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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 –5/8 

din 3 octombrie 2013 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  pentru susţinerea tezelor 

de doctor şi doctor habilitat 
     În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova, în rezultatul examinării propunerilor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera 
ştiinţei şi inovării şi ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi în baza deciziilor 
comisiilor de experţi pe domenii,  Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
HOTĂRĂŞTE:  

 
1. Se formează consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de 

doctor şi doctor habilitat după cum urmează:  
 

ECONOMIE 
1) Consiliul ştiinţific specializat D 32 08.00.05 – 56 la Academia de Studii Economice  din 

Moldova, abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie     a dnei 
RABOŞAPCA Irina cu tema: Managementul riscului de mediu: probleme şi tendinţe, la specialitatea 
08.00.05 – Economie şi management (Managementul mediului), conducător ştiinţific SOLCAN Angela, 
doctor în economie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
       
              PALADI  Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

PORTĂRESCU  Serghei, secretar ştiinţific,  doctor în economie, conferenţiar universitar  
MATEI Constantin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar  
CIMPOIEŞ Dragoş, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar  
MOROZ Victor, doctor în economie, conferenţiar cercetător 
STIHI Ludmila, doctor în economie, conferenţiar universitar   
BOBEICĂ Valentin, doctor habilitat în chimie, conferenţiar  cercetător 

 
         referenţii oficiali: 

BAJURA  Tudor,  doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
VEREJAN  Nicolai,  doctor în economie, conferenţiar  universitar.  

 
2) Consiliul ştiinţific specializat  D 32 08.00.05 – 55   la Academia de Studii Economice  din 

Moldova, abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie a dnei ŞARGU  Lilia 
cu tema: Modalităţi de perfecţionare a managementului negocierilor (în companiile de comerţ din 
Republica Moldova), la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de 
antreprenoriat), conducător ştiinţific COJOCARU Vadim, doctor în economie, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 
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      PALADI  Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
             PORTĂRESCU  Serghei, secretar ştiinţific,  doctor în economie, conferenţiar universitar   
             ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
BORCOMAN Raisa, doctor în economie, conferenţiar  universitar 

 
referenţii oficiali: 

       STRATAN Alexandru,  doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar 
       JALENCU  Marian, doctor în economie, conferenţiar  universitar.  
 
3) Consiliul ştiinţific specializat D 60 08.00.05 – 32 la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 

abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie a dnei NIREAN Elena cu tema: 
Managementul riscurilor în activitatea unităţilor agricole, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în agricultură), conducător ştiinţific ŢURCANU Petru, doctor habilitat în economie, 
profesor universitar, în următoarea componenţă: 

       
TIMOFTI  Elena, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
BALTAG Grigore, secretar ştiinţific,  doctor în economie, conferenţiar universitar   
SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ONOFREI  Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
TARANTAI  Vladimir, doctor în economie, conferenţiar universitar   
MUSTEAŢĂ Simion, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător  

 
referenţii oficiali: 

DOGA  Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
CATAN Petru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar.   

 
4) Consiliul ştiinţific specializat  D 31 08.00.05 – 25  la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitată 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie a dlui LUCA Nicolae cu tema: 
Eficientizarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din alimentaţia publică a Republicii Moldova, la 
specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în alimentaţia publică), conducător ştiinţific 
SVERDLIC Valentin, doctor în economie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

       
BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
CRUCERESCU  Cornelia, secretar ştiinţific,  doctor în economie, conferenţiar universitar   
CERTAN Simion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
SOLCAN  Angela, doctor în economie, conferenţiar  universitar  
GOROBIEVSCHI Svetlana, doctor în economie, conferenţiar  universitar  
TIMOFTI Elena, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

 
referenţii oficiali: 

COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
MELINTE Claudia, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

 
5) Consiliul ştiinţific specializat D 32 08.00.10 – 36 la Academia de Studii economice din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie a dnei ERHAN Lica cu tema: 
Strategii financiare de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii prin prisma asigurării unei economii 
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de piaţă funcţionale, la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, conducător ştiinţific COBZARI 
Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
BĂNCILĂ Natalia, preşedinte, doctor habilitat, conferenţiar universitar   
BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar  
CIUBOTARU Maria, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar  
DOGA-MÎRZAC Mariana, doctor în economie, conferenţiar universitar  
GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

 
referenţii oficiali: 

ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
TIMUŞ Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

