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H O T Ă R Â R E A nr. AT –7/4 
din 20 decembrie 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 ştiinţific specializat DH 07 03.00.13 – 08, în cadrul Institutului de Fiziologie şi 
Sanocreatologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în biologie cu tema: 
Teoria şi practica crioconservării spermei de cocoş în tehnologia reproducerii descendenţilor sănătoşi, la 
specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor, prezentată de dl BALAN  Ion, în următoarea 
componenţă: 

1. DARIE  Grigore, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar   
2. ŞINCARENCO  Irina, secretar ştiinţific, doctor în biologie 
3. TODERAŞ  Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, acad.  
4. RUDIC  Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, acad.  
5. LUTAN Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar   

Referenţii oficiali: 
1. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar   
2. CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar   
3. ŞUMANSCHII Andrei,  doctor habilitat în agricultură, profesor universitar  

Consultant ştiinţific: FURDUI Teodor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
 

2)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 06.03.00.16 – 04, în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în biologie cu tema: ”Evaluarea stării ecologie a 
râului Cogâlnic şi elaborarea metodelor de epurare a apei ”, la specialitatea: 03.00.16 – Ecologie, de  către dna  
TROFIM Alina, în următoarea componenţă: 

1. ZUBCOV Elena, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător    
2. BILEŢCHI Lucia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător   
3. RUDIC Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
4. GRABCO Nadejda, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
5. USATÎI Marin, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
6. BEGU Adam,  doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
7. SANDU Maria, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  

Referenţi oficiali: 
1. UNGUREANU Laurenţia, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
2. NEDBALIUC Boris, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
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Conducător ştiinţific: ŞALARU Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
 

ECONOMIE 
 

3)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–53 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Raţionalizarea 
Sistemului Infomaţinal din Republica Moldova în perspectiva aderării în Uniunea Europeană”, la specialitatea 
08.00.05 – Economie şi management (în sistemul informaţional), prezentată de dl DAVID Constantin, în 
următoarea componenţă: 

1. BOLUN Ion, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
2. PORTĂRESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. PALADI Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5. SÂRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
6. SOLTAN Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
7. POPESCU Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
2. COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: CERTAN Simion, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
 

4)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05–25 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Managementul 
controlului financiar – tendinţele dezvoltării în condiţiile europenizării”, la specialitatea 08.00.05 – Economie 
şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dl JUSCU Nicolae Cristian, în următoarea 
componenţă: 

1. ROŞCA Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BLAGORAZUMNAEA Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar  
3. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
4. PORTĂRESCU Serghei, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. MOREGA Dan Ilie, doctor habilitat în economie, profesor universitar, România  
6. MIŞCOI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 

Referenţi oficiali: 
1. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. COSERIN Florin, doctor în economie, România 

Conducător ştiinţific: BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

5)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.11–05 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Priorităţile 
dezvoltării sistemului statistic naţional în contextul armonizării cu standardele europene”, la specialitatea 
08.00.11 – Statistică economică, prezentată de dlui CARA Oleg, în următoarea componenţă: 

1. BOLUN Ion, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
2. RUSU Viorica, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. ŞTEFĂNESCU Daniela Elena, doctor în economie, Bucureşti, România 
4. CIUBOTARU Maria, doctor în habilitat economie, conferenţiar universitar 
5. BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. ANGHELACHE Constantin, doctor în economie, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. VEREJAN Oleg, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: PÎRŢACHI Ion, doctor în economie, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: VOINEAGU Vergil, doctor în economie, profesor universitar, România 
 

 
ISTORIE, POLITOLOGIE; FILOSOFIE 

 
6)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.07.00.02–10, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în istorie cu tema: Constituirea şi evoluţia elitei 
politice moldoveneşti până la mijlocul secolului al XY-lea, la specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor (pe 
perioade), de către dna HERGHILIGIU  Cristina, în următoarea componenţă: 

1. GONŢA  Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar   
2. ROTARU Liliana, secretar ştiinţific, doctor în istorie  
3. PARASCA Pavel doctor habilitat în istorie, profesor universitar   
4. ZABOLOTNAIA Lilia, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  
5. DRAGNEV Demir, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru corespondent 
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Referenţi oficiali: 
1. ŞIPOŞ Sorin, doctor, profesor universitar, România 
2. CERETEU Igor, doctor, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: EREMIA Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
 

