara a poligonului Willis, la 
specialitatea  321.21. Neurochirurgie, conducător ştiinţific: ZAPUHLÎH Gheorghe, doctor 
habilitat în medicină,  profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
GAVRILIUC Mihai, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
BODIU Aureliu, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
SON Anatolii, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Ucraina 
MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
ODOBESCU Stela, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
MATCOVSCHI Valeriu, doctor habilitat în medicină 
EFTODIEV Eduard, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
POEATĂ Ion, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician, România 
BURUNSUS Vasile, doctor în medicină 

 
16) Consiliul ştiinţific specializat D 52 321.20–04 la Instituţia Medico-Sanitară  Publică 

Institutul Oncologic,  abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe  
medicale a dl URECHE Corneliu cu tema: Reabilitarea chirurgicală apacienţilor cu cancer al 
glandei mamare supuse tratamentului complex, la specialitatea 321.20. Oncologie şi 
Radioterapie, conducător ştiinţific: CERNAT Victor, doctor habilitat în medicină,  profesor 
universitar, consultant ştiinţific: HOTINEANU Adrian, doctor habilitat  în medicină, 
conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
TÎBÎRNĂ Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
ROTARU Natalia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MIŞIN Igor, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
PUNGA Jana, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
BRAŞOVEANU Vlad, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, România 
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ŞTIINŢE ECONOMICE 

17) Consiliul ştiinţific specializat DH 30.522.01-05 la Universitatea de Stat din Moldova 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe economice a dnei 
DOGA-MÎRZAC Mariana cu tema: Gestiunea sistemului de finanţare a businessului mic şi 
mijlociu în contextul dezvoltări proceselor economice, la specialitatea 522.01. Finanţe, 
consultant ştiinţific ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în 
următoarea componenţă:  
MANOLE Tatiana, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
COJOCARU Maria, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar universitar 
COCRIŞ Vasile, doctor în economie, profesor  universitar, România 
GANEA Victoria, doctor habilitat  în ştiinţe economice, conferențiar universitar   
LITVIN Aurelia, doctor habilitat  în ştiinţe economice, conferențiar universitar   
STRATAN Alexandru, doctor habilitat  în economie, profesor  universitar   
POPA Andrei, doctor habilitat  în economie, profesor  universitar   
 
Referenţii oficiali: 
COBZARI Ludmila, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
BUCĂTARU Dumitru, doctor în economie, profesor universitar, România  
ILIADI Gheorghe, doctor habilitat  în economie, profesor cercetător  
 

18) Consiliul ştiinţific specializat D 32.523.01-01 la Academia de Studii Economice din 
Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui 
LEVANDOVSKI Vladislav cu tema: Управление антикризисными процессами 
информационными методами / Dirijarea proceselor anticriză prin metode  informaţionale, la 
specialitatea 523.01. Cibernetică şi informatică economică, consultant ştiinţific      
OHRIMENCO Serghei, doctor  habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea 
componenţă:  
BOLUN Ion, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor  universitar   
BRĂILĂ Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar universitar 
COSTAŞ Ilie, doctor habilitat  în informatică, profesor  universitar 
SÎRBU Ion, doctor  habilitat în economie, profesor universitar  
LEAHU Tudor, doctor în economie, conferențiar universitar   
 
Referenţii oficiali: 
STOLEARCIUC Iaroslava, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar, Ucraina 
PÂRŢACHI Ion, doctor în economie, profesor universitar 
 

19) Consiliul ştiinţific specializat D 16.521.03-03  la Institutul Național de Cercetări 
Economice al AȘM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 
economice a dnei MOGOL Natalia cu tema: Valorificarea sistemului indicațiilor geografice în 
contextul dezvoltării europene a Republicii Moldova, la specialitatea: 521.03. Economie și 
management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific BAJURA Tudor, doctor  habilitat în 
economie, profesor cercetător, în următoarea componenţă:  
STRATAN Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
PERCIUN Rodica, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar  cercetător   ȘIȘCAN Svetlana-Zorina, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar 
BODIUL Tatiana, doctor în economie, conferențiar universitar   
NOVAC Alexandra, doctor  în științe economice 
TARAN Nicolae, doctor habilitat în tehnică, profesor  universitar   
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Referenţii oficiali: 
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
BADÎR Iurie, doctor în economie 
 

20) Consiliul ştiinţific specializat D 32.521.03-04  la Academia de Studii Economice a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 
JOROVLEA Elvira cu tema: Rolul comportamentului organizațional în activitatea instituțiilor 
din Republica Moldova, la specialitatea: 521.03. Economie și management în domeniul de 
activitate, conducător ştiinţific BORCOMAN Raisa, doctor în economie, conferențiar 
universitar, în următoarea componenţă:  
PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
PORTARESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar  universitar   ȘAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
COJOCARU Vadim, doctor în economie, profesor universitar   
JALENCU Marian, doctor  în economie, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BURLACU Natalia, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
GRAUR Elena, doctor în economie, conferențiar universitar 
  

