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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 – 3/1 
din 29 mai 2014 

cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc 
pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat 

 
 În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, 
în rezultatul examinării propunerilor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi 
ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi în baza deciziilor comisiilor de experţi pe domenii,  
Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE:  
 1. Se formează consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi 
doctor habilitat după cum urmează:  

 
ECONOMIE 

1) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 522.01 – 03 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui DOLGHI Igor cu tema: 
„Усовершенствование системы страхования рисков в предпринимательской деятельности в 
Республике  Молдова”/ „Perfecţionarea sistemului de asigurări a riscurilor în afaceri în Republica 
Moldova”, la specialitatea: 522.01. Finanţe, conducător ştiinţific BĂNCILĂ Natalia, doctor habilitat în 
economie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
ULIAN Galina, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
DOGA-MÎRZAC Mariana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
BOTNARI Nadejda, doctor în economie, conferenţiar universitar   
VEREJAN Oleg, doctor în economie, conferenţiar universitar.   
 
referenţii oficiali: 
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
TIMUŞ Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar. 
 
2) Consiliul ştiinţific specializat D 32. 521.03 – 02  la Academia de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui ZETIA 
Vasile cu tema: „Eficacitatea deciziilor în sistemul de management ca element al creșterii 
competitivității”, la specialitatea: 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător 
ştiinţific ȚURCANU Gheorghe, doctor în economie, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
PORTARESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar  universitar ȘAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
GHEORGHIȚĂ Maria, doctor în economie, profesor universitar  
COJOCARU Vadim, doctor în economie, profesor universitar 
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GUZUN Mihail, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
JALENCU Marian, doctor în economie, conferențiar universitar. 
 

3) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.02 – 02 la Universitatea Liberă Internațională din  
Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a dnei BURTEA 
Elena cu tema: “Edificarea societății cunoașterii bazată pe informație a economiilor emergente în acord 
cu reglementările europene și internaționale”, la specialitatea: 521.02. Economie mondială; relații 
economice internaționale, conducător ştiinţific GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, 
profesor universitar, în următoarea componenţă: 

  
ROȘCA Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
SPÎNU Ana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar universitar ȚÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
TALABĂ Ion, doctor în economie, profesor universitar (România) 
SAVA Elena, doctor în economie, conferențiar universitar 
 
referenţii oficiali: ȘIȘCAN Zorina – Svetlana, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar 
MUSCALU Emanoil, doctor în economie, profesor universitar (România). 
 

BIOLOGIE 
4) Consiliul ştiinţific specializat DH  06.166.01 – 01   la Institutul  de Zoologie al AŞM abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a dlui CAPCELEA Arcadii 
cu tema: „Managementul ecologic: fundamentarea teoretică şi particularităţile lui în tranziţia 
economică”, la specialitatea: 166.01. Ecologie, consultanţi  ştiinţifici TODERAŞ Ion, academician; 
DUCA Gheorghe, academician, în următoarea componenţă: 

DEDIU Ion, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
UNGUREANU Laurenţia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
BULIMAGA Constantin,  doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
BOBEICĂ Valentin, doctor habilitat în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar 
BREZEANU Gheorghe, doctor în biologie, cercetător şt. principal gr.1 (România) 
ANDREEV Alexei, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
 
referenţii oficiali:  
VĂDINEANU Angheluţă, doctor în biologie, profesor universitar (România) 
ROJANSCHI  Vladimir,  doctor în biologie, profesor universitar (România) 
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar. 
 

 5) Consiliul ştiinţific specializat D 11.164.01 – 01 la Grădina Botanică (Institut) abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dnei IONIŢA Olga, cu tema: 
„Structura taxonomică şi particularităţile ecologo-corologice ale subfamiliei Cichorioideae Kitam. 
(spaţiul dintre Prut şi Nistru)”, la specialitatea: 164.01. Botanică, conducător ştiinţific NEGRU Andrei, 
academician, în următoarea componenţă: 
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COMANICI Ion, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
COLŢUN Maricica, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
TELEUŢĂ Alexandru, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 
GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
GÂNJU Gheorghe, doctor în biologie 

 
referenţii oficiali: 
POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe biologie, profesor universitar 
MÎRZA Mihai, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar. 
 