7)  Se formeazăă Consiliul ştiinţific specializat D 30.10.01.10 – 07, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor    în politologie cu tema: Strategii şi tehnici mediatice 
în procesul de stabilire a agendei politice  în Republica Moldova, la specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi 
ştiinţe ale comunicării, de către dna  TACU  Mariana, în următoarea componenţă: 

1. MARIN Constantin, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor universitar   
2. GUZUN Mihail, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar   
3. SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar   
4. STEPANOV Georgeta, doctor în politologie, conferenţiar universitar   
5. ANICHIN Vladimir, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar   

Referenţi oficiali: 
1. MOŞNEAGA Valeriu, doctor habilitat în politologie, profesor universitar   
2. PERU-BALAN Aurelia, doctor în politologie, conferenţiar universitar   

Conducător ştiinţific: MORARU Victor, doctor habilitat, profesor universitar   
 

8)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.09.00.08 – 01, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  habilitat  în filosofie cu tema: Axiologia medicală: 
probleme filosofico-metodologice, socio-bioetice şi existenţiale, la specialitatea: 09.00.08 – Filosofia şi 
metodologia ştiinţei, de  către dl  OJOVAN Vitalie, în următoarea componenţă: 

1. ŢAPOC Vasile, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar   
2. GUŢU  Vasile, secretar ştiinţific, doctor în filosofie, conferenţiar universitar   
3. SAHARNEANU Eudochia, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar   
4. CĂLDARE Dumitru, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar   
5. COANDĂ Svetlana, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar   
6. VASILESCU Grigore, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar  
7. EŞANU Anatolie, doctor în filosofie, conferenţiar universitar   
8. PĂDURE Anatol, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar   

Referenţi oficiali: 
1. ROŞCA  Ludmila, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar   
2. CAPCELEA Valeriu, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar   
3. MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

 Consultant  ştiinţific: ŢÎRDEA Teodor, doctor habilitat, profesor universitar  
 

AGRICULTURĂ, TEHNICĂ 
 

9)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH. 62.06.01.08 – 04 în cadrul Instituţiei Publice Institutul 
Stiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei 
de doctor habilitat în agricultură în baza lucrărilor publicate„Ameliorarea sortimentului viticol al Republicii 
Moldova”, la specialitatea 06.01.08 – Viticultura,  prezentată de dl SAVIN Gheorghe, în următoarea 
componenţă: 

1. CUHARSCHI Mihail, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător  
2. SOLDATENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 
3. COTEA V. Valeriu, doctor, profesor universitar 
4. RAPCEA Mihail,  doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător 
5. MICU Vasile, doctor habilitat în agricultură, academician 
6. CHISILI Mihail, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
7. DERENDOVSCHII Antonina, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. ROTARU Liliana, doctor, profesor universitar, România 
2. BUCARCIUC Victor, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător 
3. PERSTNIOV Nicolae, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 

 
10)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 62.05.18.07-10 în cadrul Instituţiei Publice Institutul 

Stiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei 
de doctor în tehnică „Evidenţierea şi selectarea suşelor de levuri pentru producerea vinurilor albe seci în plaiul 
vitivinicol Cricova”, la specialitatea 05.18.07 –Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice, prezentată de 
dna SOLDATENCO Olga, în următoarea componenţă: 

1. GĂINĂ Boris, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, academician  
2. ANTOHI Maria, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 
3. TATAROV Pavel,doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
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4. RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
5. RUDIC Valeriu, doctor habilitat în biologie, academician  
6. MUSTEAŢĂ Grigore, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
7. OLARU Constantin, doctor în tehnică. 