 
6) Consiliul ştiinţific specializat D 32 08.00.12 – 31 la Academia de Studii economice din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie a dnei MIHAILA Svetlana cu 
tema: Contabilitatea şi controlul de gestiune la întreprinderile de prelucrare a cărnii, la specialitatea: 
08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică, conducător ştiinţific ŢURCANU Viorel, doctor 
habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
BUCUR Vasile, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar   
GRABAROVSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor,  conferenţiar universitar   
TUHARI Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
GRIGOROI Lilia, doctor în economie, conferenţiar universitar  
BOSTAN Ionel, doctor în economie, profesor universitar, România 
BULGARU Veronica, doctor în economie. 

 
referenţii oficiali: 

HLACIUC Elena, doctor în economie, profesor universitar, România 
ŢIRIULNICOV Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE 

 
7) Consiliul ştiinţific specializat  DH 24.05.27.01-04  la Institutul de Inginerie Electronică şi 

Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM,  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în 
ştiinţe fizico-matematice a dlui ŞIŞIANU Sergiu cu tema: Tehnologii neconvenţionale cu procesare 
fototermică rapidă pentru dispozitive micro- şi nanoelectronice,  la specialitatea 05.27.01 – Electronica 
corpului solid, microelectronică, nanoelectronică, consultant ştiinţific Ghiţu Dumitru, doctor habilitat în 
ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician, în următoarea componenţă: 

 
TIGHINEANU Ion, preşedinte, doctor hab. în şt. fizico-matematice,  prof. univ., academician. 
URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor hab. în şt. fizico-matematice,conf. cercetător 
SIDORENCO Anatolie, doctor hab. în şt. fizico-matematice, profesor universitar, mc 
NEDEOGLO Dmitrii, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
CULIUC Leonid, doctor habilitat in ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
ŢIULEANU Dumitru, doctor habilitat in ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
POPOVICI Nicolae, doctor habilitat in ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
BODIUL Pavel, doctor habilitat in ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 

             
referenţii oficiali: 

CANŢER Valeriu, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar, academician 
ENĂCHESCU Marius, doctor, profesor universitar, România 
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GAŞIN Petru, doctor habilitat in ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar. 
                       

8) Consiliul ştiinţific specializat  D 10.06.01.05-03 la Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor 
al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în agricultură           a dnului  
BRUMA Serghei cu tema: Evaluarea capacităţii de combinare şi a distinctivităţii liniilor 
consangvinizate de porumb timpuriu,  la specialitatea 06.01.05 – Ameliorarea şi producerea seminţelor, 
conducător ştiinţific MUSTEAŢĂ Simion, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător, în 
următoarea componenţă: 

LUPAŞCU Galina, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor  în biologie, conferenţiar cercetător       
CONCIARIUC Maria, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
BUCARCIUC Victor, doctor habilitat  în agricultură, profesor cercetător 
PALII Andrei, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, mc. 

 
     referenţii oficiali: 

ROTARU Tudor, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
ŢIGĂNAŞ Domnica, doctor în agricultură, conferenţiar universitar. 
 

9) Consiliul ştiinţific specializat  D 01.01.05.01-03  la Institutul de Matematică şi Informatică al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în informatică  a dlui            
CURTEANU Neculai cu tema: Natural language parsing with the Segmentation-Cohesion-Dependency 
strategy and linguistic theory / Parsarea limbajului natural bazată pe strategia şi teoria lingvistică 
Segmentare-Coeziune-Dependenţă, la specialitatea 01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; 
programarea calculatoarelor, conducător ştiinţific COJOCARU Svetlana, doctor habilitat în informatică, 
conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 

 
GAINDRIC Constantin, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, mc. 
CIUBOTARU Constantin, secretar ştiinţific, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
TUFIS Dan, doctor în informatică, profesor universitar, academician al Academiei Române 
BOBICEV Victoria, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
COLESNICOV Alexandru, doctor in matematică 

  
referenţii oficiali: 

POPESCU Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
OBJELEAN Nicolae, doctor în informatică, conferenţiar universitar. 
 