 6) Consiliul ştiinţific specializat D 11.164.01 – 02 la Grădina Botanică (Institut) abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dnei CUTCOVSCHI-MUŞTUC 
Alina, cu tema: „Particularităţile biomorfologice ale speciei Withania somnifera la multiplicare şi 
dezvoltare”, la specialitatea: 164.01. Botanică, conducător ştiinţific CIORCHINĂ Nina, doctor în 
biologie, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 

COMANICI Ion, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
COLŢUN Maricica, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
TELEUŢĂ Alexandru, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 
CALALB Tatiana, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
PÎNTEA Maria,  doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 

 
referenţii oficiali: 
GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
CHISNICEAN Lilia, doctor în ştiinţe agricole. 

 
  7) Consiliul ştiinţific specializat D  30.164.01 – 02  la Universitatea de Stat din Moldova abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dnei DONŢU Natalia cu tema: 
„Algoflora şi rolul ei în procesul de epurare biologică a apelor menajere ale municipiului Chişinău”, la 
specialitatea: 164.01. Botanică, conducător ştiinţific ŞALARU Victor, doctor habilitat în biologie, 
profesor universitar, în următoarea componenţă: 

RUDIC Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
CIUBUC Natalia, secretar ştiinţific, doctor în biologie 
ZUBCOV Elena, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
GRABCO Nadejda, doctor în biologie, conferenţiar universitar            
DOBROJAN Sergiu, doctor în biologie 
 
referenţii oficiali:  
UNGUREANU Laurenţia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
NEDBALIUC Boris,  doctor în biologie, conferenţiar universitar. 

 

 8) Consiliul ştiinţific specializat D 30.164.01 – 01 la Universitatea de Stat din Moldova abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dnei TRIFĂUŢAN Viorica cu tema: 
„Particularităţile morfo-biologice şi introducerea trandafirilor pitici în Moldova”, la specialitatea: 
164.01. Botanică, conducător ştiinţific CIUBOTARU Alexandru, academician, în următoarea 
componenţă: 
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ŞALARU Victor, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
CIUBUC Natalia, secretar ştiinţific, doctor în biologie 
CUZA Petru, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
MÎRZA Mihai, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar            
CALALB Tatiana, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 

 
referenţii oficiali:  
TOMA Constantin, academician, România  
PÎNTEA Maria,  doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător. 

 

  9) Consiliul ştiinţific specializat D 12.166.01 - 01 la Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dlui BRAŞOVEANU 
Valeriu cu tema: „Riscurile poluării aeriene asupra speciilor edificatoare şi ecobioindicatoare din 
cadrul reţelei de monitoring forestier”, la specialitatea: 166.01. Ecologie, conducător ştiinţific BEGU 
Adam, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 
 

DEDIU Ion, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent  
TĂRÎŢĂ Anatolie, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
BOBEICĂ Valentin, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar  
CUZA Petru, doctor habilitat în biologie, conferenţiar  universitar  
ŞALARU Victor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
SOFRONI Valentin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar  
GALUPA Dumitru, doctor în economie 

 
referenţii oficiali: 
POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
BUMBU Iacob, doctor habilitat în biologie, profesor universitar. 
 
10) Consiliul ştiinţific specializat D 22.612.01 – 01 la Institutul  Patrimoniului Cultural al AŞM 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie a dlui   MIGLEV Ivan, cu tema:  
„Софинден в контексте весенней календарной обрядности болгар Молдовы, Украины и Северо-
Восточной Болгарии  (конец  XIX –начало  XXI  вв.) /Sofinden în contextul ritualului calendaristic de 
primăvară a bulgarilor Moldovei, Ucrainei şi Bulgariei Nord-Estice (sfîrşitul sec. XIX – începutul sec. 
XXI)”,  la specialitatea: 621.01.  Etnologie, conducător ştiinţific STEPANOV Veaceslav, doctor habilitat 
în istorie, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 

ŞOFRANSKY Zinovia, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
NICOGLO Diana, secretar ştiinţific, doctor în istorie  
DERGACIOV Valentin, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
SOROCEANU Eudochia, doctor în filologie, conferenţiar  universitar  
CVILINCOVA Elizaveta, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
VODINCEAR Elena, doctor  în istorie, conferenţiar cercetător, Bulgaria 

 
referenţii oficiali: 
KOJOLEANKO Gheorghii, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Cernăuţi  
PRIGARIN Aleksandr, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Odesa.  
 

FILOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE 
11) Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.01 - 04  la Institutul de Filologie al AŞM, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei CUŢITARU Natalia cu tema: „Liviu 
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Damian între tradiţie şi modernitate”, la specialitatea 622.01. Literatura română, conducător ştiinţific 
ŢURCANU Andrei, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 

 
CIMPOI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician  
CARAMAN Vlad, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
CIOCANU Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
DUMITRU Apetri, doctor în filologie, conferenţiar cercetător  
CORCINSCHI Nina, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
 
referenţi oficiali: 
BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
CAZACU Adriana, doctor în filologie, conferenţiar  universitar. 

 
12) Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.01 - 03  la Institutul de Filologie al AŞM, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei MITITELU Oxana cu tema: 
„Universul totalitar în romanul românesc din Republica Moldova”, la specialitatea 622.01. Literatura 
română, conducător ştiinţific BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 

 
CIMPOI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician  
CARAMAN Vlad, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
BILEŢCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent 
ROŞCA Timofei, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
CORCINSCHI Nina, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
 
referenţii oficiali: 
GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
ŞLEAHTIŢCHI Maria, doctor în filologie, conferenţiar  universitar. 
 
13) Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.01 - 05  la Institutul de Filologie al AŞM, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei EDU Inga cu tema: „Discursuri 
literare în reviste din Republica Moldova”, la specialitatea 622.01. Literatura română, conducător 
ştiinţific ŞLEAHTIŢCHI Maria, doctor în filologie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
CIMPOI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician  
CARAMAN Vlad, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
CIOCANU Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
MORARU Victor, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
BILEŢCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent 
LEAHU Nicolae, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
CORCINSCHI Nina, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar. 

 
14) Consiliul ştiinţific specializat D 30.621.06 - 01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei BREAHNĂ Irina cu tema: 
„Particularităţile lingvo-culturale ale blogului jurnalistic francofon”, la specialitatea 621.06. Teoria 
textului; analiza discursului; stilistică (limba franceză), conducător ştiinţific ZBANŢ Ludmila, doctor 
habilitat în filologie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
MARIN Constantin, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar 
MOLOŞNIUC Viorica, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
DUMBRĂVEANI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
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UNGUREANU Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
GHEORGHIŢĂ Elena, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
 
referenţii oficiali: 
ARDELEANU Sanda-Maria, doctor în filologie, profesor universitar (România) 
COŞCIUG Angela, doctor în filologie, conferenţiar  universitar.  

15) Consiliul ştiinţific specializat D 22.653.01 - 01  la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor şi culturologie a dnei 
NIIKITCENKO Victoria cu tema «Камерно-вокальное творчество композиторов Республики 
Молдова на стихи русских поэтов» / „Creţia cameral-vocală a compozitorilor din Republica Moldova 
pe versurile poeţilor ruşi”, la specialitatea 653.01. Muzicologie, conducător ştiinţific MIRONENCO 
Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
TIPA Violeta, secretar, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
GHILAŞ Victor, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
CIOBANU-SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar universitar 
ROTARU Parascovia, doctor în studiul artelor, cercetător ştiinţific superior.  
 

16) Consiliul ştiinţific specializat D 22.653.01 - 02  la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor şi culturologie a dnei 
OZARENSKAIA Natalia cu tema: “Духовная проблематика камерного творчества Дмитрия 
Киценко” / „Dimensiunea spirituală a creaţiei camerale a lui Dmitri Chiţenco”, la specialitatea: 653.01. 
Muzicologie, conducător ştiinţific TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor, conferenţiar 
universitar, în următoarea componenţă: 

PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
TIPA Violeta, secretar, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar universitar 
MIRONENCO Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar,  
GHILAŞ Victor, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător  
CIOBANU-SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
 
referenţii oficiali: 
MIRONENKO Iaroslav, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
GAGIM Ion, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar. 

17) Consiliul ştiinţific specializat D 80.563.02 – 01 la Academia de Administrare Publică, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe administrative a dnei GEORGHIŢA 
Tamara cu tema „Modernizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public în 
Republica Moldova”, la specialitatea 563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei 
publice; servicii publice, conducător ştiinţific SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie, 
conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

SOLOMON Constantin, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar 
DULSCHI Ion, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar  universitar 
CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
JUC Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor cercetător 
SÎMBOTEANU Aurel, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar  universitar 



7 
 

 
referenţir oficiali: 
SACA Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar,  
PÎRŢAC Grigore, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar  universitar. 
 
