
 

    1 
 

                                                                                                                                                             
 

                                                                                                                                                                      
H O T Ă R Â R E A nr. AT - 3/1 

 din 03 iunie 2016 

 

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: 

 

ŞTIINŢE MEDICALE 

 

1) Consiliul ştiinţific specializat DH 56.321.05– 01 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul 

de  Neurologie şi Neurochirurgie, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat 
în ştiinţe medicale a dnei HADJI Svetlana cu tema Particularităţile de diagnostic şi perspective 

terapeutice în cazul copiilor cu tulburări reziduale ale sistemului nervos central,  la specialitatea 
321.05. Neurologie clinică, consultanţi ştiinţifici ILICIUC Ion, doctor habilitat în medicină, profesor 
universitar, REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 
 
ODOBESCU Stela, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
ROTARU Adrian, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
DIACONU Georgeta, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
VOVC Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
ŢUREA Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
PASCAL Oleg, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
MIHU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GROPA Stanislav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician 
NEAMŢU Mihai-Leonida, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar 
LISNIC Vitalie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 
       2) Consiliul ştiinţific specializat D 53.322.01–04 la  Instituţia Medico-Sanitară Publică  Institutul 
Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe medicale a 
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dnei TIGHINEANU Olga cu tema: Impactul factorului imun asupra manifestărilor particularităţilor 

clinico-evolutive în maladiile cronice intestinale la copii, la specialitatea  322.01. Pediatrie și 

Neonatologie, conducător ştiinţific MIHU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 
 
REVENCO Ninel, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
DRUŞCA-CRACEA Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, asistent universitar 
ŢÎBÎRNĂ Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
STASII Ecaterina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
ŢUREA Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
TOFAN-SCUTARU Ludmila, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
HORODIŞTEANU-BANUH Adela, doctor în ştiinţe medicale 
 
Referenţii oficiali: 

ANDRIEŞ Lucia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
ŞCIUCA Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 
 

        3) Consiliul ştiinţific specializat D 53.322.01–05 la  Instituţia Medico-Sanitară Publică  Institutul 
Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  ştiinţe medicale a 

dnei JITARCIUC Ala cu tema Dezvoltarea fizică şi neurologică  în primul an de viaţă a copiilor cu 

retard de creştere intrauterină,  la specialitatea  322.01. Pediatrie și Neonatologie, conducător 

ştiinţific STRATULAT Petru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 
 
MIHU Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
ARAMĂ Marina, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
RĂILEAN Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
ŞCIUCA Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
SERBENCO Anatol, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
DAVID Valeriu, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
SPRÎNCEANU Mariana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 

GODOVANEŢ Iulia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Ucraina 
MARIAN-PAVLENCO Angela, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 
 

        4) Consiliul ştiinţific specializat   D 50.323.01–07 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 FRIPTU Dumitru cu tema: Tratamentul terapeutic raţional al defectului  dentar 

cuneiform, la specialitatea 323.01. Stomatologie,  conducător ştiinţific BURLACU Valeriu, doctor în 

medicină, 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 
UNCUŢĂ Diana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
POPOVICI Teodor, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
TOPALO Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 

Referenţii oficiali: 

NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
ANDRIAN Sorin, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
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DREPT 

 

5) Consiliul ştiinţific specializat D 30.551.01–02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui MARIAN Octavian cu tema: Rolul 

statului în promovarea şi garantarea statutului juridic al personalităţii, la specialitatea 551.01. Teoria 

generală a dreptului, conducător ştiinţific: LUPAŞCU Zinaida, doctor în drept, conferenţiar 

universitar, în următoarea componenţă: 
 

NEGRU Andrei, preşedinte, doctor  habilitat în drept, conferenţiar  universitar  
CIOBANU Rodica, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
POSTU Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ARAMĂ Elena,  doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 

BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
BOTNARI Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

6) Consiliul ştiinţific specializat D 30.551.01–03 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei CHISARI LUNGU Oxana cu tema: 
Debutul procesului de modernizare a justiţiei naţionale, la specialitatea 551.01. Teoria generală a 

dreptului, conducător ştiinţific: ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 
 