ŞTIINŢE FIZICE 
21) Consiliul ştiinţific specializat D 02.134.01-02  la Institutul de Fizică Aplicată al 

AȘM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizice a dnei  
IASENIUC Oxana cu tema: Оптическая спектроскопия халькогенидных стекол 
(As4S3Se3)1-xSnх)/Spectroscopia optică a sticlelor calcogenice (As4S3Se3)1-xSnх),  la specialitatea 
134.01. Fizica și tehnologia materialelor, conducător ştiinţific IOVU Mihail, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător,  în următoarea componenţă:   
CULIUC Leonid, preşedinte, academician, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  
universitar   
URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor habilitat în științe fizico-matematice, 
conferențiar cercetător 
SÎRBU Nicolai, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
GAȘIN Petru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar ȘERBAN Dormidont, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
NEDEOGLO Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar  ȚIULEANU Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

 
ŞTIINŢE BIOLOGICE, ZOOTEHNIE, MEDICINĂ VETERINARĂ 

22) Consiliul ştiinţific specializat D 10.162.01- 02 la Institutul de Genetică, Fiziologie și 
Protecție a Plantelor al AȘM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 
biologice a dnei SARMANIUC Mariana cu tema: Eficientizarea  tehnologiei de creare a  
liniilor homozigote de porumb (Zea mays L.), la specialitatea 162.01. Genetica vegetală, 
conducător ştiinţific LUPAȘCU Galina, doctor habilitat în biologie, profesor cercetãtor,  în 
următoarea componenţă:   
MICU Vasile, președinte, academician, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferențiar cercetător 
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CRAVCENCO Anatolie, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
PALII Andrei, membru corespondent, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
PARTAȘ Eugenia, doctor  în biologie, conferențiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
ROTARU Alexandru, doctor habilitat  în biologie, conferențiar cercetător   
ANDRONIC Larisa, doctor  în biologie, conferențiar universitar 

 
23) Consiliul ştiinţific specializat D 30.165.01-03 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dnei       
DONICA Veronica cu tema: Efectul Apifitostimulinului asupra unor indici fiziologici, 
biochimici și productivi la caprele periperturiente și progenitura lor, la specialitatea 165.01. 
Fiziologia omului și animalelor, conducător ştiinţific ȚURCANU Ștefan, doctor habilitat în 
biologie, profesor universitar,  în următoarea componenţă:   
CRIVOI Aurelia, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor  universitar   
CORLĂTEANU Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferențiar   universitar 
ERHAN Dumitru, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
ERHAN Ecaterina, doctor în biologie, conferențiar universitar 
CHIRIȚA Elena, doctor  în biologie 
BACINSCHI Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GUDUMAC Valentin, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar   
BALAN Ion, doctor habilitat în biologie, conferențiar universitar 
 

24) Consiliul ştiinţific specializat D 60.421.03-02 la Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe agricole  a dlui 
SECRIERU    Serghei  cu    tema:         Particularitățile  morfo-productive  la  suine 
de diferite genotipuri, la specialitatea 421.03. Tehnologia creșterii animalelor și obținerii 
produselor animaliere, conducător ştiinţific ROTARU Ilie, doctor habilitat în științe agricole, 
conferențiar universitar,  în următoarea componenţă:   
EREMIA Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în științe agricole, profesor  universitar   
MARDARI Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în științe agricole, conferențiar universitar ȚURCANU Ștefan, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
BAHCIVANJI Mihail, doctor habilitat în științe agricole, conferențiar cercetător 
MAȘNER Oleg, doctor  în științe agricole, conferențiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
BĂCILĂ Vasile, doctor  în zoologie, conferențiar universitar, România  
FOCȘA Valentin, doctor  habilitat în științe agricole, conferențiar cercetător 

 
DREPT 

25) Consiliul ştiinţific specializat D 34.551.01 – 04 la Universitatea Liberă Internaţională 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei 
MUNTEANU Rita cu tema: Prevenirea şi combaterea nihilismului juridic în cadrul societății 
contemporane, la specialitatea: 551.01. Teoria generală a dreptului, conducător ştiinţific 
BALTAG Dumitru, drctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă:  
SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
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POSTU Ion, secretar ştiinţific, doctor în drept,  conferenţiar universitar  
AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
NEGRU Boris, doctor în drept,  conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar, România 
GRECU Raisa,  doctor habilitat în drept,  conferenţiar universitar 
 

26) Consiliul ştiinţific specializat D 75.554.04 – 03 la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 
al Republicii Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui 
BULAI Iurie cu tema: Bazele ştiinţifice, pregătirea şi efectuarea prezentării spre recunoaştere, 
la specialitatea 554.04. Criminalistică, expertiză juridică, investigaţii operative, conducător 
ştiinţific GOLUBENCO Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 
GLADCHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
DOLEA Igor, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
ODAGIU Iurie, doctor  în drept, conferenţiar universitar 
OSOIANU Tudor, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat  în drept,  profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
ULIASNOVSCHI Xenofon, doctor  habilitat în drept,  conferenţiar universitar 
ROMAN Dumitru, doctor  în drept, conferenţiar universitar 
 