18) Consiliul ştiinţific specializat D 30.561.01 -  01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice a dlui ŢÎRDEA Bogdan cu tema: 
„Geneza societăţii civile în Republica Moldova”, specialitatea 561.01. Teoria, metodologia şi istoria 
politologiei; instituţii şi procese politice, conducător ştiinţific MARIN Constantin, doctor habilitat în 
ştiinţe politice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
MOŞNEAGA Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar  
SÎMBOTEANU Aurel, secretar, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar 
VARZARI Pantelimon, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar cercetător 
SOLOMON Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar  
BENIUC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar  
MORARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar 
 
referenţi oficiali: 
ROŞCA Alexandru, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, academician 
PÎRŢAC Grigore, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar. 
 
19) Consiliul ştiinţific specializat D 18.562.01 -  02 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice a dnei BEREGOI 
Natalia cu tema: „Rolul politicilor mediatice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova”, 
la specialitatea 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei, conducător 
ştiinţific NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
BENIUC Valentin, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar  
JUC Victor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor cercetător  
ROŞCA Alexandru, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, academician 
MORARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar  
ALBU Natalia, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar 
MALCOCI Ludmila, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător 
 
referenţii oficiali: 
SACA Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar  
ŢURCAN Dumitru, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar. 
 

PEDAGOGIE 
20) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 531.01 – 01 la Universitatea  de Stat  din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei OLARU Valentina 
cu tema: „Repere psihopedagogice pentru formarea continuă a personalului didactic în instituţiile de  
învăţământ secundar general”, la specialitatea:  531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific 
DANDARA Otilia, doctor  habilitat în pedagogie, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 

 
GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
ANDRIŢCHI Viorica, doctor  habilitat  în pedagogie, conferenţiar universitar 
GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
PANIŞ Aliona, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
COJOCARU Vasile, doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar  
CARA Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător. 
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 21) Consiliul ştiinţific specializat  D 33.511.02-01 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în psihologie a dlui SANDULEAC 
Sergiu cu tema: „Formarea gândirii ştiinţifice din învăţământul universitar”, la specialitatea: 511.02. 
Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională, conducător ştiinţific RACU Jana, doctor habilitat în 
psihologie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
JELESCU Petru, preşedinte, doctor habilitat în  psihologie, profesor universitar,  
NEGURĂ Ion, secretar ştiinţific, doctor  în  psihologie, conferenţiar  universitar 
BUCUN  Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
VÎRLAN Maria, doctor  în psihologie, conferenţiar universitar 
BACIU Tatiana, doctor  în psihologie, conferenţiar universitar 
CALDARE Dumitru, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
PRIŢCAN Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
BOLBOCEANU Aglaida,  doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător 
POTÎNG Angela,  doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar. 
 
22) Consiliul ştiinţific specializat  D 40.533.04-05 la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică 

şi Sport,  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe pedagogice a dnei 
CÎMPEANU Mariana cu tema: „Influenţa parametrilor efortului fizic asupra învăţării şi 
perfecţionării elementelor de mare dificultate din gimnastica artistică femenină (junioare III)”, la 
specialitatea: 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific ROTARU 
Andrei, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
 

CIORBĂ Constantin, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar,  
BUFTEA Victor, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
RÎŞNEAC Boris, doctor în pedagogie, profesor universitar  
GRIGORE Vasilică, doctor in educaţie fizică şi sport, profesor universitar (România) 
GROSU Emilia Florina, doctor  în educaţie fizică şi sport, profesor universitar (România) 
 
referenţii oficiali: 
DOBRESCU Tatiana,  doctor  în educaţie fizică şi sport, profesor universitar (România) 
DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar. 
 
23) Consiliul ştiinţific specializat  D 40.533.04-06 la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică 

şi Sport,  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe pedagogice a dnei 
MOCROUSOV-CUCIUC Elena cu tema: „Современные критерии начального спортивного 
отбора детей для настольного тениса” /”Criterii contemporane de selecţie sportivă iniţială a 
copiilor în tenisul de masă”,  la specialitatea: 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, 
conducător ştiinţific DEMCENCO Petru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
CIORBĂ Constantin, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar  
BUFTEA Victor, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
PĂCURARU Alexandru, doctor în pedagogie,  profesor universitar (România)  
DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar  
BORISOVA Olga, doctor in educaţie fizică şi sport, profesor universitar (Ucraina) 
CAPAŢINĂ Grigori, doctor in pedagogie, conferenţiar universitar  
 
referenţii oficiali: 
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ŞINCARIUC Oxana, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar (Ucraina) 
RÎŞNEAC Boris, doctor în pedagogie, profesor universitar. 
 