10) Consiliul ştiinţific specializat D 02.01.04.10-18   la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice a dnei            
BUINIŢKAIA Govhar cu tema: Характеризация нецентросимметричных полупроводников и 
диэлектриков  ZnO, BaSrTiO3, CuIn5Se8, CuGa5Se8, CuGa3Se5, CuInGaSe2  методом генерации 
второй оптической гармоники / Caracterizarea semiconductorilor şi dielectricilor necentrosimetrici 
ZnO, BaSrTiO3,  CuIn5Se8, CuGa5Se8, CuGa3Se5, CuInGaSe2 prin metoda generării armonicii a doua 
optice,  la specialitatea 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, conducător ştiinţific CULIUC 
Leonid, doctor habilitat in ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician, în următoarea 
componenţă: 

 
SIMAŞCHEVICI Alexei, preşedinte, doctor hab. în şt. fizico-matematice, prof. univ., acad.  
URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor hab. în şt. fizico-matematice, conf. cercetător 
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IOVU Mihai, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
POPESCU Aurelian, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
NATEPROV Alexandr, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
 

referenţii oficiali: 
             NEDEOGLO Dmitrii, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
             SÎRBU Nicolae, doctor habilitat in ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar. 
 

11) Consiliul ştiinţific specializat  D 60.05.20.01-02   la Universitatea Agrară de Stat din Moldova,  
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în tehnică a dnului GADIBADI Mihail cu 
tema: Argumentarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai brăzdarilor semănătorilor pentru culturi 
cereale,  la specialitatea: 05.20.01 – Mecanizarea agriculturii, conducător ştiinţific SERBIN Vladimir, 
doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
HĂBĂŞESCU Ion, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, mc. 
LÎSÎI Radu, secretar ştiinţific, doctor în tehnică 
MARIAN Grigore, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
POBEDINSCHI Victor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
STOICEV Petru, doctor habilitat in tehnică, profesor universitar 
SCLEAR Peotr, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar 

       
referenţii oficiali: 

BUMACOV Vasile, doctor habilitat in tehnică, profesor universitar 
MELNIC Iurie, doctor în tehnică. 

       
12) Consiliul ştiinţific specializat  D 36.01.04.07-01 la Universitatea de Stat din Tiraspol, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice a dnei PÎNTEA Valentina cu 
tema: Studierea particularităţilor modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină in 
semiconductoarele ternare CdGa2S4, ZnIn2S4, la specialitatea 01.04.07 – Fizica corpului solid, 
conducător ştiinţific GHEORGHIŢĂ Eugen, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, consultant ştiinţific ARAMĂ Efim, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 

 
GAŞIN Petru, preşedinte, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar 
GUŢULEC Leonid, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar univ. 
NEDEOGLO Dmitriil, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
IOVU Mihai, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
ŢIULEANU Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

 
  referenţii  oficiali: 

ŞIŞIANU Teodor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, mc 
EVTODIEV Igor, doctor habilitat in ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

                                          
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
13) Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.21 – 30  la  Universitătea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină a 
dnei  VASILAŞCU Adriana  cu tema: Aspecte moderne ale eroziunilor dentare. Etiopatogenie, clinacă, 
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diagnostic, tratament şi preventie, la specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie, conducător ştiinţific 
BURLACU Valeriu, dr., profesor universitar  în următoarea componenţă: 

 
LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar  
SPINEI Iurie, secretar, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
COBANU Sergiu, doctor habilitat în medicină conferenţiar universitar  
STEPCO Elena, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
PANCENCO Anatolie, doctor în medicină, conferenţiar universitar  

 
        referenţii oficiali: 

TOPALO Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
COJOCARU Mihail, doctor în medicină, conferenţiar universitar. 

                             
14) Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.21 –31  la  Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină a 
dnei LEHTMAN Sofia cu tema: Optimizarea diagnosticării şi tratamentului sialolitiazei, la 
specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie, conducător ştiinţific ŞCERBATIUC Dumitru, dr. hab., profesor 
universitar  în următoarea componenţă: 

 
NICOLAU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
SPINEI Iurie, secretar, doctor medicină, conferenţiar universitar 
TOPOR Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
COBANU Sergiu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar. 
CHELE  Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
PANCENCO Anatolie, doctor în medicină, conferenţiar universitar  

 
         referenţii oficiali: 

LUPAN Ion, dr. hab., prof. univ. 
VORONEANU Maria, dr. în medicină, prof. univ., România 

                             
15) Consiliul ştiinţific specializat D 50 14.00.33 – 38 la Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină a 
dlui JELAMSCHI Nicolae cu tema: Direcţiile de optimizare a managementului resurselor umane din 
instituţiile medico-sanitare publice din Republica Moldova, la specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială 
şi management, conducător ştiinţific LOZAN Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
în următoarea componenţă: 

 
TINTIUC DUMITRU, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
CIOBANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
EŢCO Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
CIOCANU Mihai, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
CIOBANU Mihail, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
BUGA Mircea, doctor în medicină. 

 
referenţii oficiali: 

MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
PALANCIUC  Mihail, doctor în medicină, conferenţiar universitar. 

