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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 – 4/1 

din 03 iulie 2014 

cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc 

pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat şi doctor  

 

 În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova, 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 pe domenii,  Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
HOTĂRĂŞTE:  

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

doctor şi doctor habilitat după cum urmează:  

 

BIOLOGIE 

1) Consiliul ştiinţific specializat D 10 162.01 - 02 la Institutul de Genetică, Fiziologie şi 

Protecţie a Plantelor al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 

biologice a dnei GRIGORCEA Sofia cu tema: „Influenţa factorului matern asupra rezistenţei 

la patogenii fungici şi elementelor de productivitate la tomate (Solanum lycopersicum L.)”, la 
specialitatea: 162.01. Genetică vegetală, conducător ştiinţific LUPAŞCU Galina, doctor habilitat 

în biologie, profesor cercetător, în următoarea componenţă: 
BARBACAR Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor  universitar  

VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
SALTANOVICI Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 

 
referenţii oficiali: 
ROTARI Alexandru, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
ANDRONIC Larisa, doctor în biologie, conferenţiar cercetător. 

 

2) Consiliul ştiinţific specializat D 10 162.01 - 03 la Institutul de Genetică, Fiziologie şi 

Protecţie a Plantelor al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 

biologice a dnei ŞESTACOVA Tatiana cu tema: „Controlul genetico-molecular al rezistenţei 

florii-soarelui la mană (Plazmopara halstedii f. Berl et Toni)”, la specialitatea: 162.01. Genetică 
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vegetală, conducător ştiinţific DUCA Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, 

academician, în următoarea componenţă: 
BARBACAR Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor  universitar  

LUPAŞCU Galina, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
TUMANOV Lidia, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
 
referenţii oficiali: 
PALII Andrei, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 

ANDRONIC Larisa, doctor în biologie, conferenţiar cercetător. 
 
3)  Consiliul ştiinţific specializat D 10 162.01  - 01 la Institutul  de Genetică, Fiziologie şi 

Protecţie a Plantelor al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 

biologice a dlui BATÎRU Grigorii cu tema: „Expresia genei opaque-2 (o2) la porumbul 

tetraploid”,   la specialitatea: 162.01. Genetică vegetală, conducător ştiinţific PALII Andrei, 

doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent, în următoarea 

componenţă: 
LUPAŞCU Galina, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
DUCA Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor  universitar  
ANDRONIC Larisa, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
 
referenţii oficiali: 
MICU Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
ZGARDAN Dan, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

 

ISTORIE 

4) Consiliul ştiinţific specializat DH 33.611.03; 611.02 – 01 la Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în 

istorie (în baza lucrărilor publicate) a dlui COJOCARU Gheorghe cu tema: “Tratatul de 

Uniune Sovietică: de la un proiect totalitar la un acord de Comunitate a Statelor Independente 

(1922-1991)”,   la specialităţile: 611.03.  Istoria universală  (pe perioade), 611.02. Istoria 

românilor (pe perioade), consultant ştiinţific EŞANU Andrei, academician, în următoarea 

componenţă: 
GONŢA Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor  universitar 
CHICU Silvia, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar  universitar  
DRAGNEV Demir, doctor habilitat în istorie, membru corespondent  
ŞIŞCANU Ion, doctor habilitat în istorie, profesor  universitar  
MOŞANU Alexandru, doctor habilitat în istorie, profesor  universitar 
PASAT Valeriu, doctor habilitat în istorie, academician 
SCURTU Ioan, doctor în istorie, profesor  universitar (România) 
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            referenţii oficiali: 
RETEGAN Mihai, doctor în istorie, profesor  universitar (România) 
JUC Victor, doctor habilitat în politologie, profesor  cercetător 
ENCIU Nicolae, doctor habilitat în istorie, conferenţiar  universitar 
MORARU Anton, doctor habilitat în istorie, profesor  universitar 
 

JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII; 

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE 

5) Consiliul ştiinţific specializat D 30.571.01 - 01  la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale comunicării a dlui ILIE 

Zanfir cu tema: „Publicistica lui V.A. Urechia în contextul social-politic al epocii”, la 
specialitatea 571.01. Jurnalism şi procese mediatice, conducător ştiinţific MORARU Victor, 

doctor habilitat în politologie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
CIMPOI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician  
GUZUN Mihail, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
MARINESCU Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, 

membru de onoare al AŞM (România) 
BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
IVLAMPIE Ivan, doctor în filozofie, conferenţiar universitar (România) 
GROSSU Silvia, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
CORLĂTEANU Silvia, doctor în istorie, cercetător ştiinţific superior 
 
referenţii oficiali: 
TIUTIUCA Dumitru, doctor în filologie, profesor universitar (România) 
DANILOV Maria, doctor în istorie, conferenţiar  universitar  