TEHNICĂ 
 24) Consiliul ştiinţific specializat  D 31.253.01-02 la Universitatea Tehnică a Moldovei,  abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe tehnice a dnei SIMINIUC Rodica cu tema: 
„Aspecte tehnologice şi nutriţionale ale produselor aglutenice din soriz”, la specialitatea: 253.01. 
Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (tehnologia produselor din lapte), conducător 
ştiinţific COŞCIUG Lidia, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
STURZA Rodica, preşedinte, doctor habilitat în  tehnică, profesor universitar,  
DESEATNICOV Olga, secretar ştiinţific, doctor  în  tehnică, profesor  universitar 
TATAROV Pavel, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar 
OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, mc 
BANTEA-Zagareanu, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
VIZIREANU Camelia,  doctor inginer, profesor universitar ( România) 
BALAN Iurie,  doctor  în  tehnică, conferenţiar universitar. 
 

 25) Consiliul ştiinţific specializat  D 31.221.01-01 la Universitatea Tehnică a Moldovei,  abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe tehnice a dnei GHERMAN Cristina cu tema: 
„Modelarea surselor de energii regenerabile şi determinarea costurilor nivelate şi a tarifelor”, la 
specialitatea: 221.01. Sisteme şi tehnologii energetice, conducător ştiinţific ARION Valentin, doctor 
habilitat în tehnică, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
CHIORSAC Mihail, preşedinte, doctor habilitat în  tehnică, profesor universitar,  
HLUSOV Viorica, secretar ştiinţific, doctor  în  tehnică 
BERZAN Vladimir, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
POSTOLATII Vitalii, doctor habilitat în tehnică,  academician 
STRATAN Ion, doctor  în tehnică, profesor universitar 
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
MARIAN Grigore, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
 
referenţii oficiali: 
ERHAN Fiodor,  doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
SOBOR Ion,  doctor  în  tehnică, profesor universitar. 
 

MEDICINĂ 
26) Consiliul ştiinţific specializat D 50. 331.03 – 02 la Instituţia Publică Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţeanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
în ştiinţe medicale a dlui JUCOV Artiom cu tema: „Impactul migraţiei de muncă asupra morbidităţii 
populaţiei Republicii Moldova” la specialitatea: 331.03. Medicină socială şi management, conducător 
ştiinţific SPINEI Larisa, 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  
BAHNAREL Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
CIOBANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
MATEI Constantin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar 
BÎRCĂ Alic, doctor în economie, conferenţiar universitar  
MOLDOVANU Mihail, doctor în medicină 
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referenţii oficiali: 
CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
BIVOL Angela, doctor în medicină.   

 
27) Consiliul ştiinţific specializat D 50. 314.01 – 01 la Instituţia Publică Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţeanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
în ştiinţe medicale a dnei TOFAN Elena cu tema: „Optimizarea farmacoterapiei insuficienţei cardiace 
cronice prin utilizarea losartanului, lisinoprilului şi asocierii lor”, la specialitatea:  314.01. 
Farmacologie şi farmacologie clinică, conducător ştiinţific GONCEAR Veaceslav, doctor habilitat în 
medicină, profesor universitar; consultant ştiinţific BUTOROV Ivan, doctor habilitat în medicină, 
profesor  universitar, în următoarea componenţă: 
 

GHICAVÎI Victor, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
STRATU Ecaterina, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
DUBCENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
DARCIUC Victor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
GRIB Livi, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
BACINSCHI Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
REVENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
BAXAN Ludmila, doctor în medicină.   
 
28) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.21–01 la Instituţia Publică  Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
habilitat în ştiinţe medicicale a dlui BODIU Aureliu cu tema: „Managementul chirurgical şi prevenirea 
eşecurilor postoperatorii în tratamentul pacienţilor cu sindroame neurocompresive discogene lombare”, 
la specialitatea: 321.21. Neurochirurgie, consultanţi ştiinţifici: PEDACENKO Evghenii, doctor habilitat 
în ştiinţe medicale,  profesor universitar,  acadenician  al Academiei de Ştiinţe Medicale din Ucraina; 
CAPROŞ Nicolae, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar universitar,  în următoarea componenţă: 

MOLDOVAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
GAVRILIUC Mihail, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
ZAPUHLÎH Grigire, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MARIN Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
GORNEA Filip, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
IANOVICI Nicolai, doctor în ştiinţe medicale (România) 
HIJNEAC Mihail, doctor habilitat în medicină (Ucraina) 
LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 
referenţii oficiali: 
GROPPA Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
CIUREA Alexandru Vlad, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar (România) 
VASIUC Vladimir, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar (România). 
 
29) Consiliul ştiinţific specializat D 50 323.01–01 la Instituţia Publică  Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
habilitat în ştiinţe medicale a dnei UNCUŢA Diana cu tema: „Optimizarea diagnosticului şi 
tratamentului în stomatita herpetică”, la specialitatea 323.01. Stomatologie, consultanţi ştiinţifici: 
GODOROJA Pavel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar;  LUPAN Ion, doctor habilitat în 
medicină, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

TOPALO Valentin, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar           
CHELE Nicolae, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar  universitar 
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TÎBÎRNĂ Gherghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
TOPOR Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
ŞAPTEFRAŢI Lilian, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar universitar 
CIOBANU Sergiu, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
ŞCERBATIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
SPÎNU Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
MARIŢ Silvia, doctor în medicină, profesor universitar.  

 
30) Consiliul ştiinţific specializat D 53 321.15–01 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul 

Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe  medicicale a dnei 
CAPROŞ Hristiana cu tema: „Malformaţiile embrio-fetale în structura pierderilor reproductive”, la 
specialitatea: 321.15. Obstetrică şi Ginecologie, conducător ştiinţific FRIPTU Valentin, doctor habilitat în 
medicină, profesor  universitar, consultant ştiinţific JENI Roland, doctor în medicină, profesor asociat, 
Colegiul Francez de Ecografie Fetală, în următoarea componenţă: 

EŢCO Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
PETROV Victor, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
GUDUMAC Eva, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar, academician   
PALADI Gherghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
GAŢCAN Ştefan, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
ANDRIEŢ Oxana, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar (Ucraina) 
LUTON Dominic, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar (Franţa) 
 
referenţii oficiali: 
CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MOŞÎN Veaceslav, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar. 
 

DREPT 
31) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 553.01 - 01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei CHIBAC Natalia cu tema: „Contractul 
de servicii turistice”, la specialitatea: 553.01. Drept civil, conducător ştiinţific BĂIEŞU Sergiu, doctor în 
drept, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
 

COJUHARI Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor  universitar 
ROŞCA Nicolae, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COJOCARU Violeta, doctor habilitat  în drept, profesor  universitar 
CIMIL Dorin, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
PÎNZARI Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
COJOCARI Eugenia, doctor habilitat  în drept, profesor  universitar 
TURCOV Elena, doctor habilitat  în economie, profesor  universitar 
 
referenţii oficiali: 
ŢÎCLEA Alexandru, doctor în drept, profesor  universitar (România) 
VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor  universitar.  
 

32) Consiliul ştiinţific specializat D 34. 551.01 - 03 la Universitatea Liberă Internaţională din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui MUTULESCU 
Antonio Silviu cu tema: „Responsabilitatea şi răspunderea juridică a statului în domeniul economiei şi 
finanţelor publice”, la specialitatea: 551.01. Teoria generală a dreptului, conducător ştiinţific 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 

BALTAG Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor  universitar 
POSTU Ion, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
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AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat  în drept, profesor universitar 
NEGRU Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar  universitar 
LUPAŞCU Zinaida, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COCRIŞ Vasile, doctor în economie, profesor universitar (România)  
SECRIERU Angela, doctor habilitat  în economie, profesor universitar 
 
referenţii oficiali: 
VOICU Costică, doctor în drept, profesor  universitar (România) 
NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar  universitar.  
 

