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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 - 1/3 

 

din 25 februarie 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:  

 

PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE PEDAGOGICE  

 

1) Consiliul ştiinţific specializat D 33.534.01–01 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

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

FRUNZE Olesea cu tema: Modele psihopedagogice de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitate, la 

specialitatea 534.01. Pedagogie specială, conducător ştiinţific LAPOŞIN Emilia, doctor în pedagogie, 

conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

RACU Aurelia, preşedinte, doctor habilitat  în  istoria ştiinţelor, profesor universitar 

STEMPOVSCHI Elena, secretar ştiinţific, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar  

COJOCARU-BOROZAN Maia,  doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 

GUŢU Vladimir, doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 

RUSNAC Virginia, doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie,  profesor universitar   

GONCEARUC Svetlana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. 

 

2) Consiliul ştiinţific specializat D 30.533.01–04 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei JARJOURA Basma cu tema: 

The influence of the psycho-social and pedagogical context on learning motivation of arab future 

teachers in arab and mixed colleges from Israel/ Influenţa contextului psiho-social şi pedagogic asupra 

motivaţiei învăţării la studenţii arabi viitoare cadre didactice în colegiile arabe şi mixte din Israel, 
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conducător ştiinţific ŞEVCIUC Maia, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar, în următoarea 

componenţă: 

 

GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

BÎRNAZ Nina, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar   

BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 

SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

DANDARA Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

DUHLICHER Olga, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat  în pedagogie,  conferenţiar  universitar   

BAZELI Laura,  doctor  în pedagogie, Israel 

 

3) Consiliul ştiinţific specializat D 30.531.01–05 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei COCHAVA Farjun cu tema: 

The influence of employees motivation on their career development within the educational system / 

Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţământ asupra dezvoltării carierei, conducător 

ştiinţific DANDARA Otilia, 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   

PLATON Carolina, doctor   habilitat în pedagogie, profesor universitar 

COJOCARU VASILE, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 

VASILIEV Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor habilitat  în pedagogie,  profesor  universitar   

ŞOVA Tatiana,  doctor  în pedagogie 

 

4) Consiliul ştiinţific specializat D 33.531.01–09 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

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

dnei MICLEUŞANU Zinaida cu tema: Potenţialul formativ al consilierii familiei în instituţia de 

învăţământ (liceu), conducător ştiinţific CUZNEŢOV Larisa, 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   

GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor   habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 

COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

PANIŞ Aliona, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

COJOCARU Victoria, doctor habilitat  în pedagogie,  profesor  universitar   

TOLSTAIA Svetlana,  doctor  în psihologie, conferenţiar universitar 

 

5) Consiliul ştiinţific specializat D 33.531.01–08 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

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

dnei FAIRSTEIN Esther cu tema: Developing novice teachers’ professional identity through mentoring 

/Dezvoltarea identităţii profesionale a profesorilor debutanţi prin mentorat, conducător ştiinţific 

SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 



3 

 

 

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 

CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 

COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

PANICO Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat  în pedagogie,  conferenţiar  universitar   

BUDNIC Ana,  doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 

 

6) Consiliul ştiinţific specializat D 33.531.01–09 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

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

dnei HALFON HEN Dalia cu tema: The influence of inspectors’ leadership style on mathematics 

teaching efficacy in Israeli primary schools/ Influenţa stilului de leadership al inspectorului şcolar 

asupra eficacităţii predării matematicii în şcolile primare din Izrael, conducător ştiinţific CALMUŢCHI 

Laurenţiu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, 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 

CHIRIAC Luibomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,  profesor universitar 

URSU Ludmila, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar 

 

Referenţii oficiali: 

PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat  în pedagogie,  profesor  universitar   

BRAGHIŞ Maria,  doctor  în pedagogie 

 

ŞTIINŢE TEHNICE 

7) Consiliul ştiinţific specializat D 31.232.01–01 la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dlui SECRIERU Vitalie cu tema: 

Dispozitive electronice încorporate pentru industrie, medicină şi sfera socială, la specialitatea232.01. 

Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale, conducător ştiinţific DOROGAN Valerian, 

doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, consultant ştiinţific ZAPOROJAN Sergiu, doctor în 

tehnică, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

GUŢULEAC Emilian, preşedinte,  doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar 

RAILEAN Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în tehnică,  conferenţiar universitar  

BOLUN Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 

IZVOREANU Bartolomeu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

SECRIERU Nicolae, doctor in tehnică, conferenţiar universitar 

CHEIBAŞ Victor, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali: 

SIDORENCO Anatolie, doctor habilitat în  ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, m. c. AŞM 

NEGURĂ Valentin, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

 

JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII, ȘTIINȚE POLITICE, 

FILOLOGIE,STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE 
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8) Consiliul ştiinţific specializat DH 30.571.01–01 la Universitatea  de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe ale comunicării a dnei STEPANOV 

Georgeta cu tema: Jurnalismul social din Republica Moldova: proces de creație, cadru relațional și 

produse mediatice, la specialitatea 571.01. Jurnalism şi procese mediatice, consultant ştiinţific 

MALCOCI Ludmila, doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

ROȘCA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, academician 

GUZUN Mihail, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

MORARU Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 

MARIN Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 

ȚURCAN Nelly, doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar 

MOȘNEAGA Valeriu, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

MARINESCU Constantin Gheorghe, doctor în filosofie, profesor universitar, academician 

BRAJCO Vladimir, doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar 

SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 

 

9) Consiliul ştiinţific specializat DH 18.561.01 – 01 la Institutul de Cercetări Juridice și Politice 

al AȘM,abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe politice (în baza 

lucrărilor publicate) a dlui MANOLACHE Constantin cu tema: Politica de construcţie militară în 

Republica Moldova: repere teoretico-metodologice şi valenţe practice, la specialitatea 561.01. Teoria, 

metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, consultanți ştiinţifici: RUSNAC 

Gheorghe, doctor habilitat în științe istorice, profesor universitar, academician, JUC Victor, doctor 

habilitat în științe politice, profesor cercetător, în următoarea componenţă: 

 

ROȘCA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, academician 

VARZARI Pantelimon,secretar ştiinţific, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător 

SACA Victor,doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

DRAGNEV Demir, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru corespondent 

GIURCA Ion, doctor în științe militare, profesor universitar, România 

TĂNASE Mircea, doctor în științe militare, lector universitar, România  

 

Referenţii oficiali: 

SOLOMON Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

EȘANU Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

MOȘTOFLEI Constantin, doctor în științe militare, profesor universitar, România 

 

10) Consiliul ştiinţific specializat D 30.562.03 – 02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice a dlui MIJA Valeriu cu tema: 

Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state europene  neutre, la 

specialitatea 562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale, conducător ştiinţific 

TEOSA Valentina, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

SACA Victor, preşedinte, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

CEBOTARI Svetlana, secretar ştiinţific, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

EȘANU Constantin, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

CASIADI Oleg, doctor în filosofie, conferențiar universitar 
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CIOBU Emil, doctor în filosofie, conferențiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător 

ALBU Natalia, doctor în politologie, conferențiar universitar  

 

11) Consiliul ştiinţific specializat D 30.561.01–03 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice a dlui BURDELNÎI Eugeniu cu 

tema: Politici migraționale de muncă în relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, la 

specialitatea 561.01.Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, conducător 

ştiinţific MOȘNEAGA Valeriu, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 

 

TEOSA Valentina, preşedinte, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

SVETLICNÎI Rodica, secretar ştiinţific, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

RUSNAC Gheorghe, doctor habilitat în științe istorice, profesor universitar, academician 

ȚURCAN Valentin, doctor în filosofie, conferențiar universitar 

RUSU Rodica, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

SLOBODENIUC Ghenadie, doctor în științe politice, consultant principal 

 