 
6) Consiliul ştiinţific specializat D 22.651.01 – 01 la Institutul Patrimoniului Cultural al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor şi culturologie 

a dnei SAVIŢKAIA-BARAGHIN Iarîna cu tema „Evoluţia gravurii în Moldova”, la 
specialitatea 651.01. Teoria şi istoria artelor plastice, conducător ştiinţific STĂVILĂ Tudor, 

doctor habilitat în studiul artelor, profesor cercetător, în următoarea componenţă: 
ŞLAPAC Mariana, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar universitar 

membru corespondent al AŞM 
SPÎNU Constantin, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, 
CIOBANU Constantin, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar (România) 
URSACHI Rodica, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar  
OPRIŞ Ioan, doctor în studiul artelor, profesor universitar (România) 
 
referenţii oficiali: 
SIMIONESCU Atena-Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar (România) 
ROCACIUC Victoria,  doctor în studiul artelor 

 

PEDAGOGIE 

7) Consiliul ştiinţific specializat D 30 532.02 – 02 la Universitatea Pedagogică de Stat 

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

pedagogice a dnei CIOLACU Lidia cu tema: „Metodologia învăţării diferenţiate a limbii 

franceze de către studenţii pedagogi”, la specialitatea: 532.02. Didactica limbii franceze 

(învăţământ universitar), conducător ştiinţific MÂNDÂCANU Virgil, doctor habilitat în 

pedagogie, profesor universitar; consultant ştiinţific RUMLEANSCHI Mihail, doctor în 

filologie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
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COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor 

universitar  
PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
PETROVSCHI Nina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar  universitar   
CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat  în  pedagogie,  profesor universitar   
BARBĂNEAGRĂ Alexandra, doctor   în pedagogie, conferenţiar universitar 
GHEORGHIŢĂ Liliana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
SUHAN Claudia, doctor în pedagogie 
 
referenţii oficiali: 
ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
SOLCAN Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
8) Consiliul ştiinţific specializat D 30.533.01 – 01 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei DABIJA 

Ana cu tema: „Strategii de consiliere a studenţilor pentru cariera profesională”, la 
specialitatea:  533.01. Pedagogie universitară, conducător ştiinţific PLATON Carolina, doctor 

habilitat în pedagogie, profesor 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   
COJOCARU Victoria, doctor  habilitat în pedagogie, profesor universitar 
PAIU Mihai, doctor în pedagogie 
MOCANU Viorica, doctor în pedagogie 
 
referenţii oficiali: 
CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat  în  pedagogie,  profesor universitar   
BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
 
9) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 07 la Universitatea de Stat de Educaţie 

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

dlui URICHIANU Adrian Ion cu tema: „Modelarea pregătirii canotorilor juniori pe instalaţii 

de tip ergosim pentru activităţile competenţionale”, la specialitatea: 533.04. Educaţie fizică, 

spor, kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific JURAT Valeriu, doctor în pedagogie, 

conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
CIORBĂ Constantin, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
BUFTEA Victor, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
PĂCURARU  Alexandru, doctor în pedagogie, profesor universitar (România)   
RÎŞNEAC Boris, doctor în pedagogie, profesor universitar 
POBURNÎI Pavel, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 
referenţii oficiali: 
DRAGU Mircea, doctor în  pedagogie,  profesor universitar (România) 
ILIIN Grigore, doctor în pedagogie,  profesor universitar  
 
10) Consiliul ştiinţific specializat D 40.533.04 – 08 la Universitatea de Stat de Educaţie 

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

dnei NICA Elvira cu tema: „Orientări metodologice privind stabilirea structurii şi conţinutului 

educaţiei fizice în liceele cu profil de turism”, la specialitatea: 533.04. Educaţie fizică, sport, 

kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific RÎŞNEAC Boris, doctor  în pedagogie, profesor  

universitar, în următoarea componenţă: 
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GRIMALSCHI Tudor, preşedinte,  doctor   în pedagogie, profesor universitar 
DANAIL Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  profesor universitar  
PĂCURARU  Alexandru,  doctor în pedagogie, profesor universitar (România) 
DAMIAN Viorel, doctor în pedagogie, profesor universitar (România) 
MINDRIGAN Vasile, doctor în  pedagogie 
 
referenţii oficiali: 
DOBRESCU Tatiana, doctor în  pedagogie,  profesor universitar (România) 
GONCEARUC Svetlana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

