
 
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: cnaa@mail.utm.md 

H O T Ă R Â R E A nr. AT –5/3 
din 09 octombrie 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: 

 
 

FILOLOGIE; STUDIUL ARTELOR 
 

1)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 19.10.02.01- 18 în cadrul Institutului de Filologie al AȘȘȘȘM, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Textul monologic șșșși textul dialogic din perspectiva 

analizei discursului”, la specialitatea 10.02.01 – Limba română,  prezentată de dnul COSMESCU Alexandru, în 
următoarea componenţă: 

1. PAVEL Vasile, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. SAVIN Angela, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
3. BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
4. SAINENCO Ala, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. MOLEA Viorica, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
2. PĂCURARU Veronica, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 

 
POLITOLOGIE 

 
2)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 80. 25.00.02 - 01 în cadrul Academiei de Administrare Publică  pe 

lîngă Preșșșședintele Republicii Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie cu 
tema: „Politici și strategii privind managementul  funcției publice și al funcționarilor publici”, la specialitatea: 
25.00.02 – Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice, servicii publice;  prezentată de dl  
GARȘȘȘȘTEA  Vladimir, în următoarea componenţă: 

1. MORARU Victor, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
2. GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferențiar universitar 
3. SÎMBOTEANU Aurel, doctor în politologie, conferențiar universitar  
4. SACA Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
5. JUC Victor, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar 
6. BANTOȘ Anatol, doctor în drept, profesor universitar 
7. MOCANU Victor, doctor în drept, conferențiar universitar 

Referenţii oficiali: 

1. SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
2. TĂRÎȚĂ  Orest, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
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Conducător ştiinţific: PLATON Mihail, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
Consultant șșșștiințțțțific: POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

3)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.23.00.01 – 27, în cadrul Universitățțțții de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie` cu tema: „Dimensiuni politice ale relației putere-

opoziție în contextul transformărilor democratice din Republica Moldova.”, la specialitatea: 23.00.01 – Teoria, 

metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice., prezentată de dna NICOLAEV Irina, în următoarea 
componenţă: 

1. RUSNAC Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician  
2. COLAȚCHI Angela, secretar ştiinţific, doctor în sociologie, conferențiar universitar 
3. TEOSA Valentina,  doctor habilitat în politologie, profesor interimar  
4. SACA Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
5. VARZARI Pantelimon, doctor în filosofie, conferenţiar cercetător 

Referenţii oficiali: 

1. MORARU Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
2. MIDRIGAN Pavel,  doctor în politologie  

Conducător ştiinţific: MOȘNEAGA Valeriu, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
 

4)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 23.00.01 – 28, în cadrul Universitățțțții de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie cu tema: „Unitatea Teritorială  Autonomă Găgăuzia 

(Gagauz Yeri) în contextul  procesului politic  din Republica Moldova: general șșșși particular”, la specialitatea: 
23.00.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, prezentată de dna PUTINĂ 
Natalia, în următoarea componenţă: 

1. SACA Victor, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
2. SVETLICINÎI Rodica, secretar ştiinţific, doctor în politologie, conferențiar universitar 
3. SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
4. CAȘU Igor, doctor în istorie, conferențiar universitar  
5. MIRONOVA Svetlana, doctor în politologie 

Referenţii oficiali: 

1. NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în politologie, conferențiar universitar 
2. ȚVEATCOV Nicolai, doctor în politologie 

Conducător ştiinţific: RUSNAC Gheorghe, doctor habilitat  în istorie, profesor universitar, academician 
Consultant șșșștiințțțțific: MOȘNEAGA Valeriu,  doctor habilitat  în politologie, profesor universitar 
 

 
ECONOMIE 

 
5)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–50 în cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Dezvoltarea dialogului 

social șșșși impactul lui asupra relațțțțiilor industriale din Republica Moldova”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în industrie), prezentată de dna LIPCIU Ala, în următoarea componenţă: 
1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. PORTĂRESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. BÎRCĂ Alic, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. ROJCO Anatolii, doctor în economie, conferenţiar cercetător 
6. JUC Victor, doctor habilitat în politologie 
Referenţi oficiali: 

1. ȘIȘCAN Zorina, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. JALENCI Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: VACULOVSCHI Dorin, doctor în economie, conferențiar  universitar 
 

6)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–51 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Формирование 

эффективной системы контроля в менеджменте коммерчесеской организации” (Formarea unui sistem 

eficient de control în managementul organizațțțției comerciale), la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management 