Referenţii oficiali: 
1. USATÎI Galina, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. BĂLĂNUŢĂ Anatolie, doctor în tehnică, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: TARAN Nicolae, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: DADU Constantin, doctor habilitat în agricultură b 
 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
11)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 42 în cadrul Institutului de Cardiologie, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină, cu tema: “Consideraţii clinico-genetice 
la pacienţii cu cardiopatie ischemică”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (reumatologie), 
prezentată de dna CAPROŞ Natalia, în următoarea componenţă: 

1. POPOVICI Mihail, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. VATAMAN Eleonora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. REVENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. IVANOV Victoria, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător    
6. LUPAŞCU Galina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
7. CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  

Referenţi oficiali: 
1. GROSU Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. MAMEDOV Mehman, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Rusia  
3. CUROCICHIN Ghenadie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  

Consultanţi ştiinţifici: ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, professor universitar 
                                      BARBACAR Nicolae, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
 

12)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.27 – 55 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în 
medicină, cu tema: „Impactul chirurgical asupra raportului morfo-funcţional al splenopatiei portale cu 
component autoimun secundar hipertensiunii portale”, la specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, prezentată de dl 
CAZACOV Vladimir, 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. POPESCU Irinel, doctor în medicină, profesor universitar, Bucureşti, România 
4. BOUR Alin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. MIŞIN Igor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător   
6. DUMBRAVA Vlada-Tatiana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. TÎRCOVEANU Eugen, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România  
3. CERNÎI Anatolie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar   

Consultanţi ştiinţifici: HOTINEANU Vladimir, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, mc   
                                     RAICA Marius, doctor în medicină, profesor universitar, Timişoara, România  
  

13)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 53.14.00.01 – 19, în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice 
în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
în medicină, cu tema: „Particularităţile clinico-imunologice şi optimizarea conduitei la gravidele cu herpes 
genital.”, la specialitatea 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie, prezentată de dna AGOP Svetlana, în următoarea 
componenţă: 

1. EŢCO Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
2. PETROV Victor, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. PALADI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
4. ROŞCA Petru, doctor în medicină, profesor universitar 
5. BURLACU Ala, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. FRIPTU Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. MOŞIN Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Conducător ştiinţific: CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: SPÎNU Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
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14)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.30 – 12 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: „Optimizarea supravegherii epidemiologice a echinococozei în Republica Moldova”, la specialitatea 
14.00.30 –Epidemiologie, prezentată de dna LUNGU Vera, în următoarea componenţă: 

1. HOLBAN Tiberiu, preşedinte, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. COTELEA Adrian, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. ERHAN Dumitru, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
4. PLĂCINTĂ Gheorghe, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. GHEORGHIŢA Stela, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. BUCOV Victoria, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
2. PAVLIUC Galina, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: PRISACARI Viorel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. 
Consultant ştiinţific: PÎNTEA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

15)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 53.14.00.09 – 14, în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice 
în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
în medicină, cu tema: „Substratul genetic î dezvoltarea şi evoluţia fenotipului astmului bronţic la copil”, la 
specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie, prezentată de dna CÎRSTEA Olga, în următoarea componenţă: 

1. STRATULAT Petru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar   
2. COJOCARU Ala, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. STASII Ecaterina, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. PALII Ina, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. AMOAŞII Dumitru, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. BARBOVA Natalia, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: VASILOS Liubov, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: IVASCHENKO Tatiana, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător; Rusia 
 

16)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 52.14.00.14 – 23 în cadrul Institutului Oncologic, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Particularităţile clinico-biologice ale 
cancerului glandei mamare la bolnavele în menopauză”, la specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie, 
prezentată de dl COTRUŢĂ Alexandru, în următoarea componenţă: 

1. ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
2. MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină 
3. CERNAT Victor, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
4. GHIDIRIM Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar   
5. STRATAN Valentina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
6. JOVMIR Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
7. DIACONU Cornel, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România   

Referenţi oficiali: 
4. MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
5. GUDIMA Alexandru, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: GODOROJA Nadejda, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: BULBUC Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

17)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.08 – 07 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: “Optimizarea măsurilor de reabilitare la persoanele cu dificenţe de vedere (aspecte clinice şi medico-
sociale)”, la specialitatea 14.00.08 – Oftalmologie, prezentată de dna GHIDIRIMSCHI Tatiana, în următoarea 
componenţă: 

1. BENDELIC Eugen, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. JERU Ion, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. PADUCA Ala, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
4. LUPAN Valentina, doctor în medicină 
5. GREJDIAN Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
6. FILIP Mircea, doctor în medicină, profesor universitar, Bucureşti, România  

