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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 – 7/1 

din 18 decembrie 2013 
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:  

 
ECONOMIE 

 
1) Consiliul ştiinţific specializat DH 31.08.00.01-7 la Universitatea Tehnică  a Moldovei, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în  economie a dnei   
GOROBIEVSCHI Svetlana cu tema: „Concepte si abordări metodologice de evaluare şi 
creştere a calităţii vieţii”, la specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice, 
consultant ştiinţific COJUHARI Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 
BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
LIVIŢCHI  Oxana, secretar ştiinţific,  doctor în economie, conferenţiar universitar   
MOLDOVAN Dumitru,  doctor habilitat în economie, profesor universitar, m.c. 
IGNAT Ion, doctor în economie, profesor universitar,  România  
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar                   

	
referenţii oficiali: 

 CHISTRUGA  Boris, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
TALABĂ Ion, doctor în economie, profesor universitar,  România 
RUSSU Gheorghe, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 

2) Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.14 – 32  la Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  
economie a dnei DANILIUC Aliona, cu tema:  „Politici paternaliste ale ţărilor emergente în 
cadrul cooperării economice internaţionale”, la specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; 
relaţii economice internaţionale, conducător ştiinţific CROTENCO Iurie, doctor habilitat în 
economie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
ROŞCA Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
GRIBINCEA Alexandru, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
ŞIŞCAN Zorina, doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar 
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GOLOVATAIA Ludmila, doctor în economie conferenţiar universitar 
MORARU Simion, doctor în economie, conferenţiar universitar  
	

referenţii oficiali: 
LOBANOV Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
FRUMUSACHI Eduard, doctor în economie. 

 
3) Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.14 – 31  la Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  
economie a dlui   ROMANESCU George Octavian (România), cu tema: „Piaţa forţei de 
muncă din România în contextul integrării în Uniunea Europeană”,  la specialitatea: 08.00.14 – 
Economie mondială; relaţii economice internaţionale”, conducător ştiinţific STRATAN 
Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
ROŞCA Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
GRIBINCEA Alexandru, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
CĂRUNTU Genu Alexandru, doctor, profesor universitar, România 
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie,  profesor universitar 
LOBANOV Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 

	
  referenţii oficiali: 

ŞIŞCAN Zorina, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
CÎRNU Doru, doctor în economie, Timişoara, România.  

 
4) Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05 – 34  la Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  
economie a dlui ION Dumitru (România), cu tema:  „Modernizarea structurilor şi strategiilor 
în managementul corporativ”, la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în 
activitatea de antreprenoriat), conducător ştiinţific BURLACU Natalia, doctor habilitat în 
economie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
ROŞCA Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
DRĂGĂLIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar  
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
CATAN Petru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
TCACI Carolina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
NAN Costică, doctor în economie, România 

	
referenţii oficiali:	

	BÎZGU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 GOLEA Pompiliu, doctor în economie, conferenţiar universitar, România.  

 
5) Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.01 – 19  la Academia de Studii Economice 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  economie a dnei 
BUCOS Tatiana, cu tema: „Educaţia – factor important în valorificarea potenţialului economic 
naţional”, la specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice,  conducător 
ştiinţific ŞIŞCANU Nadejda, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
MOLDOVAN  Dumitru, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, m. c. AŞM  
FEURAŞ Eugenia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
BELOSTECINIC Grigore, doctor habilitat în economie, profesor universitar, academician 
RUDIC Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 



3 
 

ŞAVGA Larisa, habilitat în economie, profesor universitar  
TOMŞA Aurelia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
FLOREA Serafim, doctor în geografie, conferenţiar universitar	
 

referenţii oficiali:	
ULIAN  Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
TRUSEVICI Alla, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

 
*tema iniţială fiind „Educaţia – factor determinant în valorificarea potenţialului 

economic naţional” 
 

6) Consiliul ştiinţific specializat D 16.08.00.05 - 8  la Institutul Naţional de Cercetări 
Economice, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  economie a drei 
DUCA Daniela, cu tema: „Perfecţionarea managementului inovaţional în sectorul privat al 
Republicii Moldova”, la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management  (în activitatea de 
antreprenoriat), conducător ştiinţific STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, 
conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
ILIADI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor cercetător  
PERCIUN Rodica, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar cercetător  
ULIAN  Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
MAXIM Ion, doctor  habilitat în economie, conferenţiar universitar 
GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar 
BADÎR Iurie, doctor în economie, conferenţiar universitar  
	

referenţii oficiali:    
GRIBINCEA  Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ŞENDREA Mariana, doctor în economie, conferenţiar universitar.  
 

7) Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.06 – 15  la Academia de Studii Economice 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  economie a dnei 
RAILEAN Elena, cu tema: „Иновационная маркетинговая стратегия как основа 
оптимизации деятельности научных библиотек”/ „Strategia inovaţională de marketing ca 
premisă pentru optimizarea activităţii bibliotecii ştiinţifice”, la specialitatea: 08.00.06 – 
Marketing; logistică,  conducător ştiinţific SAVCIUC Oxana, doctor în economie, conferenţiar 
universitar, în următoarea componenţă: 
BELOSTECINIC Grigore, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar, acad. 
MELNIC Igor, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar  
PETROVICI Sergiu, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
GHINCULOV Silvia, doctor în economie  
GANGAN Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
ŢURCAN Nelly, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar  
 

referenţii oficiali: 
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ARICOVA  Zinovia, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

 

8) Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.10 – 39 la Academia de Studii Economice 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie a dnei 
SCUTARI Sofia cu tema: „Trezoreria – serviciu al statului de asigurare a echilibrului valoric”, 
la specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, conducător ştiinţific MANOLE Tatiana, 
doctor habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
SECRIERU Angela preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie,  conferenţiar universitar   
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ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ROTARU Cristian, doctor în economie  
URSU Veronica, doctor în economie 
 

referenţii oficiali: 
ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
CUHAL Radu, doctor în economie, conferenţiar universitar. 
 

9) Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.10 – 40 la Academia de Studii economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie a dnei 
BURUIANĂ Lorina cu tema: „Impactul investiţiilor străine directe asupra dezvoltării băncilor 
comerciale din Republica Moldova”, la specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, 
conducător ştiinţific HÎNCU Rodica, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 
SECRIERU Angela preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
CIOBU Stela, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
IORDACHI Victoria, doctor în economie 
BORŞ Ion, doctor în economie 
ROTARU Cristian, doctor în economie 
 

referenţii oficiali: 
BĂNCILĂ Natalia, doctor habilitat  în economie, conferenţiar universitar  
TIMUŞ Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

 
10) Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.12 – 32 la Academia de Studii economice 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie a dnei 
CHIRILOV Nelea cu tema: „Analiza formării şi utilizării capitalului propriu al societăţilor pe 
acţiuni”, la specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză, conducător ştiinţific 
ŢIRIULNICOVA Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 
ŢURCANU Viorel preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
GRABAROVSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
MORARI Galina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
LAZARI Liliana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
PALADI Valentina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
MALECA Ina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
  
         referenţii oficiali: 
TUHARI Tudor, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
DIMA Marcela, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

 
DREPT 

 
11) Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.02 – 23 la Universitatea de Stat  din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei BECCIEV 
Elena cu tema: „Agitaţia electorală: anaiză juridică comparativă”*, la specialitatea: 12.00.02 – 
Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, conducător 
ştiinţific GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru corespondent al 
AŞM, în următoarea componenţă: 
CÂRNAŢ Teodor, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar  universitar 
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MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
ARSENI Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ZAPOROJAN Veaceslav, doctor  în drept, conferenţiar universitar 
CIOCAN Iurie, doctor în politologie, conferenţiar universitar 

     
referenţii oficiali: 

GUŢULEAC Victor, doctor  în drept, profesor  universitar 
CLIMOVA Alla, doctor în drept, conferenţiar universitar. 

 
*tema iniţială fiind „Agitaţia electorală – etapă a procesului electoral: analiză juridică 

comparată” 
 

12) Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.08 – 53 la Universitatea de Stat din 
Moldova  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei MANOLE 
Nela cu tema: Înlăturarea caracterului penal al faptei şi cauzele justificative*, la specialitatea: 
12.00.08 – Drept penal (drept penal), conducător ştiinţific MARIŢ Alexandru, doctor  în drept, 
conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
SEDLEŢCHI Iurie, doctor  în drept, profesor universitar 
MORARU Victor, doctor în drept, profesor  universitar 

 
referenţii oficiali: 

CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar. 

