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COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 
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H O T Ă R Â R E A nr. AT –6/3 
din 15 noiembrie 2012 

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: 

 
 

BIOLOGIE 
 

1)  Se formează Consiliul ştiinific specializat DH 06.03.00.08 – 09* , în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, 
abilitatcu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat  în biologie cu tema: ” Colembolele (Hexapoda) din 
Republica Moldova: taxonomie, diversitate, zoogeografie şi ecologie”, la specialitatea: 03.00.08 – Zoologie, de  către 
dna   BUŞMACHIU Galina, în următoarea componenţă: 

1. ANDREEV Alexei, preşedinte, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător   
2. UNGUREANU Laurenţia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător   
3. WEINER  Wanda Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, Polonia  
4. VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător   
5. VEREŞCEAGHIN Boris, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. ANDRIESCU Ionel, doctor în biologie, profesor universitar, Romania 
2. SKARZYNSKI Dariusz, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, Polonia 
3. COZARI Tudor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 

 Consultant ştiinţific: TODERAŞ Ion, doctor habilitat în biologie profesor universitar, academician 
 

ECONOMIE 
 

2)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 34.08.00.05–24 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în economie cu tema: "Impactul 
ajutorului de stat asupra mediului concurenţial în contextul integrării economice a Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dl 
MAXIM Ion, în următoarea componenţă: 

1. BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BLAGORAZUMNAEA Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar  
3. ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
5. BAJURA Tudor, doctor în economie, profesor cercetător  

Referenţi oficiali: 
1. BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. POPA Andrei, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
3. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: CĂRARE Viorica, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
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3)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–52 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Perfecţionarea metodelor 
de evaluare a personalului ca condiţie eficientă a politicii resurselor umane”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în managementul resurselor umane), prezentată de dna CARABET Maria, în următoarea 
componenţă: 

1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. PORTĂRESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. SÂRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. BÎRCĂ Alic, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. MOVILĂ Irina, doctor în economie 
6. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. PARMACLI Dumitru, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
2. JALENCU Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: LEVITSKAIA Ala, doctor în economie, conferenţiar  universitar 
 

4)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.14–27 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Экономические 
проблемы взаимодействия региональных интеграций” (Problemele economice ale interacţiunii integrărilor 
regionale), la specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale, prezentată de dna 
TOLMACIOVA Irina, în următoarea componenţă: 

1.  ROŞCA Petru, preşedinte doctor habilitat în economie, profesor universitar  
2.  GRIBINCEA Alexandru, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
3.  ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4.  BURBULEA Rodica, doctor în economie 
5.  GALAJU Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar 
6.  MORARU Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. LOBANOV Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. SAVA Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CROTENCO Iuri, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
 

5)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.14–28 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Исследование 
экономических рисков в международной банковой деятельности” (Evaluarea riscurilor economice în 
activitatea bancară internaţională), la specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale, 
prezentată de dna BALINA Irina, în următoarea componenţă: 

1. ROŞCA Petru, preşedinte doctor habilitat în economie, profesor universitar  
2.   GRIBINCEA Alexandru, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
3.   ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4.   ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în economie, profesor cercetător  
5.  CRUDU Rodica, doctor în economie 
6.  OHRIMENCO Sergiu, doctor habilitat în economie, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. LOBANOV Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. BUJOR Oleg, doctor în economie 

Conducător ştiinţific: CROTENCO Iuri, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
 

 
CHIMIE  

 
6)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D. 05.02.00.03-06 în cadrul Institutului de Chimie al AŞM, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie„Sinteza şi studiul 5-aril-1,3,4-oxadiazol-2-tiolilor şi 
derivaţilor lor”(Синтез и исследование 5-aрил-1.3.4-оксадиазол-2-тиолов и их производных), la 
specialitatea: 02.00.03 – Chimie organică,  prezentată de dna RÎBKOVSKAIA Zinaida, în următoarea componenţă: 