Referenţi oficiali: 
1. SMOLOVA Lidia, doctor în medicină 
2. SPINEI Larisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
Consultant ştiinţific: EŢCO Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
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18)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.37 – 07 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: ”Optimizarea diagnosticului şi tratamentul multimodal al tromboemboliei arterei pulmonare la pacienţii 
chirurgicali”, la specialitatea 14.00.37 – Anesteziologie şi reanimatologie, prezentată de dna CUŞNIR Olga, în 
următoarea componenţă: 

1. GLADUN Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar   
2. CORNOGOLUB Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. GUŢU Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. DOLGHIERU Lidia, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. BADAN Andrei, doctor în medicină 
6. GUŢU-BAHOV Cornelia, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. BELÎI Adrian, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
2. SĂNDESC Dorel, doctor în medicină, profesor universitar, Timişoara România 

Conducător ştiinţific: COJOCARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific:  HOTINEANU Adrian, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

 
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
19)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30 13.00.01 – 48 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în pedagogie cu tema: „Conceptualizarea 
ghidării în carieră în contextul educaţiei permanente”, la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, 
prezentată de dna DANDARA Otilia, în următoarea componenţă: 

1. PLATON Carolina, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. TOMŞA Gheorghe, doctor în pedagogie, profesor  universitar  
4. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
5. COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor  universitar 
6. BUCUN Nicolae, doctor habilitat  în psihologie,  profesor universitar 

Referenţii oficiali:  
1. CRISTEA Sorin, doctor   în pedagogie, profesor  universitar 
2. PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat  în pedagogie, profesor  universitar  
3. COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie,  conferenţiar universitar 

Consultant  ştiinţific: GUŢU  Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 

20)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.02 – 11 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în pedagogie 
cu tema: „Valorizarea tehnologică a principiului integralităţii în învăţarea pragmatică a istoriei în liceu”, la 
specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (istoria), prezentată de dna PETROVSCHI Nina, în 
următoarea componenţă: 

1. CUZNEŢOV Larisa, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. CRISTEA Sorin, doctor  în pedagogie, profesor universitar 
4. COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
5. GONŢA Gheorghe, doctor  habilitat în istorie, profesor  universitar 
6. TOMULEŢ Valentin, doctor  habilitat în istorie, profesor universitar 

Referenţii oficiali:  
1. PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat  în pedagogie, profesor  universitar 
2. PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
3. CLIVETI Gheorghe, doctor în istorie, profesor universitar 

Consultant  ştiinţific: CALLO Tatiana, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 

21)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.01 – 04 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: 
„Adaptarea studentului în mediul universitar”, la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de 
dna ŢĂRNĂ Ecaterina, în următoarea componenţă: 

1. COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar  universitar 
2. GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar  
4. BOTNARI  Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
1. COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar  universitar 
2. PAPUC Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  
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Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor  habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
 

22)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.01 – 06 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: 
„Formarea competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic multietnic”, la specialitatea: 
13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna IANIOGLO Maria, în următoarea componenţă: 

1. COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar  universitar 
2. GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar   universitar  
5. HADÎRCĂ Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
1. PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
2. SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: BOTNARI Valentina, doctor   în pedagogie, conferenţiar  universitar 
 

23)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.01 – 05 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: 
„Fundamente teoretice şi metodologice ale dezvoltării inteligenţei emoţionale prin comunicare la adolescenţi”, 
la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna ZAGAIEVSCHI Corina, în următoarea 
componenţă: 

1. COJOCARU Vasile, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
2. GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. DANDARA Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar   universitar  
5. LOSÎI Elena, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
1. PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
2. SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor  habilitat  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
 

24)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 38 13.00.01 – 50 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Fundamente pedagogice ale 
formării profesionale iniţiale a contabilului”, la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna 
CĂPĂŢÎNĂ Sofia, în următoarea componenţă: 

1. COJOCARU Victoria, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar  universitar 
2. CARA Angela, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. BOTGROS Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar   universitar  
5. NEDERIŢĂ Alexandru, doctor habilitat  în economie, profesor universitar 
6. GRIGOROI Lilia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
1. PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
2. BACIU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: ROGOJINĂ Didina, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar 
Consultant ştiinţific: ŢURCAN Viorel, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