 
BIOLOGIE ŞI GEOGRAFIE 

 
16) Consiliul ştiinţific specializat DH 23 06.01.11 – 08 la Institutul de Protecţie  a Plantelor şi 

Agricultură Ecologică, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în biologie a 
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dnei COREŢCHI Liubov cu tema: Controlul genetic al interacţiunii culturilor leguminoase cu 
fitopatogenii, la specialitatea: 06.01.11 – Protecţia plantelor, consultanţi ştiinţifici: LUPAŞCU Galina, 
doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător şi VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat în biologie, 
conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 

 
VOINEAC Vasile, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
TODIRAŞ Vladimir, secretar ştiinţific, doctor habilitat în biologie, conferenţiar  cercetător 
BOTNARI Vasile, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar  cercetător 
BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie, conferenţiar  cercetător 
PAMUJAC Nicolae, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
NASTAS Tudor, doctor habilitat în biologie, conferenţiar  cercetător 
CRAVCENCO Anatol, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 

 
         referenţii oficiali: 

LEONTE Constantin, doctor în biologie, profesor universitar,  Iaşi, România  
VRONSCHIH MihaiL, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, m.c. 
GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 

  
17) Consiliul ştiinţific specializat D 12 11.00.09 –3 la Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în geografie a dnei OVERCENCO Alla cu 
tema: Legităţile temporale de distribuţie a temperaturilor extreme din perioada caldă a anului 
(Временные закономерности распределения экстремумов температуры воздуха в теплый период 
года), specialitatea: 11.00.09 – Meteorologie, climatologie şi agrometeorologie, conducător ştiinţific 
CONSTANTINOV  Tatiana, academician, în următoarea componenţă: 
        

URSU Andrei, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar academician 
MIŢUL  Efrem, secretar ştiinţific, doctor în geologie şi mineralogie, conferenţiar  cercetător 
NEDEALCOV Maria, doctor habilitat în geografie, conferenţiar  cercetător 
COŞCODAN Mihail, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
PUŢINTICĂ Anatolie, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 

           
referenţii oficiali: 

SOFRONI Valentin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar 
MIHAILESCU Constantin, doctor habilitat în geografie, conferenţiar  cercetător 

 
DREPT 

 
18) Consiliul ştiinţific specializat DH 30 12.00.03 – 33 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a dlui SADOVEI Nicolae cu tema: 
„Condiţia depunerii jurământului în raporturile juridice de muncă atipice”, la specialitatea: 12.00.03 – 
Drept privat (dreptul muncii), consultant ştiinţific COJUHARI Alexandru, doctor habilitat în drept, 
profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
 COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
 BĂIEŞU Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar  
 BĂIEŞU Aurel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar   
 COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
 GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, m.c. 
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 ROMANDAŞ Nicolai, doctor în drept, profesor universitar 
 PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, doctor în psihologie, profesor universitar   
 ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar.   

 
referenţii oficiali: 

ŢICLEA Alexandru, doctor în drept, profesor universitar, România 
VOICULESCU Nicolae, doctor în drept, profesor universitar, România  
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar. 

 
19) Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.02 – 22  la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept  a dnei CHIVERI Galina cu tema: Principiul 
transparenţei în activitatea autorităţilor publice  - garanţie a unei administrări democratice în statul de 
drept, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor 
de drept, conducător ştiinţific CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, în 
următoarea componenţă: 

 
SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
MOCANU Victor, secretar, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar  
BÎRGĂU Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar  

     
referenţii oficiali: 

CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar  

 
20) Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.02 – 57 la Institutul de Istorie Stat şi Drept al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept  a dnei BOBARU Ana Daniela cu 
tema: Curtea de Justiţie  a Uniunii Europene – garant al suveranităţii şi aplicării uniforme a dreptului 
Uniunii Europene, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept, conducător ştiinţific POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 

 
COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
BALMUŞ Victor, secretar, doctor în drept, conferenţiar cercetător  
CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar  
ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar  

 
referenţii oficiali: 

CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
GORIUC Silvia, doctor în drept, conferenţiar universitar  

 
21) Consiliul ştiinţific specializat D 34 12.00.01 – 01 la Universitatea Liberă Internaţională din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei FLOREA Adelina cu 
tema: „Principiul egalităţii în construcţia normativă de drept a răspunderii juridice”, la specialitatea: 
12.00.01 – Teoria generală a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria doctrinelor politice şi de 
drept, 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 
ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
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GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar.  
  

referenţii oficiali: 
HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar, România 
BOTNARI Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar. 