12) Consiliul ştiinţific specializat D 30.621.06–01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei GUŢU Silvia cu tema: Textul şi 

actualizatorii lecturii lui multiple în limba franceză contemporană, la specialitatea 621.06.Teoria textului; 

analiza discursului; stilistică, conducător ştiinţific GUȚU Ion, doctor în filologie, conferenţiar universitar, 

în următoarea componenţă: 

 

DUMBRĂVEANU Ion, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  

BREAHNĂ Irina, secretar ştiinţific, doctor  în filologie, lector superior   

PRUS Elena, doctor  habilitat în filologie, profesor universitar 

DRAGANCEA Svetlana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

UNGUREANU Elena, doctor în filologie, conferenţiar cercetător  

 

Referenţii oficiali: 

MANOLI Ion, doctor habilitat  în filologie,  profesor  universitar   

PĂCURARU Veronica,  doctor  în filologie, conferenţiar universitar 

 

13) Consiliul ştiinţific specializat D 85.653.01–03 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 

SÂRGHI Elena cu tema: Particularităţile funcţionale şi structurale ale cântecului de leagăn din spaţiul 

folcloric al Republicii Moldova”, la specialitatea 653.01. Muzicologie, conducător ştiinţific BADRAJAN 

Svetlana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

GHILAȘ Victor, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 

ROJNOVEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 

GALAICU Violina, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 

MIRONENCO Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar 

BEREZOVICOVA Tatiana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 

TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
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Referenţii oficiali: 

MIRONENCO Iaroslav, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 

BUNEA Diana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 

 

14) Consiliul ştiinţific specializat D 22.651.01–01 la Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 

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

MUNTEANU Angela cu tema: Peisajul în artele plastice din Moldova, la specialitatea 651.01 Teoria și 
istoria artelor plastice, conducător ştiinţific STĂVILĂ Tudor, doctor habilitat în studiul artelor, profesor 

cercetător, în următoarea componenţă: 

 

ȘLAPAC Mariana, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 

MALCOCI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 

CIOBANU Constantin, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător, România 

ZAHARIA Dumitru, doctor în studiul artelor, profesor universitar, România 

URSACHI Rodica, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 

STARȚEV Ala, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

OPRIȘ Ioan, doctor în studiul artelor, profesor universitar, România 

BRIGALDA Eleonora, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 

 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

15) Consiliul științific specializat D 32.522.01-04 la Academia de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a dnei 

NICULAE Mirela cu tema: Stabilitatea financiară a agenţilor economici în condiţii de criză economică, 

la specialitatea 522.01. Finanţe, conducător ştiinţific COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, 

profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

ULIAN Galina, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar universitar 

SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

COCRIŞ Vasile, doctor habilitat în economie, profesor universitar, România 

DOGA-MÎRZAC Mariana, doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar   

MIHALACHI Ruslan, doctor în economie 

 

Referenții oficiali: 

BUCĂTARU Dumitru, doctor în economie, profesor  universitar, România 

TIMUŞ Angela, doctor în economie, conferențiar cercetător 

 

16) Consiliul științific specializat D 32.521.02-02 la Academia de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a dlui 

SIMONOV Dumitru cu tema: Impactul securităţii energetice asupra economiei Republicii Moldova în 

condiţii de instabilitate economică mondială, la specialitatea 521.02. Economie mondială; relaţii 

economice internaţionale, conducător ştiinţific CHISTRUGA Boris, doctor habilitat  în economie, 

profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

LOBANOV Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar 

PISANIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar universitar 

ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   

CHINDÎBALIUC Oleana, doctor în ştiinţe politice 
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MUNTEANU Ion, doctor în ştiinţe economice 

BERZAN Vladimir, doctor habilitat în tehnică, profesor cercetător  

 

Referenții oficiali: 

GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor  universitar    

FRUMUSACHI Eduard, doctor în economie 

 

17) Consiliul științific specializat D 32.521.01-02 la Academia de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a dnei  

MIDARI Veronica cu tema: Învăţământul profesional tehnic şi modalităţi de ajustare la rigorile pieţei 

muncii, la specialitatea 521.01. Teorie economică și politici economice, conducător ştiinţific TOMŞA 