 
25)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 13.00.01 – 49 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Premise epistemologice ale 
dezvoltării pedagogiei constructiviste”, la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna 
DODU Cristina Viorica, 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. PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
5. DANDARA Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar   universitar  
6. CARA Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar 

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

Conducător ştiinţific: CRISTEA Sorin, doctor în pedagogie, profesor  universitar 
Consultant ştiinţific: COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

 
26)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.02 – 12 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat 

„Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: 
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„Aplicabilitatea operaţionalizării obiectivelor pedagogice în predarea-învăţarea limbii engleze la studenţi”, la 
specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba engleză), prezentată de dna GUŢU Adela, în 
următoarea componenţă: 

1. PATRAŞCU Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
2. PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. SOLCAN Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar   universitar  
5. BUREA-TITICA Svetlana, doctor în pedagogie 

Referenţii oficiali:  
1. COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar   universitar 
2. BABĂRĂ Eugenia, doctor în filologie, conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor  habilitat  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
 

27)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40 13.00.04 – 86 în cadrul Universităţii  de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Optimizarea 
pregătirii funcţionale a studentelor în cadrul educaţiei fizice universitare”, la specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi 
metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare, prezentată de dna 
SAKIZLIAN Monica, în următoarea componenţă: 

1. MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. MOROŞAN Raisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. MACRI Aura, doctor în educaţie fizică şi sport, conferenţiar universitar 
5. CRĂCIUN Grigore, doctor în pedagogie 

Referenţii oficiali:  
1. MIHĂILESCU Liliana, doctor  în educaţie fizică şi sport, profesor  universitar, România 
2. BUFTEA Victor, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: SCRIPCENCO Constantin, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
 

28)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40 13.00.04 – 87 în cadrul Universităţii  de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Pregătirea de 
forţă a alergătoarelor de semifond (800 m) în etapa măiestriei sportive superioare”, la specialitatea: 13.00.04 – 
Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare, prezentată de 
dna IVAN Paula, în următoarea componenţă: 

1. MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. DORGAN Viorel, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. RAŢĂ Gloria, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar 
5. POPUŞOI Anatol, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar 

Referenţii oficiali:  
1. MIHĂILESCU Liliana, doctor  în educaţie fizică şi sport, profesor  universitar, România 
2. ILIIN Grigore, doctor în pedagogie, profesor  universitar  

Conducător ştiinţific: POVESTCA Lazari, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
 

DREPT 
 

29)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15.12.00.03 – 06 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept 
al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Efectele nulităţii actelor 
juridice civile”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (drept civil), prezentată de dl BOCA Sergiu, în 
următoarea componenţă: 

1. COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. CHIRTOACĂ Leonid, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. BOTEA Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, România 
4. CHIBAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar 
5. BĂIEŞU Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar 
2. CARAUŞ Victor, doctor în drept. 

Conducător ştiinţific: COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

30)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.03 – 31 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Instituţia rezoluţiunii şi rezilierii 
contractelor: metodă de soluţionare a raporturilor contractuale patogene”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept 
privat (drept civil), prezentată de dl CAZAC Octavian, în următoarea componenţă: 

1. COJUHARI Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. ROŞCA Nicolae, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
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3. COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. CHIBAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar 
5. PĂNZARI Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. ŢICLEA Alexandru, doctor în drept, profesor universitar, România 
2. VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: BĂIEŞU Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

31)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34 12.00.08 – 03 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale  
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Infracţiunea în 
doctrina şi legislaţia penală musulmană contemporană”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), 
prezentată de dl BASIM A. Abbas  Al-Atibi , în următoarea componenţă: 

1. BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
2. ROTARI Oxana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. STAMATIN Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. CUŞNIR Valeriu, doctor  habilitat în drept, profesor universitar 
2. ZOSIM Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BUJOR Valeriu, doctor  în drept, profesor universitar   
 

32)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.08 – 45 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Riscul profesional al lucrătorilor 
medicali ca varietate a riscului întemeat”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl 
MIDRIGAN Vitalie-Silviu , în următoarea componenţă: 

1. BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. STAMATIN Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5. VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
6. PĂDURE Andrei, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. TOADER Tudorel, doctor în drept, profesor universitar, România 
2. BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BOTNARU Stela, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
 

