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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 – 1/4 
din 13 februarie 2014 

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, 

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:  

 
MEDICINĂ 

1)   Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.09 - 01 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 BÎSTRIŢCHI Ina cu tema: „Evoluţia clinică şi paraclinică la bolnavii cu infecţia 
HIV/SIDA aflaţi la tratamentul antiretroviral”, la specialitatea 321.09. Boli infecţioase, conducător 
ştiinţific HOLBAN Tiberiu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar; consultant ştiinţific 
SPÎNU Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
PRISACARI  Viorel, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, m.c.  
MIHNEVICI Elena, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar  universitar 
GHINDĂ Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
PLĂCINTĂ Gheorghe, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
COJOCARU Stela, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
IAROVOI Petru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
 
referenţii oficiali:  
BUCOV Victoria, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
PÎNTEA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. 

 
2) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.13 - 01  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 dlui GUZUN Vasile cu tema: „Particularităţile de diagnostic şi tratament ale 
apendicitei acute în timpul sarcinii”,  la specialitatea 321.13. Chirurgie, conducător ştiinţific GUŢU 
Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar, consultant ştiinţific CERNEŢCHI Olga, doctor 
habilitat în medicină, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, acad.  
CASIAN Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar  universitar 
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ROJNOVEANU Gheorghe,  doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
PALADI Gheorghe, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar, academicianal AŞM  
EŢCO Ludmila, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător     
BUNESCU Vasile, doctor în medicină, conferenţiar  universitar  
 
referenţii oficiali:  
CAZACOV Vladimir, doctor habilitat în medicină, conferenţiar  universitar 
UNGUREANU Sergiu, doctor în medicină, conferenţiar universitar. 
 
3) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.01 – 01 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 CALARAŞ Diana cu tema: „Aspecte clinico-funcţionale şi imagistice în 
sarcoidoza endotoracică”, la specialitatea 321.01. Boli interne (pulmonologie), conducător ştiinţific 
BOTNARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 

 
MATCOVSCHI Serghei, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
BABIUC Constantin, secretar ştiinţific, doctor în medicină, profesor universitar 
ŞCIUCA Svetlana,  doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
BALICA Ion, doctor habilitat  în medicină conferenţiar universitar 
HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
CORLĂTEANU Alexandru, doctor în medicină, profesor universitar  
MOSCOVCIUC Ana, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
 
referenţii oficiali:  
PISARENCO Sergei, doctor habilitat în medicină, conferenţiar  universitar 
ŢERNA Eudochia, doctor în medicină. 
 
4) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.01 - 02  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 TCACIUC Angela cu tema: „Aspecte de tratament a bronşitei cronice 
obstructive cu mucolitice şi expectorante”,  la specialitatea 321.01. Boli interne (pulmonologie), 
conducător ştiinţific MATCOVSCHI Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar, în 
următoarea componenţă: 

 
BOTNARU Victor, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
BABIUC Constantin, secretar ştiinţific, doctor în medicină, profesor universitar 
IAVORSCHI Constantin,  doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
DJUGOSTRAN Valeriu, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar cercetător  
TÂBÎRNĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
MOSCOVCIUC Ana, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
 
referenţii oficiali:  
SAIN Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
CALANCEA Valentin, doctor în medicină, conferenţiar universitar. 
 
5) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.01 - 03  la Instituţia Publică Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  
în medicină a dlui CHESOV Dumitru cu tema: „Aspecte clinico-evolutive şi imagistice ale pneumoniilor 
grave la pacienţii cu gripa 2009 A H1N1”,  la specialitatea 321.01. Boli interne (pulmonologie), 
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conducător ştiinţific BOTNARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
ANESTIADI Zinaida, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
BABIUC Constantin, secretar ştiinţific, doctor în medicină, profesor universitar 
IAVORSCHI Constantin,  doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
BODRUG Nicolae, doctor habilitat  în medicină,  profesor universitar  
ŞCIUCA Svetlana,  doctor habilitat în medicină, profesor universitar   
ŢERNA Eudochia, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali:  
MATCOVSCHI Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MOSCOVCIUC Ana, doctor în medicină, conferenţiar cercetător. 
 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
6) Consiliul ştiinţific specializat D 33 531.01 – 01 la Universitatea  Pedagogică de Stat “Ion 

Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a 
dlui OMER Chinan cu tema: „Coordonate pedagogice de dezvoltare a culturii comunicării în mediul 
studenţesc”, la specialitatea  531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific PAPUC Ludmila, 
doctor  în istorie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
SILISTRARU Nicolae, doctor  habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
MOCANU Liuba, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar  
ŞCHIOPU Constantin, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
CRISTEA Sorin, doctor  în pedagogie, profesor universitar (România) 
GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.  
 