Aurelia, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 

 

BELOSTECINIC Grigore, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar, academician   

BUCOS Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar universitar 

FEURAŞ Eugenia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

COJUHARI Andrei, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   

POGOLŞA Lilia, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar 

PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

 

Referenții oficiali: 

ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor  universitar    

VACULOVSCHI Dorin, doctor în economie, conferențiar universitar 

 

ŞTIINŢE FIZICE 

18) Consiliul ştiinţific specializat DH 30.131.04-02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe fizice (în baza lucrărilor publicate) a 

dlui NICA Denis cu tema: Phonon engineering in nanodimensional structures / Ingineria fononică în 

structurile nanodimensionale, la specialitatea131.04. Fizica computaţională şi modelarea proceselor, 

consultant ştiinţific BALANDIN Alexandr, doctor habilitat în științe fizice, profesor, Universitatea din 

California – Riverside, SUA, în următoarea componenţă:  

 

HADJI Piotr, preşedinte, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

TRONCIU Vasile, secretar ştiinţific, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universit. 

CANŢER Valeriu, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician  

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

MACOVEI Mihai, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

BARSUC Alexandru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

NICOLAEVA Albina, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor cercetător 

 

Referenţii oficiali: 

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

BELOUSOV Igor, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

KHITUN Alexandr, doctor habilitat în științe fizice, profesor, SUA  

 

ŞTIINŢE MEDICALE 

19) Consiliul ştiinţific specializat D 50.321.18–03 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 KUSTUROVA Anna cu tema: Diformităţile coloanei vertebrale la copiii şi 

adolescenţii de vârstă şcolară (diagnostic, tratament şi profilaxie), la specialitatea 321.18. Ortopedie şi 

traumatologie, conducător ştiinţific CAPROŞ Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar 
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universitar, consultant ştiinţific EŢCO Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 

 

GUDUMAC Eva, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician 

PULBERE Oleg, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

ŞAVGA Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

GREJDIANUTudor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

REMIZOV Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

AFANASIEV Ardan, doctor în ştiinţe medicale, asistent universitar, Rusia 

PAVELESCU Gheorghe, doctor în ştiinţe medicale, medic primar, România 

 

Referenţii oficiali: 

MOROZ Petru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

ŞATOHIN Vladimir, doctor în ştiinţe medicale, profesoruniversitar, Rusia 

 

20) Consiliul ştiinţific specializat D 50.322.01–01 laInstituţia 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 NEAMŢU Liuba cu tema: Infecţia micoplasmatică în afecţiunile 

bronhopulmonare acute la copii,la specialitatea 322.01. Pediatrie şi neonatologie, conducător ştiinţific 

ŞCIUCA Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicină, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

ŢUREA Valentin, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

CURTEANU Ala, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător  

GHINDA Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

MATCOVCHI Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

COSTINOV Mihail, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Rusia 

DONOS Ala, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

 

Referenţii oficiali: 

IAVORSCHI Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

RUDI Marcu, doctor în ştiinţe medicale, profesoruniversitar 

 

21) Consiliul ştiinţific specializat D 50.321.13–06 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 PALADII Irina cu tema: Hemoragiile retroperitoneale în traumatismul pelvio-

abdominal: diagnosticul, tratamentul şi profilaxia complicaţiilor, la specialitatea 321.13. Chirurgie, 

conducător ştiinţific GHIDIRIM Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, consultant 

ştiinţific KUSTUROV Vladimir, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, în următoarea 

componenţă: 

 

GUDUMAC Eva, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician  

CASIAN Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 

BUJOR Petru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

TARAN Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

AXENTI Alin, doctor în ştiinţe medicale,  

VASILIEV Andrei, doctor în ştiinţe medicale 

 

Referenţii oficiali: 

BALICA Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiaruniversitar 

CALISTRU Anatolie, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
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22) Consiliul ştiinţific specializat D 51.321.03–09 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul 