33)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.02 – 20 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Compatibilitatea Convenşiei 
Europene a Dreptului Omului cu Constituţia Republicii Moldova în materia libertăţii de exprimare”, la 
specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, 
prezentată de dl PÎRLOG Vitalie , în următoarea componenţă: 

1.   SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2.   MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3.   CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
4.   CLIMOVA Alla, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5.   SÎRCU (SCOBIOALĂ) Diana, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. BANTUŞ Anatolie, doctor  în drept, profesor universitar  
2.    ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru corespondent  
 

34)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.02 – 19 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Statul juridic al organelor vamale 
în Republica Moldova: Probleme şi soluţii”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (vamal); organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl ERHAN Ianuş , în următoarea componenţă: 

1.   GUCEAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru corespondent al AŞM  
2.   MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3.   AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4.   COBĂNEANU Sergiu, doctor  în drept, profesor universitar  
5.   RUSU Grigore, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
2.  GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar 



E:\CNAA\Comisia de Atestare\SEDINTE\2012\Hotariri\Новая папка\hotpr.2012.7 (20.12.2012)  formarea CSS.doc 10

Conducător ştiinţific: CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
 

35)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 80 25.00.02 – 01 în cadrul Academiei de Aministrare Publică 
de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
drept cu tema: „Controlul legalităţii actelor administrative”, la specialitatea: 25.00.02 – Organigarea şi 
dirijarea în instituţiile administraţeiei publice; servicii publice, prezentată de dl DIACONU Mihail, în 
următoarea componenţă: 

1.   POPA Victor, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2.   GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3.   GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru corespondent al AŞM 
4.   BANTUŞ Anatolie, doctor în drept, profesor universitar  
5.   BALMUŞ Victor, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1.   COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2.   MOCANU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Consultant ştiinţific: ROMANDAŞ Nicolae, doctor în drept, profesor universitar  
 

36)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 75 12.00.08 – 12 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 
al Republicii Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Extradarea 
în dreptul penal”  la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl DAVID Mircea-
Laurenţiu , în următoarea componenţă: 

1. ULIANOVSCHI Xenofon, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
2.   LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3.   VOICU Costică, doctor  în drept, profesor universitar (România) 
4.   COJOCARU Rodion, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5.   RUSU Oleg, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. BUJOR Valeriu, doctor  în drept, profesor universitar  
2. VESCO Ivan, doctor în drept  

Consultant ştiinţific: STAMATIN Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar  
 

37)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 75 12.00.08 – 13 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 
al Republicii Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Infracţiune 
continuată (prelungită) ca formă a unităţii legale de infracţiune”  la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal 
(drept penal), prezentată de dna STOIAN Anca-Iulia , în următoarea componenţă: 

1. GLADCHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. COJOCARU Rodion, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. VOICU Costică, doctor  în drept, profesor universitar (România) 
4. ODAGIU Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5. FLOREA Vasile, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. CÎRJAN Lazăr, doctor  în drept, profesor universitar (România) 
2. DAVID Mihail, doctor în drept (România) 

Conducător ştiinţific: LARII Iurie, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
 

38)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 75 12.00.08 – 10 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 
al Republicii Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Analiza 
juridico-penală şi caracterizarea criminologică a infracţiunii de evadare din locurile de detenţie”  la 
specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, criminologie, drepr execuţional-penal), prezentată de dl 
CHETRARU Viorel , în următoarea componenţă: 

1. GLADCHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. VOICU Costică, doctor  în drept, profesor universitar (România) 
4. COJOCARU Rodion, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. RUSU Oleg, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
2. BUJOR Valeriu, doctor în drept, profesor universitar  

Conducător ştiinţific: CARP Simion, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
 

39)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 75 12.00.08 – 11 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 
al Republicii Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: 
„Particularităţile aplicării măsurilor preventive în privinţa minorilor”  la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal 
(drept procesual penal), prezentată de dl GHEORGHIEŞ Alexandru, în următoarea componenţă: 

1. ULIANOVSCHI Xenofon, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
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2. LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. CARP Simion, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
4. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
5. ODAGIU Iurie, doctor în drept, confernţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. BUJOR Valeriu, doctor  în drept, profesor universitar  
2. ROMAN Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: STAMATIN Ştefan, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 

Preşedinte,                            
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 

Secretar ştiinţific,                 
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