BALTAG Dumitru, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor universitar  
COPTILEŢ Valentina, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
NEGRU Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
TAŞCĂ Mihail, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
SMOCHINĂ Andrei,  doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 

GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
NEGRU Alina, doctor în drept 
 

 
7) Consiliul ştiinţific specializat  D 30.552.08-05 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei LUCA Ala cu tema: Reglementarea 

migraţiei forţei de muncă la nivel internaţional şi naţional, la specialitatea 552.08. Drept internaţional 

şi european public, conducător ştiinţific: ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în drept, profesor 
cercetător, în următoarea componenţă: 
 
BALAN Oleg, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
DORUL Olga, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
SÎRCU Diana, doctor  habilitat în drept, conferenţiar  universitar 
OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, profesor universitar 
MORARU Victor, doctor  habilitat în politologie, profesor  universitar  
SUCEVEANU Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar 



 

    4 
 

CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 
Referenţii oficiali: 

FUEREA Augustin,  doctor  în drept, profesor  universitar, România  
GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
 
        8) Consiliul ştiinţific specializat D 18.553.01 – 03 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei IVANCOVA Tatiana 

cu tema: Vinovăţia – condiţie de aplicare a răspunderii juridice civile, la specialitatea 553.01. Drept 

civil, conducător ştiinţific COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor  universitar, în 

următoarea componentă: 
 
SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
SOSNA Boris, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
PLOTNIC Olesea, doctor habilitat în drept, conferenţiar  universitar  
MIHALACHE Iurie, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
BOIŞTEANU Eduard, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar  
CHIBAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 

BĂIEŞU Aurel, doctor habilitat  în drept,  profesor universitar 
OSOIANU Natalia, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 

9) Consiliul ştiinţific specializat D 34.551.01–05 la Universitatea Liberă Internaţională din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei LUPU Raluca-

Oana cu tema: Precedentul judiciar în sistemul de drept contemporan, la specialitatea 551.01. Teoria 

generală a dreptului, conducător ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 

 
BALTAG Dumitru, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
POSTU Ion, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
NEGRU Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 

HUMĂ Ioan,  doctor  în drept, profesor  universitar, România  
NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar  universitar 

 
 

10) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.03–01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui BÎCU Vasile cu tema: Rolul 

mijloacelor materiale de probă în procesul penal,  la specialitatea: 554.03. Drept procesual penal, 

conducător ştiinţific  GHEORGHIŢĂ Mihail, doctor habilitat drept, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 
 

ULIANOVSCHI Xenofon, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
VIZDOAGĂ Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BRĂNZĂ Sergiu, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, profesor  universitar  
OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
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ROMAN Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BÎNDAR Valerică, doctor în drept, conferenţiar universitar, România 
 
Referenţii oficiali: 

BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
GUŢANU Eugen, doctor  în drept, conferenţiar universitar 
 
 

   11) Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.02-03 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice 
al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui NEACŞU Sorin cu 
tema: Rolul autorităţilor publice în realizarea funcţiei administrative a statului,  la specialitatea: 
552.02.Drept administrativ, conducător ştiinţific POPA Victor, doctor habilitat  în drept, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 
 

COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
ŢURCAN Serghei, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CÂRNAŢ Teodor, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
BÎRGĂU Mihai, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
GORIUC Silvia,  doctor în drept, conferenţiar universitar 
ANECHITOAE Constantin, doctor  în drept, profesor  universitar, România 
 
Referenţii oficiali: 

BALMUŞ Victor, doctor habilitat  în drept,  profesor cercetător 
BANTUŞ Igor, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 
 

 12) Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.01-12  la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

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

Gheorghe cu tema: Dezvoltarea instituţiei cetăţeniei în România şi Republica Moldova,  la 
specialitatea: 552.01.Drept constituţional, conducător ştiinţific POPA Victor, doctor habilitat  în drept, 

profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 

COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
ŢURCAN Serghei, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BALMUŞ Victor, doctor habilitat  în drept,  profesor cercetător 
SMOCHINĂ Andrei, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
BELECCIU Ştefan,  doctor în drept, conferenţiar universitar 
ANECHITOAE Constantin, doctor  în drept, profesor  universitar, România 
 