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

SAPOJNIC Nadejda cu tema: Efectele antihipertensive şi cardioprotectoare ale eprosartanului şi 

ramiprilului, la specialitatea 321.03. Cardiologie, conducător ştiinţific CARAUŞ Alexandru, doctor 

habilitat în medicină, profesor cercetător, consultant ştiinţific CIOBANU Nicolae, doctor habilitat în 

medicină, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 

 

POPOVICI Mihail, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician 

STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

GROSU Aurel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

CUROCICHIN Ghenadie, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  

GRIB Liviu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

REVENCO Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

IVANOV Victoria, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

 

ŞTIINŢE BIOLOGICE, ŞTIINŢE AGRICOLE 

23) Consiliul ştiinţific specializat D 06.166.01-02 la Institutul de Zoologie al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dnei  

GLIGA Olesea cu tema: Apimonitoringul calităţii mediului ambiant în zona de centru a Republicii 

Moldova, la specialitatea 166.01. Ecologie, conducător ştiinţific TODERAŞ Ion, doctor habilitat în ştiinţe 

biologice, profesor universitar, academician, în următoarea componenţă: 

 

UNGUREANU Laurenţia, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător  

CALESTRU Livia, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

RUDIC Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician  

DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

BULIMAGA Constantin,doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali:  

EREMIA Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 

TĂRÎŢĂ Anatol,doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

 

24) Consiliul ştiinţific specializat D 10.411.04–02 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 BUTNARAŞ Violeta, cu tema: Crearea şi evaluarea hibrizilor policross de Lavandula 

angustifolia, la specialitatea 411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor, conducător ştiinţific 

GONCEARIUC Maria, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător, în următoarea 

componenţă: 

 

BOTNARI Vasile, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

MICU Vasile, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician  

MUSTEAŢĂ Simion, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător 

ROTARU Tudor,doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

MUSTEAŢĂ Grigore, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 

ŢÎGĂNAŞ Domnica, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

 

Referenţii oficiali: 

ROTARI Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  
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CHISNICEAN Lilia,doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

 

ISTORIE 

25) Consiliul ştiinţific specializat D 33.611.02–02 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie a dlui TRÎNCĂ Sorin 

Lucian cu tema: Relaţiile dintre statul român şi biserica ortodoxă din Transilvania în perioada 1918-

1928, la specialitatea 611.02. Istoria românilor (pe perioade), conducător ştiinţific PETRENCU Anatol, 

doctor habilitat în istorie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

DRAGNEV Demir, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, m.c. AŞM 

CHICU Silvia, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar universitar  

BUCUR Ioan-Marius, doctor în istorie, profesor universitar, România 

NICULIŢĂ Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

MOŞIN Octavian, doctor în istorie, conferenţiar universitar  

FUŞTEI Nicolae, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

CEMÂRTAN Romeo, doctor în istorie  

 

Referenţii oficiali:  

ŞIŞCANU Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

GROSU Silvia, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

 

SOCIOLOGIE 

26) Consiliul ştiinţific specializat D 30.541.02–02, la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în sociologie a dlui GAŢCAN Iurie cu tema: Corupţia 

ca fenomen social şi mecanisme anticorupţie (cazul Republicii Moldova), la specialitatea 541.02. 

Structură socială, instituţii şi procese sociale, conducător ştiinţific BULGARU Maria, doctor habilitat în 

filosofie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

MOŞNEAGA Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar  

OCERETNÎI Anastasia, secretar ştiinţific, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 

AVORNIC Gheorghe,  doctor habilitat în drept, profesor universitar 

BLAJCO Vladimir, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător 

ŢURCAN Nelly, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar  

MILICENCO Stela, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali:  

BEJAN-VOLC Iulia, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător 

CHISARI-RURAC Aliona, doctor în drept 

 

ŞTIINŢE MATEMATICE 

27) Consiliul ştiinţific specializat D 01.111.03–07 la Institutul de Matematică şi Informatică al 

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

matematice a dnei ALIOŞCENCO Svetlana cu tema: Полуизометрический изоморфизм 

псевдонормированных колец и его свойства / Izomorfizmul semiizometric al inelelor pseudonormate şi 

proprietăţile lui, la specialitatea111.03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor, conducător 

ştiinţific ARNAUTOV Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician,  

în următoarea componenţă:  

 

REABUHIN Iurie, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, acad. 