(în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dl MAMMADOV Safar, în următoarea componenţă: 
1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. PORTĂRESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. ȘAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. DOROGAIA Irina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
Referenţi oficiali: 
1. DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
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2. MOVILĂ Irina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: BILAȘ Liudmila, doctor în economie, conferențiar  universitar 
 

7)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.08.00.10–13 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Оптимизация управления финансами 

предприятия полсредством финансовых инструментов”, la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, 
prezentată de dl MULIC Andrei în următoarea componenţă: 

1. BĂNCILĂ Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. DOGA-MÎRZAC Mariana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. CIOBU Stela, doctor în economie, conferenţiar universitar 
4. GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. LUCHIAN Ivan, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

8)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.08.00.10–14 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Gestiunea situaţiilor de criză financiară la 

întreprinderile din Republica Moldova”, la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, prezentată de dl 
MIHALACHI Ruslan în următoarea componenţă: 

1. ULIAN Galina, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. DOGA-MÎRZAC Mariana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. CIUBOTARU Maria, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
4. SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5. GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar 
6. LUCHIAN Ivan, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BUŞMACHIU Eugenia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BĂNCILĂ Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
 

9)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.12–29 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Contabilitatea reparaţiilor 

mijloacelor fixe”, la specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică prezentată de dna COTOROS 
Inga în următoarea componenţă: 

1. ŢURCANU Viorel, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. GRABAROVSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. ŢÎRIULNICOVA Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. BULGARU Veronica, doctor în economie 

Referenţi oficiali: 
1. TUHARI Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. DIMA Marcela, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: NEDERIŢA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

 
 

CHIMIE; AGRICULTURĂ  
 

10)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.02.00.04-08 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie „Contribuţii la studiul emulsiilor alimentare U/A 

înbogăţite cu micronutrienţi”, la specialitatea 02.00.04 – Chimie fizică, prezentată de dna CURCHI Diana, în 
următoarea componenţă: 

1. DUCA Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
2. BUNDUCHI Elena, secretar ştiinţific, doctor în chimie 
3. LUPAŞCU Tudor, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător 
4. TATAROV Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
5. CIOBANU Mihail, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 

Referenţii oficiali: 
1. GONŢA Maria, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar 
2. REŞITCA Vladislav, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: STURZA Rodica, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
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11)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D. 30.02.00.02-03 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie„Senzori potenţiometrici pe baza pivolaţilor trinucleari 

ai cromului (111)”, la specialitatea 02.00.02 – Chimie analitică,  prezentată de dna DÎRU Mariana, în următoarea 
componenţă: 

1. GULEA Aurelian, preşedinte, doctor habilitat în chimie, membru corespondent, profesor universitar  
2. BULMAGA Petru, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
3. BULMAGA Constantin, doctor habilitat în biologie 
4. LOZAN Raisa,  doctor în chimie 
5. CAZAC Tatiana, doctor în chimie 

Referenţii oficiali: 

1. POVAR Igor, doctor habilitat în chimie 
2. SANDU Maria, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: REVENCO Mihail, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
 

12)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 60.06.01.07-11 în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în agricultură „Creştera şi fructificarea mărului în 

plantaţiile intensive cu coronamentul în două planuri oblice în funcţie de soi şi forma coroanei”, la specialitatea 
06.01.07 – Pomicultura, prezentată de dnul POPA Sergiu, în următoarea componenţă: 

1. BABUC Vasile, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, membru corespondent 
2. PEŞTEANU Ananie, secretar ştiinţific, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 
3. DONICA Ilie, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător 
4. BUCARCIUC Victor, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător 
5. GROSU Ion, doctor habilitat în agricultură 

Referenţii oficiali: 
1. DADU Constantin, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător  
2. CROITOR Alexandr, doctor în agricultură 

Conducător ştiinţific: CIMPOIEŞ Gheorghe, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, membru 
corespondent 
 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
13)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.21 – 28 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: „Evaluarea compușșșșilor coordinativi ai zincului șșșși vanadiului la stimularea proceselor osteoregenerative în 

țțțțesuturile parodontale șșșși la utilizarea implantelor din titan”, la specialitatea 14.00.21 – Stomatologie, prezentată de dl 
GRANCIUC Gheorghe, în următoarea componenţă: 
1. LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. TOPALO Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. NACU Viorel, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar 
5. DUBCENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
6. GONȚA Maria, doctor habilitat în chimie, conferențiar universitar  
Referenţi oficiali: 