Referenţii oficiali: 

CUŞMIR Marcel, doctor habilitat  în drept,  conferenţiar universitar 
GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 
 

13) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01-21  la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui PASAT Aurel Octavian cu  tema: 

Analiza juridico-penală a infracţiunilor vamale conform legislaţiei Republicii Moldova şi a României,  

la specialitatea: 554.01. Drept penal şi execuţional penal, conducător ştiinţific  MAIMESCU Sava, 

doctor  în drept, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
 

BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
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BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
CUŞNIR Valeriu, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
ULIANOVSCHI Gheorghe, doctor   în drept, conferenţiar universitar  
VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
PĂVĂLEANU Vasile, doctor în drept, profesor universitar, România 
 
Referenţii oficiali: 

ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
Berliba Viorel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
 
 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

 14) Consiliul ştiinţific specializat D 32.522.01–06 la Academia de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 
TIMOFEI Olga cu tema: Rolul băncilor în procesul de creare a banilor, la specialitatea 522.01. 

Finanţe, conducător ştiinţific COCIUG Victoria, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 

în următoarea componenţă: 
 
COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 
PERCIUN Rodica, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe economice, conferențiar cercetător 
ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor cercetător 
LUPU Iulia, doctor în economie, cercetător ştiinţific II, România 
MOCANU Natalia, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar universitar 
LUCHIAN Ivan, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 
BORŞ Ion, doctor în ştiinţe economice 
 
Referenţii oficiali: 

DINGA Emil, doctor în economie, profesor universitar, România 

GÎRLEA Mihail, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar  
 

     

      15) Consiliul ştiinţific specializat D 32.521.03-07  la Academia de Studii Economice din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei DUDOGLO 

Tatiana cu tema: Эффективное управление земельным  потенциалом как основа экономического 

развития (АТО Гагаузия)/ Gestiunea eficientă  a potențialului funciar ca baza a dezvoltării 

economice (UTA Găgăuzia), specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, 
conducător ştiinţific ONOFREI Alexandr, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, în 

următoarea componenţă:  

 
PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
PORTARESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
DOGA Valeriu, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  
PARMACLI Dmitrii, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
MOCANU Natalia, doctor  habilitat în științe economice,  conferențiar universitar 
LITVIN Aurelia, doctor  habilitat în științe economice,  conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 

CATAN Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
TCACI Natalia, doctor în științe economice, conferenţiar universitar   
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      16) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.03-12  la Universitatea Liberă Internațională din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui 
FLORESCU Viorel cu tema: Asigurarea organizatorico-metodică de dezvoltare stabilă a 

întreprinderilor portuare, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, 
conducător ştiinţific BURLACU Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, în 

următoarea componenţă:  

 
ȚÂU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
DRAGALIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
BÎZGU Ion, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  
BAJURA Tudor, doctor habilitat în științe economice, profesor cercetător  
COȘERIN Florin, doctor în științe economice (România) 

 
Referenţii oficiali: 

CATAN Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
IVAN Angela Stela, doctor în științe economice, conferenţiar universitar (România)  

  

 

     17) Consiliul ştiinţific specializat D 30.521.01-03  la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui  ROBU Tudor cu tema: 
Specificul dezvoltării  economiei în Republica Moldova, specialitatea 521.01. Teorie economică și 

politici economice, conducător ştiinţific RUSU Gheorghe, doctor habilitat în științe economice, 

profesor universitar, în următoarea componenţă:  

 
ULIAN Galina, preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor  universitar 
CAPSÎZU Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
GOROBIEVSCHI Svetlana, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  
CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
HĂMURARU Maria, doctor t în științe economice,  conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 

COJUHARI Andrei, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
LEVIȚCHI Oxana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar   

  

       

ŞTIINŢE FIZICE 

 

