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H O T Ă R Â R E A nr. AT –1/3-1 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr.1/3 din 11 februarie 2010) 

 
În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, cu  

Regulamentul privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CNAA din 25.11.2004 (proces-
verbal nr.1) şi în rezultatul examinării propunerilor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 
inovării şi ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice HOTĂRĂŞTE: 

 
ECONOMIE 

 
1. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.10–25 în cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Impactul proceselor şi 
tendinţelor pe piaţa internaţională a investiţiilor asupra situaţiei socio-economice din Republica Moldova", la 
specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, prezentată de dna MELNICENCO Olesea în următoarea componenţă: 
1. COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
4. CIOBU Stela, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. ŞESTACOVSCAIA Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar  

Referenţi oficiali: 
1. ENICOV Igor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. LUCHIAN Ivan, doctor în economie, conferenţiar universitar  
Conducător ştiinţific: IOVV Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 

2. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.10–26 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Integrarea Republicii Moldova 
în fluxurile financiare internaţionale",  la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, prezentată de dna TIMUŞ 
Victoria în următoarea componenţă: 
1. COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. HÎNCU Rodica, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. FUIOR Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. ŞESTACOVSCAIA Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BORŞ Ion, doctor în economie 
Conducător ştiinţific: SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 

 
3. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.10–27 în cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Теоретические и 
практические аспекты государственного финансового контроля на микро и макроуровне",  la specialitatea 
08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, prezentată de dl VOSTRICOV Denis în următoarea componenţă: 
1. COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 



C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\HOTARARI\hotpr.2010.1 (11.02.2010)  formarea CSS.doc 2

3. HÎNCU Rodica, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. FUIOR Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. DANDARA Viorel, doctor în economie 

Referenţi oficiali: 
1. SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. CRICLIVAIA Diana, doctor în economie 
Conducător ştiinţific: MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

4. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.08.00.10–09 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Impactul politicelor economice asupra datoriei 
publice",  la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, prezentată de dna TELEUCĂ Lina 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. SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
4. FUIOR Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. CASIAN Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
2. ŞTAHOVSCHI Ada, doctor în economie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: ENICOV Igor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

 
5. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.13–02* în cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Modele economico-
matematice de funcţionare eficientă a întreprinderii pentru diverse situaţii decizionale”, la specialitatea 08.00.13 – 
Metode economico-matematice, prezentată de dl BARACTARI Anatolie, în următoarea componenţă: 
1. BOLUN Ion, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
2. BRĂILĂ Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. SOLOMON Dumitru, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 
4. PÎRŢACHI Ion, doctor în economie, profesor universitar 
5. MĂMĂLIGĂ Vasile, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CIUBOTARU Maria, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. ROŞCOVAN Mihai, doctor în economie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: GODONOAGĂ Anatol, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

 
6. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.14–12 în cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Tendinţe mondiale în 
dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în baza investiţiilor străine directe", la specialitatea 
08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale, prezentată de dna CRUDU Rodica, în următoarea 
componenţă: 
1. CHIRCĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. PALII Natalia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. HÎNCU Rodica, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, m. c. 
5. POPESCU Anatolie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
6. ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
7. BADÎR Iurie, doctor în economie 

Referenţi oficiali: 
1. GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. CIOBANU Sergiu, doctor în economie 
Conducător ştiinţific: POPESCU Dan,  doctor în economie, profesor universitar, Sibiu, România 
Consultant ştiinţific: CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
 

ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 
 

7. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 01.01.01.06 – 03 în cadrul Institutului de Matematică şi 
Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 
fizico-matematice cu tema: “Bucle Moufang comutative şi Ch-cuasigrupuri cu condiţii de finitudine“, la specialitatea: 
01.01.06 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor, prezentată de dna GURDIŞ Aliona, în următoarea 
componenţă:  
1. REABUHIN Iurie, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician 
2. IZBAŞ Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. CIOBANU Mitrofan, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician 
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4. VALUŢĂ Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
5. CUZNEŢOV Eugen, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BURDUJAN Ilie, doctor în matematică, profesor universitar, România 
2. SÂRBU Parascovia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: SANDU Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: URSU Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
 

8. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.01.04.10 – 05 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: “Obţinerea, doparea şi 
cercetarea spectrului energetic al impurităţilor monocristalelor seleniurii de zinc de structură perfectă” (Получение, 
легирование и исследование энергитического спектра примесей структурно совершенных монокристаллов 
селенида цинка), la specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, prezentată de dl COLIBABA Gleb, 
în următoarea componenţă:  
1. GAŞIN Petru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. ŞERBAN Dormidont, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe fiz.-mat., profesor universitar 
3. TIGHINEANU Ion, doctor hab în şt. fiz.-mat., profesor universitar, membru corespondent  
4. SÎRBU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
5. CLIUCANOV Alexandr, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
6. ARUŞANOV Ernest, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, academician 

Referenţi oficiali: 
1. CULIUC Leonid, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
2. RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: NEDEOGLO Dmitrii, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
 

MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
 

9. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 28 în cadrul Institutului de Cardiologie, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Corelaţiile clinice ale artritei psoriazice cu 
determinantele imuno-monogenetice (clasele HLA)”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie 
(reumatologie), prezentată de dl RUSSU Eugeniu, 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. GROPPA Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. BARBACAR Nicolae, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
5. BEŢIU Mircea, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
        Referenţi oficiali: 
1. MAZUR Minodora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. GHINDĂ Sergiu, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
Conducător ştiinţific: BABIUC Constantin, doctor în medicină, profesor universitar  
Consultant ştiinţific: MUŞET Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
 

10. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 52.14.00.14 – 16 în cadrul Institutului Oncologic, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Tratamentul combinat şi complex al recidivelor şi 
metastazelor de cancer ovarian în bazinul mic”, la specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie, prezentată de dl 
ROTARU Tudor, în următoarea componenţă: 
1. ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină 
3. CORCIMARU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
4. ROTARU Marin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. PIHUT Petru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. FRIPTU Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. ROŞCA Sergiu, doctor în medicină  
Conducător ştiinţific: SOFRONI Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultanţi ştiinţific: GHIDIRIM Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

11. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 52.14.00.14 – 17 în cadrul Institutului Oncologic, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Particularităţile epidemiologice, clinico-
morfologice şi chirurgicale ale adenomului şi cancerului glandei tiroide”, la specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi 
radioterapie, prezentată de dl ŢÎBÎRNĂ Andrei, în următoarea componenţă: 
1. CERNAT Victor, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
2. MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină 
3. ANESTEADI Zinaida, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
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4. IACOVLEVA Iraida, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. BELEV Nicodim, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
6. GHIDIRIM Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
7. CAZACOV Vladimir, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. JOVMIR Vasile, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
2. DUBININ Oleg, doctor în medicină  
Conducător ştiinţific: HOTINEANU Vladimir, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultanţi ştiinţific: CERNÎI Anatol, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

12. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 52.14.00.19 – 07 în cadrul Institutului Oncologic, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Valoarea ecocardiografiei în diagnosticul 
malformaţiilor cardiace congenitale”, la specialitatea 14.00.19 – Imagistică medicală, prezentată de dna MALÎGA 
Oxana, în următoarea componenţă: 
1. BAIRAC Vasile, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. PISARENCO Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. ZATUŞEVSCHI Ivan, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. CIOBANU Nicolae, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. TESTEMIŢANU Andrei, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: ROTARU Natalia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: CIUBOTARU Anatol, doctor habilitat în medicină 
 

13. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.28 – 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: 
„Tratamentul diferenţial al focarelor de contuzie cerebrală gravă”, la specialitatea 14.00.28 – Neurochirurgie, prezentată 
de dl GURANDA Viorel, în următoarea componenţă: 
1. GHERMAN Diomid, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
2. GAVRILIUC Mihail, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. TIMIRGAZ Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. BURUNSUS Vasile, doctor în medicină 
5. GLAVAN Iulian, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. GROPPA Stanislav, , doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
2. CIUREA Alexandru, doctor în medicină, profesor universitar, Bucureşti, România 

Conducător ştiinţific: ZAPUHLÎH Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
                    

14. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 24 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 colaborativ al serviciilor de control al infecţiilor HIV/SIDA şi Tuberculoză”, la specialitatea 14.00.33 –
Medicină socială şi management, prezentată de dl SOLTAN Viorel, în următoarea componenţă: 
1. TINTIUC Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. LOZAN Oleg, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
4. SAIN Dumitru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
5. LUCA Lucia, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
2. BURINSCHI Victor, doctor în medicină 

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

15. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 25 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
”Particularităţile expertizei medicale a vitalităţii în tulburări mentale şi de comportament”, la specialitatea 14.00.33 –
Medicină socială şi management, prezentată de dna ISRAFILOV Marina, în următoarea componenţă: 
1. TINTIUC Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. NACU Anatol, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. PALANCIUC Mihai, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
5. MOROŞANU Mihai, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. COBÎLEANSCHI Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  