1. SANDHAUS Sami, doctor în medicină, profesor universitar, SUA  
2. NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
3. LÎSÎI Leonid, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultanțțțți ştiinţifici: GODOROJA Pavel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
                                      GULEA Aurelian, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent  
 

14)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.11 – 01 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: 
„Sifilisul latent recent șșșși diagnosticul diferențțțțial cu reacțțțțiile serologice fals pozitive”, la specialitatea 14.00.11 – 

Dermatologie șșșși venerologie, prezentată de dl TABUICA Oleg, în următoarea componenţă: 
7. ANESTIADI Zinaida, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
8. BABIUC Constantin, secretar ştiinţific, doctor în medicină, profesor universitar 
9. BEȚIU Mircea, doctor în medicină, conferențiar universitar 
10. MORCOV Grigore, doctor în medicină, conferențiar universitar 
11. GHINDA Sergiu, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
Referenţi oficiali: 

1. ANDRIEȘ Lucia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SOLOVĂSTRU Laura, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Iași, România 
Conducător ştiinţific: MUȘET Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
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15)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.27 – 53 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
„Managementul nonoperator șșșși miniminvaziv al leziunilor traumatice închise ale organelor abdominale 

parenchimatoase”, la specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, prezentată de dl GURGHIȘȘȘȘ Radu, în următoarea 
componenţă: 
1. GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. CASIAN Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
4. BALICA Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
5. ANTOCI Lilian, doctor în medicină, conferențiar cercetător  
Referenţi oficiali: 

1. TÂRCOVEANU Eugen, doctor în medicină, profesor universitar, Iași, România 
2. ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător  
Conducător ştiinţific: ROJNOVEANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

16)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.37 – 06 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
”Clinica șșșși terapia intensivă a sindromului HELLP șșșși a complicațțțțiilor lui”, la specialitatea 14.00.37 – Anesteziologie 

şi reanimatologie, prezentată de dna COȘȘȘȘPORMAC Viorica, în următoarea componenţă: 
1. EȚCO Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
2. CORNOGOLUB Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. SOFRONI Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. ȘANDRU Serghei, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. BORȘ Mihail, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. FRIPTU Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. STASIUC Violeta, doctor în medicină 
Conducător ştiinţific: COJOCARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific:  CERNEȚCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

17)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.40 – 05 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: 
„Rolul hemodiafiltrării în tratamentul insuficiențțțței renale”, la specialitatea: 14.00.40 – Urologie, prezentată de dna 
CORNEA Natalia, în următoarea componenţă: 
1. GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
4. CURAJOS Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. MUSTEA Anatol, doctor în medicină, conferențiar cercetător  
Referenţi oficiali: 
1. COJOCARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. AXENTI Alin, doctor în medicină 
Conducător ştiinţific: TĂNASE Adrian, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
 

18)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.07 – 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: 
”Estimarea igienică a stării de sănătate a copiilor în relațțțție cu calitatea apei potabile”, la specialitatea 14.00.07 – 

Igienă prezentată de dl BERNIC Vladimir, în următoarea componenţă: 
1. OSTROFEŢ Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. CHIRLICI Alexei, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent  
4. BAHNAREL Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. ȚUREA Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Referenţi oficiali: 
1. GREJDIANU Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. VOLNEANSCHI Ana, doctor în medicină, conferențiar cercetător   
Conducător ştiinţific: FRIPTULEAC Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: STRATULAT Petru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

 
BIOLOGIE, GEOLOGIE 

 
19)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 23.06.01.11 – 06 în cadrul Institutul de Protecție a Plantelor și 

Agricultură Ecologică al AȘM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în biologie cu tema: 
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”Fundamentarea mecanismelor acțțțțiunii fermonilor sexuali pentru diminuarea populațțțțiilor insectelor dăunătoare 

culturilor agricole”, la specialitatea: 06.01.11 – Protecția plantelor, prezentată de dl NASTAS Tudor, în următoarea 
componenţă: 

1. VOINEAC Vasile, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar  
2. TRETIACOV Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în agricultură 
3. ANDREEV Alexei, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
4. PAMUJAC Nicolai, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar  
5. TODIRAȘ Vladimir, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
6. VARVARA Mircea, doctor habilitat, profesor universitar, România  

Referenţii oficiali: 

1. VORONSCHIH Mihai, doctor habilitat în biologie, profesor universitar   
2. DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în biologice, profesor cercetător  
3. MANIC Gheorghe, doctor habilitat în biologice, conferențiar cercetător  