18) Consiliul ştiinţific specializat D 24.133.01-01  la Institutul de Inginerie Electronică și 

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

fizice a dlui HÎRBU Arefa cu tema: Procese de excitare și relaxare a moleculelor în medii gazoase, 
specialitatea 133.01. Procese fizice în gaze şi în plasmă,  conducător ştiinţific CANȚER Valeriu, 

doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar,  academician; consultant științific 

TOPALĂ Pavel, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar,  în următoarea componenţă:  
 

DOROGAN Valerian, preşedinte, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
GERMAN Cornel, secretar ştiinţific, doctor în științe fizico-matematice  
POPA Gheorghe, doctor inginer, profesor universitar, România 
NICOLAEVA Albina, doctor habilitat  în științe fizico-matematice, profesor cercetător 
CARAMAN Mihai, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
PLOHOTNIUC Eugen, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
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Referenţii oficiali: 

LUCA Dumitru, doctor inginer, profesor universitar, România 
POTLOG Tamara, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

 

INFORMATICĂ 

 

19) Consiliul ştiinţific specializat D 01.122.03 – 03 la Institutul de Matematică şi Informatică 

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

informatică a dlui ALBU Veaceslav cu tema: Human actions recognition with modular neural 

networks/Recunoaşterea acţiunilor umane în baza reţelelor neurale modulare, la specialitatea: 122.03 

Modelare, metode matematice, produse program, conducător ştiinţific COJOCARU Svetlana, doctor 

habilitat în informatică, profesor  cercetător,  în următoarea componenţă:  
 

GAINDRIC Constantin, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, membru 
corespondent   
CIUBOTARU Constantin, secretar ştiinţific, doctor în informatică,  conferenţiar universitar  
COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
GUŢULEAC Emilian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
ŢIŢCHIEV Inga, doctor  în informatică, conferenţiar universitar 
BURŢEVA Liudmila, doctor în informatică, conferenţiar cercetător 
AVERCHIN Alexei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, Rusia 
 
Referenţii oficiali: 

VAGHIN Vladimir, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Rusia 
CĂPĂŢÂNĂ Gheorghe, doctor în informatică,  profesor universitar 
 
 
 

ŞTIINŢE TEHNICE 

 

20) Consiliul ştiinţific specializat D 31 253.01– 10 la Universitatea  Tehnică a Moldovei, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dnei GROSU Carolina cu tema: 
Valorificarea şrotului de nuci pentru obţinerea produselor de cofetărie, la specialitatea:  253.01 

Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală, conducător ştiinţific DESEATNICOV Olga, 

doctor în tehnică, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
   

STURZA Rodica, preşedinte,  doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar 
SUBOTIN Iurie, secretar ştiinţific, doctor în chimie,  conferenţiar universitar  
PÎNTEA Maria,  doctor habilitat în  biologie 
CARAGIA Vavil, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar  
SANDULACHI Elisaveta, doctor  în  tehnică, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 

 BERNIC Mircea, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
 CONSTANTINESCU Cristina-Gabriela, doctor  inginer, conferenţiar universitar 
 

 

PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE PEDAGOGICE 

 

       21) Consiliul ştiinţific specializat D 38 511.03 – 06 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei , abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei PLĂTICĂ Adina cu tema: 
Impactul atitudinilor preadolescentului asupra relaţiilor interpersonale cu semenii, la specialitatea:  
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511.03. Psihologie socială, conducător ştiinţific BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat  în 

psihologie, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 
 

BUCUN Nicolae, preşedinte,  doctor habilitat  în  psihologie, profesor universitar 
PALADI Oxana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie,  conferenţiar universitar  
JELESCU Petru,  doctor habilitat în  psihologie, profesor universitar 
PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
OLĂRESCU Valentina, doctor în  psihologie, conferenţiar universitar  
PAVLENKO Lilia, doctor  în  psihologie 
POTÎNG Angela, doctor în  psihologie, conferenţiar universitar 