11) Consiliul ştiinţific specializat D 51 321.04 – 01 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 
Institutul de Cardiologie abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe  

medicale a dnei ŞALARU Virginia cu tema: „Impactul osteoporozei genunchiului asupra stării 

de sănătate a pacienţilor”, la specialitatea  321.04. Reumatologie,  conducător ştiinţific MAZUR 

Minodora, doctor habilitat în ştiinţe medicale,  profesor universitar; consultant ştiinţific 

OPOPOL Nicolae  doctor habilitat  în medicină, conferenţiar universitar,  în următoarea 

componenţă: 
POPOVICI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 

academician  
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
CIOBANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
ROTARU Natalia, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar 
 

referenţii oficiali: 

MOŞNEAGA Marigula, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
CIOCANU Mihai, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar. 

 
12) Consiliul ştiinţific specializat D 54 321.07 – 01 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 

Institutuli  de  Ftiziopneumologie abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 

ştiinţe  medicale a dnei LESNIC Evelina cu tema: „Cauzele eşecului în tratamentul 

tuberculozei pulmonare”, la specialitatea 321.07. Ftiziopneumologie conducător ştiinţific 

USTIAN Aurelia, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, consultant ştiinţific 

GHINDĂ Serghei, doctor habilitat  în medicină, profesor cercetător,  în următoarea componenţă: 
SAIN Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar            
PROCOPIŞIN Larisa, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
MATCOVSCHI Sergiu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
DJUGOSTRAN Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
PRIVALOVA Elena, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
EMELIANOV Oleg, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
TAGADIUC Olga, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

referenţii oficiali: 

TODORICO Lidia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar (Ucraina) 
GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar.  

 
13) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.05–03 la  Instituţia Publică  Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în ştiinţe medicale a dnei GROSU Oxana cu tema: “Aspectele clinico-fiziologice 

ale migrenei cronice asociate cu hipertensiunea arterială esenţială”,  la specialitatea: 321.05. 

Neurologie clinică, conducător ştiinţific MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în medicină, 



6 
 

profesor  universitar, consultant ştiinţific GROSU Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor 
universitar în următoarea componenţă: 

GAVRILIUC Mihai, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar  
BODIU Aurel, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
LACUSTA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
PASCAL Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
ISTRATI Valeriu, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar  
SIRIC Ala, doctor în medicină 
 
referenţii oficiali: 

GROPPA Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 

CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar ceretător.  
 

14) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.05–02 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 dlui NEMŢAN Victor cu tema: “Polineuropatia cu fibre 

mici: aspecte clinice, neurofiziologice”, la specialitatea: 321.05. Neurologie clinică, conducător 

ştiinţific LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar în următoarea 

componenţă: 
GAVRILIUC Mihai, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
ZOTA Eremei, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
LACUSTA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
ZAPUHLÎH Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
LUPESCU Tudor, doctor în medicină, (Romania) 
 
referenţii oficiali: 

GROPPA Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
PASCAL Oleg, doctor în medicină, conferenţiar universitar.  

 
15) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.13 – 03 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 dlui BUJOR Sergiu cu tema:  „Aspecte clinico-funcţionale 

ale litiazei veziculare la barbaţi”, la specialitatea: 321.13. Chirurgie, conducător ştiinţific 

HOTINEANU Vladimir, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar, membru 

corespondent al AŞM, în următoarea componenţă: 
 

GUDUMAC EVA, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, acad.  
CASIAN Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
CAZACOV Vladimir, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
HÎNCU Gheorghe, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
SÎRBU Vasile, doctor în medicină, profesor universitar (România) 
 
referenţii oficiali: 

GUŢU Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
DONSCAIA Ana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător.  