1. UNGUR Nicon, preşedinte, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar  
2. GORINCIOI Elena, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
3. BARBĂ Nicanor, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
4. KULCIŢKI Veaceslav,  doctor în chimie, conferenţiar universitar 
5. ZADOROJNÂI Larisa, doctor în chimie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. GARABADZHIU Alexandr, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
2. DRAGALINA  Galina, doctor în chimie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MACAEV Fliur, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător 
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7)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 02.02.00.05-06 în cadrul Institutului de Fizică  Aplicată al ASM, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie „Depunerea dimensională a cuprului şi 
argintului în condiţii de micro- şi nanoprelucrare electrochmică” (Размерное осаждение меди и серебра в 
условиях электрохимической  микро – и нанообработки), la specialitatea: 02.00.05 – Electrochimie, prezentată 
de dnul GLOBA Pavel, în următoarea componenţă: 
      1. REVENCO  Mihail, preşedinte , doctor habilitat in chimie, profesor universitar        

2. PASINCOVSCHI Emil, secretar ştiinţific, doctor în tehnică 
      3. GOLOGAN Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
      4. ŞERBAN Dormidont, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
      5. ZELENŢOV Veaceslav, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
      6. BOBANOVA Jana, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător 
Referenţii oficiali: 
      1. KUBLANOVSKII Valerii , doctor habilitat, profesor universitar 
      2. COVALIOV Victor, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
Conducător ştiinţific: DICUSAR Alexandr, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, m.c. 
 

8)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 05.02.00.03-07 în cadrul Institutului de Chimie al ASM, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie: „Sinteza şi proprietăţile compuşilor noi din seria spiro” 
(Синтез и свойства новых спиросоединений), la specialitatea: 02.00.03 –Chimie organică, prezentată de dna 
SUCMAN Natalia, în următoarea componenţă: 
      1.UNGUR Nicon, preşedinte, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător  

2.GORINCIOI Elena, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
      3.CHINTEA Pavel, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
      4.CORJA Ion, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
      5.ZADOROJNÂiI Larisa, doctor  în chimie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 
      1. IAVOLOVSKI Arkadi , doctor habilitat în chimie 
      2. KULCIŢKI Veaceslav, doctor în chimie 
Conducător ştiinţific: MACAEV Fliur, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător 
 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
9)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 35 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
„Managementul riscurilor şi oportunităţilor în malpraxisul actului medical în Republica Moldova”, la specialitatea 
14.00.33 –Medicină socială şi management, prezentată de dl MECINEANU Andrei, în următoarea componenţă: 

1. CIOBANU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. LOZAN Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. CUVŞINOV Ion, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. PĂDURE Andrei, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. DAMAŞCAN Ghenadie, doctor în medicină 

Conducător ştiinţific: EŢCO Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

10)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.33 – 37 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
„Aspecte medico-sociale ale sănătăţii copilului orfan în Republica Moldova”, la specialitatea 14.00.33 –Medicină 
socială şi management, prezentată de dna MALANCIUC Irina, în următoarea componenţă: 

1. TINTIUC Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. EŢCO Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. LOZAN Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
6. HOLBAN Ala, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1.CIOCANU Mihai, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. MOROŞANU Mihail, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: GREJDIANU Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: GÎNU Domnica, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
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11)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 52.14.00.14 – 22 în cadrul Institutului Oncologic, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Screeningul familiilor cu risc oncologic eriditar sporit 
(cancerul organelor sistemului reproductiv  la femei şi colorectal)”, la specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi 
radioterapie, prezentată de dna TRIPAC Irina, în următoarea componenţă: 

1. ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, , preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
2. MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină 
3. MOŞIN Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar   
4. RUSU Profirie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  
5. PIHUT Petru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
6. CIOBANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. FRIPTU Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. ANCUŢA Gigel, doctor în medicină, cercetător ştiinţific, Academia de Ştiinţe a României    

Conducător ştiinţific: SOFRONI Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: BELEV Nicodim, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  
 

12)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.27 – 54 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
„Aspecte de management chirurgical al herniilor inghinale cu utilizarea protezelor sintetice”, la specialitatea: 
14.00.27 – Chirurgie, prezentată de dl TARGON Roman, în următoarea componenţă: 

1. GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
3. GUŢU Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. BUJOR Petru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. CONŢU Ghenadie, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
6. TÎRCOVEANU Eugen, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România  

Referenţi oficiali: 
3. CIUTAC Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. BOIAN Gavril, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  

Conducător ştiinţific: BOUR Alin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