7) 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 a 
dnei IFTEMIE Nicoleta cu tema: „Principii şi dimensiuni ale dezvoltării curriculumului pedagogic 
universitar proiectat din perspectiva provocărilor sociale”, la specialitatea 531.01. Teoria generală a 
educaţiei, conducător ştiinţific PAPUC Ludmila, doctor  în istorie, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
COJOCARU Vasile, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
SILISTRARU Nicolae, doctor  habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
SADOVEI Larisa, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar  
IANIOGLO Maria, doctor în  pedagogie 
 
referenţii oficiali: 
CRISTEA Sorin, doctor  în pedagogie, profesor universitar (România) 
PÂSLARU Vlad, doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar. 
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8) Consiliul ştiinţific specializat  D 35 532.02 - 01 la Universitatea de Stat „ Alecu Russo” din 

Bălţi,  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe pedagogice a dlui POPA 
Ştefan cu tema: „Metodologia studierii formei şi a spaţiului la specialitatea Design interior 
(învăţămîntul preuniversitar)”, la specialitatea 532.02. Didactica şcolară (arte plastice), conducător 
ştiinţific PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat, profesor universitar, consultant ştiinţific SIMAC Ana, 
doctor în studiul artelor, în următoarea componenţă:  

 
GAGIM Ion, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
MORARI Mariana, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
STĂVILĂ Tudor, doctor habilitat în studiul artelor, profesor cercetător 
SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
MOCAN – VOZIAN Liudmila, doctor  în pedagogie  
 
referenţii oficiali:  
PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
BOTNARI Dumitru, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar. 
 

ECONOMIE 
9) Consiliul ştiinţific specializat D 34 521.02 – 01 la Universitatea Liberă Internațională din  

Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei BULAT 
Veronica cu tema: „Comerţul internațional şi naţional cu produse stomatologice”,  la specialitatea: 
521.02. Economie mondială; relații economice internaționale, conducător ştiinţific GRIBINCEA 
Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
ROȘCA Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
SPÎNU Ana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar  universitar 
ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
CROTENCO  Iuri, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar 
DODU-GUGEA Larisa, doctor în economie, conferențiar universitar 
LUPAN Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 
referenţii oficiali:  
CHISTRUGA  Boris, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
GOLOVATAIA Liudmila, doctor în economie conferențiar universitar. 
 
10) Consiliul ştiinţific specializat D 31 521.03 - 01 la Universitatea Tehnică din  Moldova 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei STRATILA Alina 
cu tema: „Повышение эффективности предприятия за счет реструктуризации функции 
персонала”/ “Creșterea eficienţei întreprinderii în baza restructurării funcției de personal”, la 
specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific 
GHEORGHIȚA Maria, doctor în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar  universitar 
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
BÎRCĂ Alic, doctor în economie, conferențiar universitar 
GOROBIEVSCHI Svetlana, doctor în economie, conferențiar universitar 
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referenţii oficiali:  
COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
JALENCU Marian, doctor în economie, conferențiar universitar. 

 
FIZICĂ 

11)  Consiliul ştiinţific specializat D 30 134.01 - 01 la Universitatea de Stat din  Moldova abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe fizice a dlui CHIRIȚA Arcadii cu tema: 
„Фотоэлектрические и оптические процессы в структурах хальгенидный полупроводник-
диэлектрик для голографической регистрации оптической информации” / „Procese fotoelelectrice și optotermice în structuri semiconductor calcogenic - dielectric pentru înregistrarea holografică a 
informației optice”,  la specialitatea: 134.01. Fizica şi tehnologia materialelor, conducător ştiinţific 
CARAMAN Mihail, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
GAȘIN Petru, preşedinte, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar  
EVTODIEV Igor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conf.  univ. 
NEDEOGLO Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
ŞERBAN Dormidont, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  universitar 
ABAŞKIN Vladimir, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
GHEORGHIȚĂ Eugen, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
 
referenţii oficiali:  
ŢIULEANU Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
ACHIMOVA Elena, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar. 

 
DREPT 

12) Consiliul ştiinţific specializat D 30 554.01 - 01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui ARICOV Gheorghii cu tema: 
„Аспекты неприкосновенности частной жизни в уголовном законодательстве Республики 
Молдова” /”Aspecte ale inviolabilităţii vieţii personale în legislaţia penală a Republicii Moldova”,  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 
VIZDOAGA Tatiana, doctor  în drept, conferenţiar  universitar 
OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
                  
referenţii oficiali:  
GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat  în drept, profesor  universitar 
BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar. 
 