 

16) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.13–04 la  Instituţia Publică  Universitatea de 

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

tezei de doctor în ştiinţe  medicicale a dlui HURMUZACHE Artur cu tema:  Duodenostaza şi 

impactul ei asupra căilor biliare, la specialitatea: 321.13. Chirurgie, conducător ştiinţific 
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HOTINEANU Adrian, doctor habilitat în medicină, coferenţiar  universitar, în următoarea 

componenţă: 
GUDUMAC EVA, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 

academician 
CASIAN Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
DONSCAIA Ana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  
MIŞIN Igor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
FERDOHLEB Alexandru, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
 
referenţii oficiali: 

SÎRBU Vasile, doctor  în medicină, profesor universitar (România)  
HÎNCU Gheorghe, doctor în medicină, conferenţiar universitar  

 

17) Consiliul ştiinţific specializat D 50. 316.01 – 01 la Instituţia Publică Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţeanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 

tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice a dnei CHIRU Tatiana cu tema: „Cecrcetări 

farmacognosticeşi farmacologice în vederea valorificării speciei Centaurea cyanus L” la 
specialitatea: 316.01. Farmacie, conducător ştiinţific NISTREANU Anatolie, doctor în farmacie, 

profesor  universitar; conducător de cotutelă FERRUCCIO Poli, doctor în ştiinţe biologice, 

profesor universitar, Italia, în următoarea componenţă: 
VALICA Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor 

universitar  
ADAUJI Stela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar  
DIUG Eugen, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar  
LUPU Mihail, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar  
OROIAN Silvia, doctor în ştiinţe biologice, profesor universitar (România) 
 
referenţii oficiali: 
REMIŞ Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar cercetător  
UNCU Livia, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar.   

 

DREPT 

18) 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 

GALBEN Carolina cu tema: „Societatea civilă în procesul decizional al statului”, 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 
GRECU Raisa, doctor habilitat  în drept, conferenţiar universitar 
NEGRU Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
JUC Victor, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător 
 
referenţii oficiali: 
AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor  universitar 
NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar.  
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19) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 553.01 - 02 la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei BĂNĂRESCU Iulia cu 
tema: „Succesiunea testamentară în legislaţia Republicii Moldova” la specialitatea: 553.01. 

Drept civil, conducător ştiinţific CHIBAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 
COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor  universitar 
BĂIEŞU Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
SADOVEI Nicolae, doctor habilitat  în drept, conferenţiar  universitar 
BĂIEŞU Aurel, doctor habilitat  în drept, conferenţiar  universitar 
CONSTANTINESCU Elena, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
BOTEA Gheorghe, doctor în drept, profesor  universitar (România) 
 
referenţii oficiali: 
COJOCARI Eugenia, doctor habilitat  în drept, profesor  universitar 
BOSTAN Galina, doctor în drept, conferenţiar  universitar.  
 
20) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 553.05 - 01 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei MACOVEI Tatiana cu 
tema: „Particularităţile raporturilor juridice de muncă ale femeilor” la specialitatea 553.05. 

Dreptul muncii şi protecţiei sociale, conducător ştiinţific SADOVEI Nicolae, doctor habilitat în 

drept, conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă: 
COJUHARI Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor  universitar 
BĂIEŞU Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COJOCARI Eugenia, doctor habilitat  în drept, profesor  universitar 
DONOS Evlampie, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
SCORŢESCU Cătălina, doctor în drept, conferenţiar  universitar  
 
referenţii oficiali: 
COJOCARU Violeta, doctor habilitat  în drept, profesor  universitar 
BOIŞTEANU Eduard, doctor în drept, conferenţiar  universitar.  

 

21) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01- 05 la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei COJANU Gianina cu 
tema: „Răspunderea penală pentru actele de diversiune potrivit legislaţiei Republicii Moldova şi a 

României. Studiu de drept comparat”,  la specialitatea: 554.01. Drept penal şi execuţional penal, 

conducător  ştiinţific BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 
CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept,  conferenţiar universitar   
PĂVĂLEANU Vasile, doctor în drept, profesor universitar (România) 
GRAMA Mariana,  doctor  în drept, conferenţiar universitar 
VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în  drept, conferenţiar universitar 
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referenţii oficiali: 
GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
OSOIANU Tudor, doctor  în drept, conferenţiar universitar  

 

22) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01-  06 la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui LUPU Cristian-Alin 

cu tema: „Amnistia şi graţierea în legislaţia penală a României şi Republicii Moldova”,  la 
specialitatea: 554.01. Drept penal şi execuţional penal, conducător ştiinţific GLADCHI 

Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor  universitar, în următoarea componenţă:  
GEORGHIŢĂ  Mihail, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
VIZDOAGĂ Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor  habilitat  în drept, conferenţiar universitar 
GRAMA  Mariana, doctor în drept, conferenţiar  universitar  
AIRAPETEAN Artur,  doctor  în drept, conferenţiar  universitar 
PĂVĂLEANU Vasile, doctor în drept, profesor universitar (România) 
 
referenţii oficiali: 
MORARU Victor, doctor  în drept, profesor  universitar  
BUJOR Valeriu, doctor  în drept, profesor universitar  

 

23) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01-  05 la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui COPEŢCHI Stanislav 

cu tema: „Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau 

determinarea lor la săvîrşirea unor fapte imorale”,  la specialitatea: 554.01. Drept penal şi 

execuţional penal, conducător ştiinţific BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 

BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor  habilitat în drept, conferenţiar  universitar  
VIZDOAGĂ Tatiana, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
TIMOTIN Mariana, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 
referenţii oficiali: 
GLADCHI Gheorghe, doctor  habilitat  în drept,  profesor universitar  
BUJOR Valeriu, doctor  în drept, profesor universitar 

 

MATEMATICĂ 

24) Consiliul ştiinţific specializat D 01.111.02 – 02 la Institutul de Matematică şi 

Informatică al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 

matematice a dlui PRICOP Victor cu tema: „ Abordări combinatorice şi asimptotice în baza 

algebrelor graduate şi seriilor Hilbert, aplicate la sisteme difenţiale” la specialitatea: 111.02. 

Ecuaţii diferenţiale, conducător ştiinţific POPA Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-
matematice, profesor universitar, în următoarea componenţă:  
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PERJAN Andrei, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar   

ORLOV Victor, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice  
VULPE Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,  profesor universitar,  m. c. 
BURDUJAN Ilie, doctor în matematică, profesor universitar (România) 
CALIN Iurie, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
  
referenţii oficiali: 
ŞUBĂ Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
COZMA Dumitru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar   
 

ECONOMIE 

25) Consiliul ştiinţific specializat D 32. 521.03 –  03  la Academia de Studii Economice 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a 

dlui RĂU Andrei cu tema: „Uniunile corporative ca factor de cre tere a competitivită ii 

întreprinderilor din Republica Moldova”, la specialitatea: 521.03. Economie i management în 

domeniul de activitate, conducător ştiinţific ŢURCANU Gheorghe, doctor în economie, 

conferen iar universitar, în următoarea componenţă: 
PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
PORTARESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar  universitar 
BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

AVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
GANEA Victoria, doctor în economie, conferen iar universitar 
 

referenţii oficiali:  
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
MAMALIGA Vasile, doctor în economie, conferen iar universitar 
 
26) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.02 – 03 la Universitatea Liberă Interna ională 

din Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tiin e economice a 
dnei MERU A Alexandrina  cu tema: „Aplicarea standardelor de contabilitate în condițiile 

cooperării internaționale și integrării europene”,  la specialitatea: 521.02. Economie mondială; 

rela ii economice interna ionale, conducător ştiinţific U Nicolae, doctor habilitat în economie, 

profesor universitar, în următoarea componenţă: 
GRIBINCEA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
SPÎNU Ana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferen iar universitar 
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
TUHARI Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
HURLOIU Iulian, doctor în economie (România) 
 

referenţii oficiali: 
LOBANOV  Natalia, doctor habilitat în economie, conferen iar universitar 
POPESCU Ion, doctor în economie, profesor universitar (România)  
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27) Consiliul ştiinţific specializat D 30.521.03 – 02 la Universitatea de Stat din  Moldova 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tiin e economice a dlui 
PURDESCU Iulian Denis  cu tema: ”Dezvoltarea managementului asigurărilor sociale aplicat 

în jude ul Gorj”,  la specialitatea: 521.03. Economie i management în domeniul de activitate, 

conducător ştiinţific CERTAN Simion, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 
BÂZGU Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
POSTICĂ Maia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferen iar universitar 
BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
BÂRCĂ Alic, doctor în economie, conferen iar universitar 
POSTOLACHE Valentina, doctor în economie, conferen iar universitar  
STEGĂROIU Valentin, doctor în economie, conferentiar universitar (România) 
MĂRGINEAN Ioan, doctor în economie, profesor universitar (România) 
 

referenţii oficiali: 
MOVILEANU Pavel, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
CACE Sorin, doctor în economie, cercetător de gradul II (România)  
 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  

 

 

Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare                                             Valeriu CANŢER,  academician  

 

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

Gavril
Штамп

Gavril
Штамп