C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\HOTARARI\hotpr.2010.1 (11.02.2010)  formarea CSS.doc 5

2. SERBIN Vasile, doctor în medicină 
Conducător ştiinţific: GREJDIANU Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: REVENCO Mircea, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

16. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.37 – 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: 
”Efectele vasopresorii a izoturonului în complexul terapiei intensive la pacienţi în stările critice”, la specialitatea 
14.00.37 – Anesteziologie şi reanimatologie, prezentată de dna GHECEVA Oxana, în următoarea componenţă: 
1. POPA Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. CORNOGOLUB Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. CEBOTARI Anatol, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
4. BAHOV-GUŢU Cornelia, doctor în medicină 
5. BADAN Andrei, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. TODIRAŞ Mihai, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  
2. COTELNIC Anatol, doctor în medicină 
Conducător ştiinţific: PÎRGARI Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
                                      COJOCARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific:   GHICAVÂI Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

 
BIOLOGIE, GEOGRAFIE  ŞI AGRICULTURĂ 

 
17. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 60.06.02.04 –02 în cadrul Universităţii Agrare de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în agricultură cu tema: „Studiul particularităţilor 
morfo-productive ale albinelor Carpatice din Republica Moldova”, la specialitatea 06.02.04–Tehnologia creşterii 
animalelor şi obţinerii produselor animaliere, prezentată de dna MIHAILOVA Iulia, în următoarea componenţă: 
1. CHILIMAR Serghei, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, membru corespondent 
2. DABIJA Tatiana, secretar, doctor în agricultură 
3. RADIONOV Vladimir, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar universitar 
4. MAGDICI Maria, doctor în agricultură, Iaşi, România 
5. CEBOTARI Valentina, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător. 
         Referenţi oficiali: 
1. LAZĂR Ştefan, doctor în agricultură, profesor universitar, Iaşi, România 
2. DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
Conducător ştiinţific: EREMIA Nicolae, doctor habilitat în agricultură, profesor  universitar  
 

18. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 62.06.01.08 – 03 în cadrul Institutului Ştiinţifico-Practic de 
Horticultură şi Tehnologii Alimentare, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în agricultură, cu tema: 
„Влияние разнокачественности посадочного материала на развитие и продуктивность виноградных кустов” 
(Influenţa calităţii materialului săditor asupra dezvoltării şi productivităţii viţei de vie), la specialitatea 06.01.08 – 
Viticultură, prezentată de dl CARA Serghei, în următoarea componenţă: 
1. CUHARSCHI Mihail, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
2. SOLDATENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 
3. TOPALĂ Ştefan, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
4. CEBANU Vitalie, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
5. UNGUREANU Semion, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. CHISILI Mihail, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
2. BRATCO Dumitru, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
Conducător ştiinţific: PERSTNIOV Nicolae,  doctor habilitat în agricultură, profesor universitar  
Consultant ştiinţific:   DERENDOVSCHI Antonina,  doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
 

19. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 10.03.00.15–09 în cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a 
Plantelor al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Analiza moleculară a 
diferitelor genotipuri de porumb utilizate în ameliorare” la specialitatea 03.00.15 – Genetică, prezentată de dna 
BONDARENCO Ecaterina, în următoarea componenţă: 
1. CRAVCENCO Anatol, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
2. COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. PALII Andrei, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru correspondent 
4. GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
5. ZGARDAN Dan, doctor în biologie 

Referenţi oficiali: 
1. DUCA Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru correspondent 
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2. LUPAŞCU Galina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
Conducător ştiinţific: BARBACAR Nicolae, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 

 
20. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 10.03.00.15–10 în cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a 

Plantelor al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Молекулярный 
анализ некоторых факторов транскрипции, дифференциально экспрессирующихся в репродуктивных органах 
томата” (Analiza moleculară a unor factori de transcripţie cu expresie diferenţiată în  organele de reproducere la 
tomate), la specialitatea 03.00.15 – Genetică, prezentată de dl BONDARENCO Vladimir, în următoarea componenţă: 
1. LUPAŞCU Galina, preşedinte, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
2. COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. DUCA Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru correspondent 
4. PALII Andrei, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru correspondent 
5. SALTANOVICI Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1.   CRAVCENCO Anatol, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. CEMORTAN Igor, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: BARBACAR Nicolae, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
 