Consultant șșșștiințțțțific:  VOLOȘCIUC Leonid, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător  
 

20)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 09.03.00.07 - 12 în cadrul Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al 
AȘM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie cu tema: Productivitatea șșșși componențțțța 

biochimică a cianobacteriei Spiruluna platensis CNM-CB-02 la cultivare în prezențțțța unor compușșșși coordinativi ai 

cuprului”, la specialitatea: 03.00.07 – Microbiologie, prezentată de dna BATÎR Ludmila, în următoarea componenţă: 
1. USATÎI Agafia, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
2. CILOCI Alexandra, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
4. BALAN Greta, doctor în medicină  
5. BORTĂ Vasile, doctor în medicină, profesor cercetător  

Referenţii oficiali: 
1. EMNOV Ecaterina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
2. ROȘCIN Iurie, doctor habilitat în medicină,  profesor universitar 

 
21)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 06.03.00.18 – 08, în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie cu tema: ”Оценка состояния биосинтеза активного 

ила и создания базы данных экспертной системы”(Evaluarea stării biocenozei nămolului activ șșșși crearea bazei 
de date sistemului expert), la specialitatea: 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie,  prezentată de dna JURMINSKAIA 
Olga, în următoarea componenţă: 

1. TODERAȘ Ion, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
2. UNGUREANU Laurenția, secretar ştiinţific, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător  
3. USATÂI Marin, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător  
4. ŞUBERNEŢCHI Igor, doctor în bilogie, conferenţiar cercetător 
5. BULIMAGA Constantin, doctor habilitat în biologie, conf.cercet. 

Referenţii oficiali: 
1. ŞALARU Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. CREPIS Oleg, doctor în biologie, conferențiar cercetător 

Conducător ştiinţific: ZUBCOV Elena, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
 

22)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 07.03.00.13 – 07 în cadrul Institutului de Fiziologie șșșși 
Sanocreatologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie cu tema: „Specificul 

modificării comparative a conținutului aminoacizilor liberi și fracțiunilor proteice în sperma umană și taurină în 

condiții relativ confortogene și stresogene”, la specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia omului  și animalelor, prezentată de 
dl MEREUȚĂ Ion, în următoarea componenţă: 
1. FURDUI Teodor, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
2. ŞINCARENCO Irina, secretar ştiinţific,  doctor în biologie  
3. ȚURCANU Ștefan, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
4. CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
5. NIGULEANU Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 

1. DARIE Grigore, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
2. GARAEVA Olga, doctor în biologie 
Conducător ştiinţific: BORONCIUC Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
Consultant șșșștiințțțțific: PAVALIUC Petru, doctor  în biologie, conferențiar cercetător 
 

23)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 06 03.00.09 – 05  în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie cu tema: „Fauna, ecologia și însemnătatea biocenotică a 

stafilinidelor (Coleoptera, Staphylinidae) din Republica Moldova”, la specialitatea: 03.00.09 – Entomologie.   

prezentată de dna MIHAILOV Irina, în următoarea componenţă: 
1. ANDREEV Alexei, preşedinte, doctor habilitat în biologie 
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2. CALESTRU Livia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferențiar cercetător 
3. VOLOȘCIUC Leonid, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător 
4. CROITORU Nichita, doctor în agricultură, conferențiar universitar 
5. MANIC Gheorghe, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător 

Referenţii oficiali: 
1. VOINEAC Vasile, doctor habilitat, profesor universitar,  
2. PANUȚA Sergiu, doctor în biologie 
Conducător ştiinţific: DERJANSCHII Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
 

24)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 10.03.00.15 – 16, în cadrul Institutului de Genetică șșșși Fiziologie a 
Plantelor al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie cu tema: „Эффективность 
молекулярных маркеров в определении  генетического риска ишемического инсульта”, la specialitatea: 03.00.15 
– Genetică, prezentată de dna MOCAN Elena, în următoarea componenţă: 
1. LUPAŞCU Galina, preşedinte, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
2. COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. FOCȘA Valentin, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
5. CEMORTAN Igor, doctor în biologie, conferenţiar universitar  
Referenţii oficiali: 

1. DUCA Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
2. SECARĂ Victoria, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 

25)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.03.00.05 – 01 în cadrul Universitățțțții de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie cu tema: „Particularitățțțțile structurii taxonomice șșșși 

ecologice a comunitățțțților de alge edafice păstrate în condițțțții de anhidrobioză”, la specialitatea: 03.00.05 – Botanică.   