33) Consiliul ştiinţific specializat D 34. 551.01 - 04 la Universitatea Liberă Internaţională din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui PROCOPOVICI 
Augustin cu tema: „Răspunderea financiară: formă a răspunderii juridice”, la specialitatea: 551.01. 
Teoria generală a dreptului, conducător ştiinţific BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 
 

SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor  universitar 
POSTU Ion, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat  în drept, profesor universitar 
NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 
referenţii oficiali: 
HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor  universitar (România) 
NEGRU Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar.  
 

34) Consiliul ştiinţific specializat DH 30.554.01-  03 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a dlui BERLIBA Viorel cu tema: 
„Răspunderea penală pentru delictele fiscale”,  la specialitatea: 554.01. Drept penal şi execuţional penal, 
consultant ştiinţific CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
OSOIANU Tudor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
DOLEA Igor, doctor habilitat în drept,  profesor universitar   
TOADER Tudorel, doctor în drept, profesor universitar (România) 
MORARU Victor,  doctor  în drept, profesor universitar 
BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în  drept, profesor universitar 
ŢURCANU Viorel, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 
referenţii oficiali: 
PĂVĂLEANU Vasile, doctor în drept, profesor universitar (România) 
GHEORGHIŢĂ Mihail, doctor  habilitat în drept, profesor universitar  
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar. 
 

35) Consiliul ştiinţific specializat D 34.554.01-  06 la Universitatea Liberă Internaţională din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui BUDECI Vitalie cu 
tema: „Răspunderea penală pentru infracţiunile în domeniul transportului rutier”, la specialitatea: 
554.01. Drept penal şi execuţional penal, conducător ştiinţific BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor  habilitat 
în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
ULIANOVSCHI Xenofon, preşedinte, doctor  habilitat  în drept,  conferenţiar universitar   
ROTARI Oxana,  secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GHEORGHIŢĂ  Mihail, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
MORARU Victor, doctor în drept, profesor  universitar  
BERLIBA Viorel,  doctor  în drept, conferenţiar  universitar 
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referenţii oficiali: 
CUŞNIR Valeriu, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
MARIŢ Alexandru, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 
 

36) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01-  04 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui IUSTIN Viorel cu tema: „Infracţiuni 
asupra obiectelor de proprietate industrială”, la specialitatea: 554.01. Drept penal şi execuţional penal, 
conducător ştiinţific BOTNARU Stela, doctor  în drept, conferenţiar  universitar, în următoarea 
componenţă:  

 
GHEORGHIŢĂ  Mihail, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
GRAMA  Mariana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor  habilitat  în drept, conferenţiar universitar 
VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferenţiar  universitar  
GUŢANU Eugen,  doctor  în drept, conferenţiar  universitar 
 
referenţii oficiali: 
CUŞNIR Valeriu, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
BERLIBA Viorel, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 
 

37)  Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.04-  01  la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui ŢURCAN Ionel cu tema:  “Abordarea 
conceptuală a cadrului juridic al investigatorului sub acoperire”, la specialitatea: 554.04. Criminalistică, 
expertiză judiciară, investigaţii operative, conducător ştiinţific CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, 
profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în  drept,  profesor universitar  
STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
SEDLEŢCHI Iurie, doctor  în drept,  profesor universitar  
ALECU Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar (România) 
MARIŢ Alexandru,  doctor  în drept, conferenţiar  universitar 
GOLUBENCO Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar 
  
referenţii oficiali: 
GHEORGHIŢĂ Mihail, doctor habilitat în drept, profesor  universitar  
RUSU Vitalie, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 
 

MATEMATICĂ, FIZICĂ 
38) Consiliului ştiinţific specializat DH 01.111.02 – 01 la Institutul de Matematică şi Informatică 

al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe matematice a dlui 
COZMA Dumitru cu tema: „Integrability of cubic differential systems with invariant algebraic curves” 
/”Integrabilitatea sistemelor diferenţiale cubice ce posedă curbe algebrice invariante”, la specialitatea: 
111.02. Ecuaţii diferenţiale, consultant ştiinţific ŞUBĂ Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-
matematice, profesor universitar, în următoarea componenţă:  

 
CIOBAN Mitrofan, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 
academician  
ORLOV Victor, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice  
AMELKIN Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru 
corespondent (Belarus) 
BIGUN Iaroslav, doctor  în ştiinţe fizico-matematice,  profesor universitar (Ucraina) 
BURDUJAN Ilie, doctor în matematică, profesor universitar (România) 
JITARAŞU Nicolae,  doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
PERJAN Andrei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
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