IZBAŞ Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar cercetător  

CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

ŞCERBACOV Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 



11 

 

PAVEL Dorin, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

CIOBAN Mirtofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar,academician 

POPA Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

 

28) Consiliul ştiinţific specializat D 30.112.03–04 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe matematice a dlui GRIGORIU Nicolaecu 

tema: Grafuri tranzitiv orientabile, la specialitatea112.03. Cibernetică matematică şi cercetări 

operaţionale, conducător ştiinţific CATARANCIUC Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, 

profesor  universitar,  în următoarea componenţă:  

 

MIŞCOI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academ. 

HÂNCU Boris, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar  

GUŢULEAC Emilian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

SOLOMON Dumitru, doctor habilitat în tehnică,  conferenţiar cercetător 

ZAMBIŢCHI Dumitru, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

LOZOVANU Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

PRISĂCARU Anatol, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar 

 

DREPT 

29) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01–18 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei BUGA Larisacu tema: Tehnica 

legislativă penală,la specialitatea 554.01. Drept penal şi execuţional penal, conducător ştiinţific BUJOR 

Valeriu, doctor în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 

BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor universitar  

VIZDOAGĂ Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, profesor  universitar  

SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar 

TIMOTIN Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar 

MARIŢ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  

ZOSIM Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

30) Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.02-02 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

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

tema: Emiterea, efectele juridice şi controlul legalităţii actelor administrative şi faptelor asimilate lor, la 

specialitatea 552.02.Drept administrativ, conducător ştiinţific BELECCIU Ştefan, doctor în drept, 

conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă: 

 

COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  

GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

SMOCHINĂ Andrei, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 

COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar  
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Referenţii oficiali: 

GUŢULEAC Victor,doctor în drept, profesor universitar 

GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

31) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01-19 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dnei SELEVESTRU Irina cu  tema: 

Răspunderea penală pentru delapidarea averii străine, 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 

GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

GRAMA Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar 

MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar 

ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  

 

Referenţii oficiali: 

TOADER Tudorel, doctor  în drept, profesor universitar, România  

BUJOR Valeriu, doctor  în drept, profesor universitar  

 

32) Consiliul ştiinţific specializat D 30.553.06-02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei LAZĂR Diana cu tema: Eficacitatea 

internaţională a sentinţelor arbitrale străine în sistemul Convenţiei de la New York din 1958, la 

specialitatea 553.06. Drept internaţional şi european privat conducător ştiinţific COJOCARU Violeta, 

doctor habilitat în drept, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 

 

BĂIEŞU Aurel, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  

BELEI Elena, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

BĂIEŞU Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar  

AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

BOIŞTEAN Eduard, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

PLOTNIC Olesea, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  

 

Referenţii oficiali:  

FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România  

VOLCINSCHI Victor, doctor  în drept, profesor universitar  

 

33) Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.08-03 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei FLOREA Dumitriţa-

Nicoleta cu  tema: Particularităţile creării şi aplicării de către state a normelor de drept internaţional 

public, la specialitatea552.08. Drept internaţional şi european public, conducător ştiinţific CHIRTOACĂ 

Natalia, doctor în drept, conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă: 

 

BURIAN Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

ŢARĂLUNGĂ Victoria, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

DIDEA Ionel, doctor în drept, profesor universitar, România 

CIUCĂ Aurora, doctor în drept, profesor universitar, România  

DORUL Olga, doctor în drept, conferenţiar universitar   

 

Referenţii oficiali: 

FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România 
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GAMURARI Vitalie, doctor  în drept, conferenţiar universitar  

 

II. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md). 

 

 

Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare,  

academician                                                                                     Valeriu CANŢER  

 

Secretar ştiinţific,                          

dr. hab., conf. univ.                                                                          Aliona GRATI 

 