27) Consiliul ştiinţific specializat D 18.554.01 – 02 la Institutul de Cercetări Juridice şi 
Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei  de doctor  în drept a dnei  
STERSCHI Florena-Esther cu tema: Criminalitatea transnaţională: normativul penal de 
sancţiune şi politici de prevenire şi combatere, la specialitatea 554.01. Drept penal şi 
execuţional penal, conducător ştiinţific CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor  
universitar, în următoarea componenţă: 
BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
BERLIBA Viorel, secretar ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar 
OSOIANU Tudor, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
PĂVĂLEANU Vasile, doctor în drept, profesor universitar, România 
ULIASNOVSCHI Xenofon, doctor  habilitat în drept,  conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat  în drept,  profesor universitar 
COJOCARU Rodion, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
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ŞTIINŢE MATEMATICE 
28) Consiliul ştiinţific specializat D 36.111.04 – 01 la Universitatea de Stat din Tiraspol, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe matematice a dlui 
DUMBRĂVEANU Radu cu tema: Studierea spaţiilor topologice cu structuri algebrice  la 
specialitatea 111.04. Geometrie şi topologie, conducător 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   
AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar  
CALMUŢCHI Laurenţiu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
BOTNARU Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
PAVEL Dorin, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
DAMIAN Florin,  doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar 

 
ŞTIINŢE POLITICE, ISTORIE, STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE 

29) Consiliul ştiinţific specializat D 30.562.01 – 01 la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice a dnei            
PANŢA Rodica cu tema: Diplomaţia publică a Republicii Moldova în contextul integrării 
europene, la specialitatea 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei, 
conducător ştiinţific SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar, 
în următoarea componenţă: 
SACA Victor, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar  
CEBOTARI Svetlana, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar 
JUC Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor cercetător 
BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
CĂLDARE Gheorghe, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BENIUC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar 
COZMA Artur, doctor în ştiinţe politice 

 
30) Consiliul ştiinţific specializat D 30.611.02 – 01 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie a dlui PROHIN Andrei cu 
tema: Viziunile profetice bizantine în textele narative din ţările române (sec. XV-XVI), la 
specialitatea 611.02 Istoria românilor (pe perioade), conducător ştiinţific DRAGNEV Emil, 
doctor în istorie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
EREMIA Ion, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  
PÂSLARIUC Virgil, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
CHIRTOACĂ Ion, doctor habilitat în istorie, cercetător ştiinţific principal 
COCÂRLĂ Pavel, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
CHICU Silvia, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
MOŞIN Octavian, doctor în teologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
EŞANU Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător, academician 
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CONSTANTINOV Valentin, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
 
31) Consiliul ştiinţific specializat D 22.612.01 – 01 la Institutul Patrimoniului Cultural 

al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie a dnei 
GRĂDINARU Natalia cu tema: Medicina populară din Basarabia la sfârşitul secolului XIX – 
începutul secolului XX, la specialitatea 612.01 Etnologie, conducător ştiinţific         
LUCHIANEŢ Olga, doctor în istorie, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 
ŞOFRANSKY Zinovia, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
NICOGLO Diana, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  
LACUSTA Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician 
STEPANOV Veaceslav, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător  
CVILINCOVA Elizaveta, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
URSU Valentina, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
FURTUNĂ Alexandru, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
KOJOLEANKO Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
BUZILĂ Varvara, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 

 
32) Consiliul ştiinţific specializat D 85.653.01 – 01 la Academia de Muzică, Teatru şi 

Arte Plastice, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor şi 
culturologie a dlui TIHONEAC Victor cu tema: Arta clarinetului în actul interpretativ al lui 
Eugen Verbeţchi, la specialitatea 653.01.Muzicologie, conducător ştiinţific              
TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 
PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, preşedinte, doctor habilitat în arte, conferenţiar cercetător  
TIPA Violeta, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
GALAICU Violina, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
MIRONENCO Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
DUJA Simion, profesor  
 
Referenţii oficiali: 
GHILAŞ Victor, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
REABOŞAPCA Ludmila, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 

 
ŞTIINŢE BIOLOGICE 

33) Consiliul ştiinţific specializat DH 11.164.01 - 03 la Gradina Botanica, (Institut) 
a AȘM,abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a 
domnului MANIC Ștefan cu tema: Macromicetele din ecosistemele Republicii 
Moldova(taxonomie, bioecologie, corologie), la specialitatea 164,01. Botanica, consultant 
ştiinţific NEGRU Andrei, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician, în 
următoarea componenţă: 
CIUBOTARU Alexandru, preşedinte, academician, doctor habilitat în biologie, profesor 
universitar 
COLȚUN Maricica, secretar ştiinţific, doctor  în biologie, conferenţiar cercetător   
COMANICI Ion, doctor  habilitat în biologie, profesor universitar 
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