13)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.40 – 06 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
„Particularităţile de diagnostic şi tratament al pielonefritei acute la pacienţii cu diabet zaharat”, la specialitatea: 
14.00.40 – Urologie, prezentată de dl PLEŞCA Eduard, în următoarea componenţă: 

1. GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
4. CURAJOS Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. STARCIUC  Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar  

Referenţi oficiali: 
1. BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. MUSTEA Anatol, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  

Conducător ştiinţific: TĂNASE Adrian, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
 

 
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
14)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 38 13.00.01 – 49 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Dezvoltarea competenţelor 
comunicative ale studenţilor economişti din perspectivă lexicală şi gramaticală”, la specialitatea: 13.00.01 – 
Pedagogie generală, prezentată de dna GUŢU Svetlana, în următoarea componenţă: 

1. COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat, conferenţiar universitar 
2. BÂLICI Vera, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie 
3. BOTNARCIUC  Vasile, doctor habilitat în filologie, conferenţiar  universitar  
4. ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5. HADÂRCĂ Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
6. SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
1. CONDREA Iraida, doctor habilitat  în filologie, profesor  universitar 
2. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: Pâslaru Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 

15)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.02 – 10 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Tehnologia 
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dezvoltării lexicului de specialitate în limba engleză la studenţii economişti”, la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii (limba engleză), prezentată de dna IXARI Aliona, în următoarea componenţă: 

1. COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat, conferenţiar universitar 
2. PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
5. BARBĂNEAGRĂ Alexandra, doctor  în pedagogie, conferenţiat  universitar 
6. BUDNIC Ana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
1. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat  în pedagogie, profesor  universitar 
2. CAMENEV Zinaida, doctor în filologie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: Patraşcu Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 

16)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40 13.00.04 – 85 în cadrul Universităţii  de Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Influenţa mijloacelor 
specifice asupra dinamicii formei sportive a halterofililor de performanţă în ciclul anual de pregătire”, la 
specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de 
recuperare, prezentată de dl  ULĂREANU Marius Viorel, în următoarea componenţă: 

1. MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. DORGAN Viorel, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. URICHIANU-TOMA Sanda, doctor în pedagogie, profesor  universitar, România 
5. ILIIN Grigore, doctor în pedagogie, profesor universitar 

Referenţii oficiali:  
1. IONESCU BONDOC Dragoş, doctor  în pedagogie, profesor  universitar, România 
2. DANAIL  Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar  

Conducător ştiinţific: Jurat Valeriu, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
 

17)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 13.00.01 – 47 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Evoluţia paradigmelor fundamentale în 
sociologia educaţiei”, la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna PETRESCU Ana Maria, în 
următoarea componenţă: 

1. GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
2. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar  
4. ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5. PANICO Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
6. COMENDANT Tatiana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
1. NEGREŢ-DOBRIDOR Ion, doctor în pedagogie, profesor  universitar 
2. DANDARA Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: Cristea Sorin, doctor  în pedagogie, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: Şevciuc Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

18)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36 13.00.02 – 27 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Dezvoltarea aptitudinilor creative ale 
studenţilor în procesul pregătirii tehnologice”, la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (educaţia 
tehnologică), prezentată de dna ROTARI Elena, în următoarea componenţă: 
1. LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
2. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. TOPALĂ Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
5. VATAVU  Alexandru, doctor  în pedagogie, conferenţiat  universitar 
6. ZASTÎNCEANU Liubov, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali:  
1. DULGHIERU Valeriu, doctor habilitat  în tehnică, profesor  universitar 
2. BOCANCEA Viorel, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
Conducător ştiinţific: Patraşcu Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

 
19)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36 13.00.02 – 26 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Abordarea sistemică a procesului de 
pregătire a cadrelor didactice pentru activitatea extracurriculară la matematică”, la specialitatea: 13.00.02 – Teoria 
şi metodologia instruirii (matematica), prezentată de dna SALI Larisa, în următoarea componenţă: 

1. LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
2. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar  universitar 
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4. LUNGU Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar  universitar  
5. BOCANCEA Viorel, doctor  în pedagogie, conferenţiat  universitar 
6. ZASTÎNCEANU Liubov, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
1. NEAGU Vasile, doctor habilitat  în ştiinţe fizico-matematice, profesor  universitar 
2. URSU Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: Cioban Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician  
 

 
 
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 

Preşedinte,           
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,              
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