 
*tema iniţială fiind „Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei şi cauzele 

justificative” 
 

MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
 

13) Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.27 – 60 la Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în medicină a dlui SAMOHVALOV Sergiu cu tema: „Optimizarea metodelor de 
diagnostic şi tratament ale sindromului de insuficienţă intestinală postoperatorie”, la 
specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, conducător ştiinţific ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat, 
conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 
GUDUMAC Eva, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
CASIAN Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar  universitar 
BOUR Alin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
BALICA Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar  universitar 
BORTĂ Vasile, doctor în medicină, conferenţiar  universitar 
 
  
 referenţii oficiali: 
ŢÂRCOVEANU Eugen, doctor în medicină, profesor universitar, România 
BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar  universitar. 
 

14) Consiliul ştiinţific specializat D 53.14.00.01 – 21 la IMSP Institutul Mamei şi 
Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină a dnei TĂUTU 
Ludmila cu tema: „Evoluţia sarcinii şi naşterii multiple survenite spontan sau asistat” la 
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specialitatea: 14.00.01 – Obstetrică şi Ginecologie,  Conducător ştiinţific PALADI Gheorghe, 
doctor habilitat, profesor universitar,  în următoarea componenţă: 
EŢCO Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar                                        
PETROV Victor, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
ONOFRIESCU Mircea, doctor în medicină, profesor universitar, România  
STRĂTILĂ Mihai, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
STRATULAT Petru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
OPALCO Igor, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  
 
 referenţii oficiali: 
VÎRTEJ Petrache, doctor în medicină, profesor universitar,  România                                                      
ROTARU Marin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. 
 

15) Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.33 – 39 la Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în medicină a dnei SOLOMON Larisa cu tema: „Impactul cirozei hepatice asupra 
sănătăţii populaţiei Republicii Moldova”, la specialitatea 14.00.33 – Medicină socială şi 
management, conducător ştiinţific SPINEI Larisa, doctor habilitat în medicină, profesor 
universitar; consultant ştiinţific DUMBRAVĂ Vlada-Tatiana, doctor habilitat în medicină, 
profesor universitar, în următoarea componenţă: 
TINTIUC Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MARGINE Leonid, secretar ştiinţific, doctor în medicină 
GREJDIAN Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
LOZAN Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
COJOCARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
PROCA Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
RÎMIŞ Constantin, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
 

referenţii oficiali: 
CIOBANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
BIVOL Angela, doctor în medicină. 

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ, INFORMATICĂ 

 
16)  Consiliul ştiinţific specializat D 31.05.02.02 – 05 la Universitatea Tehnică a Moldovei, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică a dlui DICUSARĂ Ion cu 
tema: „Contribuţii privind generarea profilului dinţilor angrenajului precesional prin metode 
neconvenţionale”, la specialitatea: 05.02.02 – Teoria maşinilor şi organe de maşini, conducător 
ştiinţific BOSTAN Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician, în 
următoarea componenţă: 
DULGHERU Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar. 
SOCHIREAN Anatolie, secretar ştiinţific, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar 
PRUTEANU Octavian-Vasile, doctor inginer, profesor universitar, România 
NAGÂŢ Gheorghe, doctor inginer, profesor universitar, România 
MAZURU Sergiu, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar 
 

referenţii oficiali: 
SLĂTINEANU Laurenţiu, doctor inginer , profesor universitar, România 
HERMAN Richard Ioan Emil, doctor inginer, profesor universitar, România. 

 
17) Consiliul ştiinţific specializat D 31.05.02.02 – 06 la Universitatea Tehnică a 

Moldovei,  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în tehnică a dlui TRIFAN 
Nicolae cu tema: „Contribuţii privind generarea danturilor angrenajelor precesionale prin 
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deformare plastică”, la specialitatea: 05.02.02 – Teoria maşinilor şi organe de maşini, 
conducător ştiinţific DULGHERU Valeriu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 
BOSTAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician. 
SOCHIREAN Anatolie, secretar ştiinţific, doctor  în tehnică, conferenţiar  universitar 
SLĂTINEANU Laurenţiu, doctor inginer , profesor universitar, România 
HERMAN Richard Ioan Emil, doctor inginer, profesor universitar, România 
MAZURU Sergiu, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar 

 
referenţii oficiali: 

PRUTEANU Octavian-Vasile, doctor inginer, profesor universitar, România 
NAGÂŢ Gheorghe, doctor inginer, profesor universitar, România. 