ISTORIE, FILOSOFIE, SOCIOLOGIE, POLITOLOGIE, JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 
 
21. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 10.01.10 – 03 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie cu tema: „Dimensiunile implicitului în discursul 
politic”, la specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, prezentată de dna BĂHNEANU Vitalina, în 
următoarea componenţă: 
1. MARIN Constantin, preşedinte, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar 
2. GUZUN Mihai, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. DOROGAN Valentin, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
4. CONSTANTINOVICI Elena,  doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
5. COTELNIC Tudor, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. MORARU Victor ,  doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
2. CORNICIUC Sabina, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: SPĂTARU Tatiana,  doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar 
 

DREPT, PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
 

22. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.02 – 06* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova  
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Piaţa de capital din Republica Moldova în 
perspectiva integrării europene”,, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (financiar); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept, prezentată de dna ALBUL Elena în următoarea componenţă: 
1. GUCEAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. CÂRNAŢ Teodor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
3. COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4.    MOCANU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5.    RUSU Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. ARMEANIC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar  
 

23. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 39 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Echilibrul puterilor în stat – pilon al 
constituţionalismului din România şi Republica Moldova (studiu comparat)”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl DRILEA-MARGA Pompiliu Marian 
în următoarea componenţă: 
1. GUCEAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător  
3. POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar  
5. BANTUŞ Anatol, doctor în drept, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. MURZEA Cristinel, doctor în drept, profesor universitar, Braşov, România  
Conducător ştiinţific: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
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24. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 38.13.00.01 - 40 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Integralizarea formării conştiinţei ecologice la 
liceeni”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna COJOCARU Snejana, în următoarea 
componenţă: 
1. CEMORTAN Stela, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. CARA Angela, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
3. STASIEV Grigore, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
4. BÂLICI Veronica, doctor în pedagogie 
5. GORDEA Liliana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. URSU Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
 

25. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 27 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Evoluţii ale paradigmei curriculumului în 
societatea postmodernă”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dl SOARE C. Emanuel, în 
următoarea componenţă: 
1. GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. DANDARA Otilia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. BACIU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
5. DARII Ludmila, doctor în pedagogie 

Referenţii oficiali:  
1. NICOLESCU Viorel, doctor în pedagogie, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. BOTGROS Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
Consultant ştiinţific: CRISTEA Sorin, doctor în pedagogie, profesor universitar, Bucureşti, România 
 

26. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 28 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Fundamentele pedagogice ale dezvoltării teoriei 
şi metodologiei curriculumului ”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna MIHĂESCU Mirela, 
în următoarea componenţă: 
1. GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. DANDARA Otilia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. PANICO Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. BACIU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali:  
3. NICOLESCU Viorel, doctor în pedagogie, profesor universitar, Bucureşti, România 
4. AXENTI Ioana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
Conducător ştiinţific: CRISTEA Sorin, doctor în pedagogie, profesor universitar, Bucureşti, România 
 

27. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 23/1 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Tactica interceptării şi înregistrării 
comunicărilor”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal), prezentată de dl DINU Dumitru în 
următoarea componenţă: 
1. BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. GOLUBENCO Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. DORAŞ Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar  
Conducător ştiinţific: GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
 

28. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.02 – 07* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova  
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Răspunderea în dreptul constituţional (studiu 
juridico-comparat)”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de 
drept, prezentată de dna HLIPCĂ Adriana în următoarea componenţă: 
1. GUCEAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. CÂRNAŢ Teodor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
3. POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. ARSENI Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar  
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5. BANTUŞ Anatol, doctor în drept, profesor universitar 
Referenţii oficiali: 

1. COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar  
 

29. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36.13.00.02 - 14 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Rolul cursurilor opţionale în eficientizarea 
procesului de predare-învăţare a fizicii în învăţământul preuniversitar”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (fizica), prezentată de dna PUFU Elena, în următoarea componenţă: 
1. LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. HARITON Andrei, doctor în pedagogie, profesor universitar  
4. RUSU Mircea, doctor în fizică, profesor universitar, Bucureşti, România 
5. BURSUC Oleg, doctor în pedagogie 
6. BOTGROS Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

 Referenţii oficiali: 
1. IORGA SIMĂN Ion, doctor în fizică, profesor universitar, Piteşti, România 
2. CONSTANTINOV Nicolae, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

  Conducător ştiinţific: BOCANCEA Viorel, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
 

 
 
 
 

Preşedinte,                  
academician                                                                                          Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,       
doctor habilitat                                                                                               Gheorghe GLADCHI 