13) Consiliul ştiinţific specializat D 18 552.02 - 01 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui ROTARU Marian cu 
tema: Dreptul colectivităţilor locale la administrarea domeniului public,  la specialitatea 552.02. Drept 
administrativ, conducător ştiinţific POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 
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COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar cercetător 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor  universitar  
GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar  
GORIUC Silvia, doctor în drept, conferenţiar universitar 
  
referenţii oficiali:  
BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar. 
 

BIOLOGIE, GEOGRAFIE 
14) Consiliul ştiinţific specializat D  07 165.01 – 01 la Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie 

al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dnei CEBAN  
Larisa cu tema: „Particularităţile absorbţiei glucidelor în intestinul subţire în ontogeneza postnatală 
timpurie”, la specialitatea: 165.01. Fiziologia omului şi animalelor, conducător ştiinţific ŞEPTIŢCHI 
Vladimir, doctor habilitat, conferenţiar cercetător, consultant ştiinţific FURDUI Teodor, doctor habilitat, 
profesor universitar, academician, în următoarea componenţă: 

 
LACUSTA Victor, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
ŞINCARENCO Irina, secretar ştiinţific, doctor în biologie,  
CIOCHINĂ Valentina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
ŢÎBÎRNĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
ŢURCANU Ştefan, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
 
referenţii oficiali:  
CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
MIHU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. 
 
15) Consiliul ştiinţific specializat D 09 167.01 – 01 la Institutul de Microbiologie şi 

Biotehnologie al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a 
dnei SADOVNIC Daniela cu tema: „Tehnologii de obţinere a preparatelor antioxidante şi antiradicalice 
din biomasa algei roşii Porphyridium cruentum CNM-AR-0”1, la specialitatea: 167.01. Biotehnologie,  
bionanotehnologie, conducător ştiinţific CEPOI Liliana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, în 
următoarea componenţă: 

 
RUDIC Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
CHIRIAC Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
USATÎI Agafia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
UNGUREANU Laurenţia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
ELENCIUC Daniela, doctor în biologie 
DIUG Eugen, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar 
 
referenţii oficiali:  
ŞALARU Victor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. 

 
16) Consiliul ştiinţific specializat D 12 153.05 – 01 la Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe geonomice a dnei GĂMUREAC Ana 
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cu tema: „Influenţa modificărilor climei regionale asupra productivităţii grîului de toamnă”  la 
specialitatea: 153.05. Meteorologie, climatologie şi agrometeorologie, conducător ştiinţific 
NEDEALCOV Maria, doctor habilitat în geografie, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 

 
URSU Andrei, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
MIŢUL  Efrem, secretar ştiinţific, doctor în geologie şi mineralogie, conferenţiar cercetător 
MELNICIUC Orest, doctor habilitat în geografie, conferenţiar cercetător 
PUŢINTICĂ Anatolie, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
BOINCEAN Boris, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător 
 
referenţii oficiali:  
SOFRONI Valentin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar 
COŞCODAN Mihail, doctor în geografie, conferenţiar universitar. 
 

FILOLOGIE, POLITOLOGIE 
17) Consiliul ştiinţific specializat DH 19 621.05. – 01 la Institutul de Filologie al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie a dnei DRUŢĂ Inga cu 
tema: „Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii”, la specialitatea 621.05.  Lexicologie 
şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie, consultant ştiinţific BAHNARU 
Vasile, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 

 
PAVEL Vasile, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
SAVIN Angela, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
DÎRUL Alexandru, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
GABINSCHI Marcu, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
OPREA Ioan, doctor în filologie, profesor universitar, România 
COTELNIC Teodor, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar. 
 
18) Consiliul ştiinţific specializat, DH 18 561.01 – 01 la Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe politice a 
dlui VARZARI Pantelimon cu tema „Elita politică şi birocraţia în contextul realizării reformelor 
democratice (cazul Republicii Moldova)”, la specialitatea 561.01. Teoria, metodologia şi istoria 
politologiei; instituţii şi procese politice, consultanţi ştiinţifici RUSNAC Gheorghe, academician; JUC 
Victor, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător, în următoarea componenţă: 

 
ROŞCA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, academician 
RUSANDU Ion, secretar ştiinţific, doctor în filosofie, conferenţiar cercetător 
MORARU Victor, doctor habilitat în în ştiinţe politice, profesor universitar,  
SOLOMON Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar  
NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar universitar 
PASCARU Ana, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar cercetător 
BIDZIURA Ivan, doctor habilitat în politologie, profesor universitar, Ucraina 
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