 
Referenţii oficiali: 
RACU Igor, doctor  habilitat în psihologie,  profesor universitar   
VASIAN Tatiana, doctor în  psihologie  

      

       22) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 20 la  Universitatea   de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dlui ONESIM 

Florin cu tema: Pregătirea tehnică a voleibaliştilor juniori prin aplicarea analizei video, la 
specialitatea:  533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific 

PĂCURARU Alexandru, doctor  în  pedagogie, profesor universitar, în următoarea componenţă:  
 
MANOLACHI Veaceslav, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
BUFTEA Victor, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  profesor universitar 
GHERVAN Petru, doctor inştiinţe  pedagogice, profesor universitar, România 
CIORBĂ Constantin , doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
FILIPOV Valeriu, doctor în pedagogie 
             
 Referenţii oficiali: 
 MÎRZA Dănilă Dănuţ Nicu, doctor in educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
TRIBOI Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. 
 

 
        23) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04–23 la  Universitatea   de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dlui PALAGA 

Călin cu tema: Formarea profesională  a studenţilor  poliţişti în cadrul disciplinei „Educaţie fizcă” in 

vederea autoapărării fizice, la specialitatea:  533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, 
conducător ştiinţific URICHIANU Sanda Toma, doctor  în  educaţie fizică şi sport, profesor 

universitar, în următoarea componenţă:  
 
MANOLACHI Veaceslav, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
BUFTEA Victor, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  profesor universitar 
DORGAN Viorel, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept,  profesor universitar 
JURAT Valeriu, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor  universitar 
LEFTER Natalia, doctor în pedagogie  
 
Referenţii oficiali: 
CIORBĂ Constantin, doctor habilitat in pedagogie, profesor universitar 
ION-ENE Mircea, doctor în ştiinţele motricităţii, profesor  universitar,  România 
 
                       
          24) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 24 la  Universitatea   de Stat de Educaţie Fizică 

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

IVAŞCU Daniela cu tema: Efectele aplicării mijloacelor specifice jocului de volei în cadrul lecţiilor 
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de educaţie fizică în clasele liceale, la specialitatea:  533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi 

recreaţie, conducător ştiinţific ROTARU Andrei, doctor  în  pedagogie, conferenţiar universitar, în 

următoarea componenţă:  
 
DORGAN Viorel, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
CIORBĂ Constantin, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
DANAIL Sergiu, doctor  in pedagogie, profesor universitar 
MIHĂILĂ Ion , doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
             
 Referenţii oficiali: 
CROITORU Doina, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
CARP Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar 
 

  25) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 25 la  Universitatea   de Stat de Educaţie Fizică 

şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dlui 
GHEORGHIU Aurelian cu tema: Valoarea pedagogică a activităţilor de fitness în socializarea 

femeilor de vârsta a doua, la specialitatea:  533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, 
conducător ştiinţific GONCEARUC Svetlana, doctor  în  pedagogie, profesor universitar, consultant 
ştiinţific RÎŞNEC Boris, doctor  în  pedagogie, profesor universitar, în următoarea componenţă:  

 
MANOLACHI Veaceslav, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
BUFTEA Victor, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar 
DRAGU Mircea, doctor în ştiinţe  pedagogie, profesor universitar, România 
SPATARU Tatiana, doctor habilitat in sociologie, conferenţiar universitar 
CHIRAZI Marin, doctor în ştiinţe ale educaţiei,  profesor universitar, România  
ERHAN Ecaterina, doctor în biologie,  conferenţiar  universitar 

             

Referenţii oficiali: 
BULZAN Carmen, doctor in sociologie, profesor universitar, România 
ZAVALIŞCA Aurica, doctor în ştiinţe  pedagogice, conferenţiar  universitar. 
 
                                          

       26) Consiliul ştiinţific specializat  D 30.531.01 – 07 la Universitatea  de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei PERLSHTEIN Talia 
cu tema: Psiho-pedagogical and socio-cultural conditions for developing professional  commitment 

and  satisfaction of dance teachers / Condiţii psiho-pedagogice şi socio-culturale în dezvoltarea 

angajamentului şi satisfacţiei profesionale ale profesorilor de coregrafie, la specialitatea 531.01. 

Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific GUŢU Zoia, doctor  în pedagogie, conferenţiar 

universitar, în următoarea componenţă: 
 
DANDARA Otilia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar   
ANDRIŢCHI Viorica, doctor   habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
PANICO Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor habilitat  în pedagogie,  profesor  universitar   
BAZELI Laura,  doctor  în pedagogie, Israel 
 
        
         27) Consiliul ştiinţific specializat  D 33.531.01 – 02 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

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



 

    11 
 

a dnei OPROESCU Ana cu tema: Formarea culturii evaluării pedagogice, la specialitatea 531.01. 

Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific COJOCARU-BOROZAN Maia, 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   
COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CRISTEA Sorin, doctor  în pedagogie,  profesor  universitar, România   
ŞEVCIUC Maia,  doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar  
 
 

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE, FILOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE 

 

      28) Consiliul ştiinţific specializat D 85.653.01 – 05 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 NEVZOROVA Valentina cu tema: Болгарская национальная специфика хорового 

творчества Добри Христова / Specificul național bulgăresc în creația corală a lui Dobri Hristov, la 
specialitatea 653.01. Muzicologie, conducător ştiinţific CIOBANU-SUHOMLIN Irina, 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 
CERVENCOV Nicolai, doctor habilitat în istorie, conferențiar cercetător 
MIRONENCO Elena, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
ȚIRCUNOVA Svetlana, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
TETELEA Margarita, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
MIRONENCO Iaroslav, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
BADRAJAN Svetlana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
 
        29) Consiliul ştiinţific specializat D 30.621.04 – 02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  filologie a dnei MACARI Aliona cu tema: 
Structura și semantica neoformațiilor prefixoidale în limba franceză, la specialitatea 621.04. 

Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie (limba franceză), 
conducător ştiinţific AXENTI Eufrosinia, doctor în filologie, conferențiar universitar, în următoarea 

componenţă: 
 
DUMBRĂVEANU Ion, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
GRĂDINARU Angela, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferențiar universitar 
CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor  universitar 
MORARU Silvia, doctor în filologie, conferențiar universitar 
RADU Zinaida, doctor în filologie, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
DRUȚĂ Inga, doctor habilitat în filologie, conferențiar cercetător 
SCUTELNICIUC Valentina, doctor în filologie, conferențiar universitar 
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       30) Consiliul ştiinţific specializat D 30.561.01 – 04 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice a dlui BENCHECI Marcel cu 
tema: Combaterea terorismului contemporan și consolidarea sistemului de securitate internaţional,  la 
specialitatea 561.01. Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, 

conducător ştiinţific SOLOMON Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 
 
SACA Victor, preşedinte, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 
BUCĂTARU Igor, secretar ştiinţific, doctor în științe politice, conferențiar universitar 
ROȘCA Alexandru, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, academician 
BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
EJOVA Cristina, doctor în științe politice, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător 
SÎLI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar 
 
       

SOCIOLOGIE 

 

      31) Consiliul ştiinţific specializat  D 18.541.02-01 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al  
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 

sociologie a dlui HOROZOV Serghei, cu tema: Роль неправительственных организаций в 

реализации социальной политики Республики Молдова /  Rolul organizaţiilor neguvernamentale în 

realizarea politicilor sociale ale Republicii Moldova, la specialitatea 541.02. Structură socială, 

instituţii şi procese sociale, conducător ştiinţific BLAJCO Vladimir, doctor habilitat în sociologie, 
conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 

 

SPATARU Tatiana, preşedinte, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar  
MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor în sociologie, conferenţiar cercetător 
VARZARI Pantelimon, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor cercetător 
MILICENCO Stela, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 
MÎNDRU Valeriu, doctor în sociologie, conferenţiar cercetător 
JUC Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor cercetător 
  
Referenţii oficiali:  
MALCOCI Ludmila, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător 
COMENDANT Tatiana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 
 

1. 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. 