 

18) Consiliul ştiinţific specializat D 30.01.01.09 – 17 la Universitatea de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico - matematice 
a dnei LOZAN Victoria cu tema: „Jocuri Pareto-Nash-Stackelberg: modele, principii şi 
algoritmi”, la specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, 
conducător ştiinţific UNGUREANU Valeriu, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar  
universitar, în următoarea componenţă: 
SOLTAN Petru, preşedinte, doctor habilitat, profesor  universitar, academician 
CATARANCIUC Sergiu, secretar ştiinţific, doctor, conferenţiar  universitar 
LOZOVANU Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
MORARU Vasile, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
HÂNCU Boris, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar  universitar 

     
referenţii oficiali: 

SOLOMON Dumitru, doctor habilitat în informatică, profesor  universitar 
NOVAC Ludmila, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar. 
 

19) Consiliul ştiinţific specializat D 01.01.05.04 – 05  la Institutul de Matematică şi 
Informatică al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico - 
matematice a dnei GUŢULEAC Elena cu tema: „Математическое моделирование условий 
нагружения и деформирования заглубленных объектов /Modelarea matematică a condiţiilor 
de încărcare şi deformare a obiectelor adâncite”, la specialitatea: 01.05.04 – Modelare 
matematică, metode matematice, produse program, conducător ştiinţific: RÎBACHIN Boris, 
doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar  cercetător, în următoarea componenţă: 
GAINDRIC  Constantin, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, m. c. 
CIBOTARU  Constantin, secretar ştiinţific, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
ŞEREMET Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
SECRIERU Grigore, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
HÂNCU Boris, doctor în ştiinţe fizico-matematice confernţiar universitar. 

 
referenţii oficiali: 

MORARU Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar   
PAŢIUC Vladimir, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar  universtar. 
*tema iniţială fiind „Математическое моделирование условий нагружения и 
деформирования заглубленных объектов, представляющих экологические риски 
/Modelarea matematică a condiţiilor de încărcare şi deformare a obiectelor îngropate, ce 
reprezintă riscuri pentru mediu 
 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
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20) Consiliul ştiinţific specializat D 38.13.00.01 – 54 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie a dnei STANCIUC 
Zinaida cu tema: „Influenţa formativă a comunicării pedagogice asupra stilurilor cognitive ale 
studenţilor”, la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, conducător ştiinţific PLATON 
Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
CEMORTAN Stela, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
BÂLICI Veronica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie  
COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor  habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor  cercetător 
SURUCEANU Maria, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar  
POTÂNG Angela, doctor în  psihologie, conferenţiar universitar 
 

referenţii oficiali: 
GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
HADÎRCĂ Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.  
 

21) Consiliul ştiinţific specializat D 38.13.00.01 – 56 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie a dnei DERMENJI 
Svetlana cu tema: „Formarea competenţei didactice a studenţilor filologi”, la specialitatea: 
13.00.01 – Pedagogie generală, conducător ştiinţific VICOL Nelu, doctor în filologie, 
conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
CEMORTAN Stela, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
CAZACU Tamara, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
MÂNDÂCANU Virgil, doctor  habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
GRECU Victor, doctor în  filologie, profesor  universitar, România 
HADÎRCĂ  Maria, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar  
 

referenţii oficiali: 
COJOCARU-BOROZAN Maia,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
GUŢU Ion, doctor în filologie, conferenţiar universitar. 

  
22) Consiliul ştiinţific specializat D 38.13.00.01 – 55 la Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie a dnei 
GRIGOR Ina cu tema: „Educaţia economică a elevilor din învăţământul liceal”, la 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, conducător ştiinţific CARA Angela, doctor  în 
pedagogie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
PATRAŞCU Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
CAZACU Tamara, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar   
DANDARA Otilia, doctor hablitat în pedagogie, conferenţiar  universitar  
TUHARI Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
MUSTEAŢĂ Simion, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar  
ACHIRI Ion, doctor  în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar 
 

referenţii oficiali: 
BACIU Sergiu, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
CIOBANU Lora, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.  

 
23) Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 – 93 la Universitatea de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie a dlui 
ALBINĂ Constantin cu tema: „Metodologia pregătirii profesionale a antrenorilor-manageri în 
cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport”, la specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare, conducător ştiinţific 
TRIBOI Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă: 
MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
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POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar   
STROE Andrei Cornel, doctor  în  educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
DORGAN Viorel, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
DANAIL Sergiu, doctor în  pedagogie, profesor universitar  
RÎŞNEAC Boris, doctor în pedagogie, profesor universitar 
        

referenţii oficiali: 
RAŢĂ Gloria, doctor habilitat în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
BUFTEA Victor, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. 
 

24) Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 – 94 la Universitatea de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie a dnei 
COJOCARI Diana cu tema: „Recuperarea coordonării şi a echilibrului în activităţile 
psihomotrice de bază la persoanele după accident vascular cerebral prin tehnici de biofeedback 
stabilografic”, la specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, 
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare, conducător ştiinţific DANAIL Sergiu, 
doctor în pedagogie, profesor   universitar; consultant ştiinţific PASCAL Oleg, doctor habilitat în 
medicină, conferenţiar universitar,  în următoarea componenţă: 
MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar   
SAULEA Aurel, doctor  habilitat în medicină, profesor universitar 
DAN Carmen Mirela, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
RACU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar   
AGAPII  Eugeniu, doctor în  pedagogie 
        

referenţii oficiali: 
BĂLTEANU Veronica, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
CAUN Elena, doctor în medicină, conferenţiar universitar. 

 
25) Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 – 95 la Universitatea de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie a dlui 
TĂBÎRŢĂ Vasile cu tema: „Pregătirea de forţă-viteză a rugbiştilor de performanţă în baza 
aplicării aparatelor ajutătoare”, la specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei 
fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare, conducător ştiinţific CIORBĂ 
Constantin, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar,  în următoarea componenţă: 
DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar   
BALINT Gheorghe, doctor  în pedagogie, profesor universitar, România 
PĂCURARU Alexandru, doctor în pedagogie, profesor universitar, România 
STEPANOV Vasile, doctor în pedagogie 
 

referenţii oficiali: 
ABABEI Radu, doctor  în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
CARP Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. 
 

26) Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 – 96 la Universitatea de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie a dnei 
CIORTAN Oana Verona cu tema: „Dezvoltarea forţei de vâslire a înotătorilor de performanţă 
prin utilizarea tehnologiilor computerizate”, la specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare, conducător ştiinţific 
BOTNARENCO Teodor, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 
DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
DANAIL Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar   
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GREMALSCHI Anatol, doctor  habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar 
DRAGU Mircea, doctor în pedagogie, profesor universitar, România 
RÎŞNEAC Boris, doctor în pedagogie, profesor universitar 
 

referenţii oficiali: 
ENE-VIOCULESCU Carmen, doctor  în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
CARP Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. 
 

27) Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 – 97 la Universitatea de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie a dnei 
MARINESCU Susana cu tema: „Impactul activităţilor de educaţie fizică extracurriculare 
(baschet) asupra dezvoltării capacităţilor motrice ale elevilor din treapta învăţământului 
gimnazial”*, la specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului 
sportiv şi culturii fizice de recuperare, conducător ştiinţific ROTARU Andrei, doctor  în 
pedagogie, conferenţiar  universitar,  în următoarea componenţă: 
DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar   
PEHOIU Constantin, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România  
RAŢĂ Gloria, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
MRUŢ Ivan, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
CRĂCIUN Nicolae, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

referenţii oficiali: 
MIHĂILESCU Liliana, doctor  în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
CARP Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. 
 *tema iniţială fiind „Impactul activităţilor de educaţie fizică extracurriculare asupra 
dezvoltării capacităţilor motrice ale elevilor din treapta învăţământului gimnazial”. 
 

 
FILOLOGIE, POLITOLOGIE, ISTORIE 

 
28) Consiliul ştiinţific specializat DH 19.10.02.01 – 20 la Institutul de Filologie al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie  a dnei SAVIN 
Angela cu tema: „Motivaţia unităţilor polilexicale stabile în limba română”, la specialitatea  
10.02.01 – Limba română, consultant ştiinţific CIOBANU Anatol, doctor habilitat în filologie, 
profesor universitar, membru corespondent al AŞM, în următoarea componenţă: 
PAVEL Vasile, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
MOLEA  Viorica, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
COTELNIC Teodor, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
COLŢUN Gheorghe, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
 

referenţii oficiali: 
CHIVU Gheorghe, doctor profesor în filologie, membru corespondent al Academiei Române 
POPA Gheorghe, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar. 

 
29) Consiliul ştiinţific specializat D 18.23.00.01 – 20 la Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie a dnei 
MÎTCU Silvia cu tema „Activităţi nemilitare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în 
contextul transformării relaţiilor internaţionale postrăzboi rece”, la specialitatea 23.00.01 – 
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