prezentată de dl MELNIC Victor, în următoarea componenţă: 
1. RUDIC Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
2. CIUBUC Natalia, secretar ştiinţific, doctor în biologie 
3. UNGUREANU Laurenția, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător 
4. CEPOI Liliana, doctor în biologie 
5. CHIRIAC Tatiana, doctor în biologie 
Referenţii oficiali: 

1. CĂRĂUȘ Ioan, doctor în biologie, profesor universitar,  
2. NEDBALIUC Boris, doctor în biologie, conferențiar universitar 
Conducător ştiinţific: ȘALARU Victor, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
 

26)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 04 04.00.09 – 01 în cadrul Institutului de Geologie șșșși Seismologie al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în geologie cu tema: „Poziția stratigrafică și fauna 

formațiunilor continentale a miocenului terminal de pe Platforma Moldovenească”, la specialitatea: 04.00.09 – 

Paleontologie și stratigrafie, prezentată de dl NICOARA Igor, în următoarea componenţă: 
1. DYKANI Natalia, preşedinte, doctor habilitat în geologie, Ucraina 
2. BOBRINSKAIA Olga, secretar ştiinţific, doctor în biologie 
3. CODREA Vlad, doctor habilitat, profesor universitar, România 
4. CROITOR Roman, doctor în geologie   
5. REDCOZUBOV Oleg, doctor în geologie 

Referenţii oficiali: 
1. DAVID Anatolie, doctor habilitat în biologie, prof. univ. 
2. TESAKOV Alexei, doctor în geologie, conferențiar cercetător, Rusia 
Conducător ştiinţific: LUNGU Alexandru,  doctor habilitat, profesor universitar  
 

 
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
27)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33.13.00.01-03 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Bazele 
psihopedagogice ale elaborării manualului electronic”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată 
de dna RAILEAN Elena, în următoarea componenţă: 
1. COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar   
2. GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
3. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
4. PAIU Mihai, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
5. BĂLĂNEL Dumitru, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
Referenţi oficiali:  

1. NEACŞU Ioan, doctor în pedagogie, profesor universitar, România  



D:\Temp\Online2PDF\dd78f10d2ce915c7268c1eee802c8ece.rtf 8

2. SOLTAN Petru, doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar   
Conducător ştiinţific: RUDIC Gheorghe, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
 

28)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 38.13.00.01-47 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Marketingul educaţional din perspectiva 
calităţii şi a pieţei  muncii”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna BULAT Galina, în 
următoarea componenţă: 
1. CEMORTAN Stela, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
2. CARA Angela, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
3. GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
4. ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
5. COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
6. ANDRIŢCHI Viorica, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
Referenţi oficiali:  

1. PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
2. SAVCIUC Oxana, doctor în economie, conferențiar universitar   
Conducător ştiinţific: COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
 

29)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 – 84  în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Особенности формирования 
спортивного отбора детей в дзюдо на начальном этапе подготовки /Particularităţile organizării procesului 
de selecţie sportivă a copiilor  în judo la etapa iniţială  de pregătire”, la specialitatea  13.00.04 – Teoria şi 
metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare, prezentată de dl 
MANOLACHI Victor, în următoarea componenţă: 
1. DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
2. POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
3. PLATONOV  Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Ucraina 
4. MATVEEV Serghei, doctor  în pedagogie, profesor universitar, Ucraina 
5. ROŞU Daniel, doctor în educație fizică și sport, România 
6. DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar  
7. ARMANOV Stanislav, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
Referenţi oficiali:  
1. ŞINCARIUC Oxana, doctor habilitat în educație fizică și sport, profesor universitar, Ucraina  
2. BUSUIOC Sergiu, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
Conducător ştiinţific: DEMCENCO Petru, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
 

30)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat 38.13.00.01 – 48  în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în pedagogie „Fundamente teoretice şi metodologice ale 
managementului resurselor umane în învăţământul preuniversitar”, la specialitatea  13.00.01 – Pedagogie 

generală, prezentată de dna ANDRIŢCHI Viorica, în următoarea componenţă: 
1. CEMORTAN Stela, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
2. CARA  Angela, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
3. PLATON  Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
4. COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
5. BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar   
6. COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
Referenţi oficiali:  

1. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
2. GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
3. PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
 

 
 
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 
 
 
Preşedinte, 
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
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Secretar ştiinţific, 
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