 
22) Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.03 – 01 la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei SANDUL Olesea cu tema: 
„Правовое регулирование ипотечного кркдитования в Республике Молдова”, la specialitatea: 
12.00.03 – Drept privat (drept civil), conducător ştiinţific IGNATIEV Vasile, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
COJOCARI Eugenia, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
SOSNA Boris, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
ROTARU Ilie, doctor în drept, conferenţiar  universitar  
CARAUŞ Victor, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
STRATULAT Oleg, doctor în economie, profesor universitar.  

 
referenţii oficiali: 

HARITONOV Evghenii, doctor în drept, profesor universitar, Ucraina 
SLUTU Nicolae, doctor în drept, conferenţiar  universitar. 

 
23) Consiliul ştiinţific specializat D 30  12.00.08 – 51  la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept  a dnei TIMOFEI Corina cu tema: 
„Răspunderea penală pentru traficul de influenţă”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), 
conducător ştiinţific BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
BARĂNEGRĂ Alexei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar  universitar  
CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar  
VIZDOAGA Tatiana, doctor în drept, conferenţiar  universitar 

 
referenţii oficiali: 

TOADER Tudorel, doctor în drept, profesor universitar (România) 
MARIŢ Alexandru, doctor în drept, universitar. 

 
24) Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.02 – 56 la Institutul de Istorie Stat şi Drept al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept  a dlui CHETRUŞ Ulian cu tema: 
„Garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale în procesul aplicării măsurilor de constrângere 
juridică”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept, conducător ştiinţific COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 

 
CÂRNAŢ Teodor, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar  universitar  
BALMUŞ Victor, secretar, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar  universitar  
GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar  universitar  

 
referenţii oficiali: 

BANTOŞ Anatol, doctor în drept, profesor universitar  
GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar. 
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25) Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.02 – 58 la Institutul de Istorie Stat şi Drept al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept  a dlui KUCIUK Valeriu cu tema: 
„Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare a Republicii Moldova  ”, la specialitatea: 12.00.02 – 
Drept public (financiar); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, conducător ştiinţific 
COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
GUŞTIUC Andrei, secretar, doctor în drept, conferenţiar  universitar  
BĂEŞU Aurel, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
ARMEANIC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar  universitar  
VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, conferenţiar  universitar  
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar  

 
referenţii oficiali: 

GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar  
CORJ Mihai, doctor în drept, conferenţiar  universitar. 

 
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
26) Consiliul ştiinţific specializat D 30 13.00.01 – 53 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie a dnei VLADU Mariana cu tema: 
„Formarea competenţelor decizionale în implementarea inovaţiilor ale managerilor din învăţământul 
preuniversitar”, la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, conducător ştiinţific COJOCARU 
Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
       GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

                GORAŞ-POSTICĂ Viorica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
       EZECHIL Emilia-Liliana, doctor  în pedagogie, profesor universitar (România) 
       ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
       PANIŞ Aliona, doctor în pedagogie 
        
referenţii oficiali: 

COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
BACIU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. 

 
26) Consiliul ştiinţific specializat D 38 19.00.05 – 01 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei VASIAN Tatiana cu tema: 
„Particularităţile psihosociale ale atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi”, la specialitatea: 
19.00.05 – Psihologie socială, conducător ştiinţific BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, 
profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
       BOLBOCEANU Aglaida, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor  cercetător 
       PALADI Oxana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie 
       MALCOCI Ludmila, doctor  habilitat  în  sociologie, conferenţiar  universitar  
       CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar 
       RUSNAC Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
       GÂNU Domnica, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
        
referenţii oficiali: 
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JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
COJOCARU Natalia, doctor în psihologie, conferenţiar universitar. 
 

FILOLOGIE 
 

27) Consiliul ştiinţific specializat DH 22.17.00.01- 22 la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în studiul artelor a dlui            
GHILAŞ Victor cu tema: Dimitrie Cantemir-muzicianul în contextul culturii universale, la specialitatea: 
17.00.01 – Arte audiovizuale (Arta muzicală), în următoarea componenţă: 

PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conf. cercetător 
TIPA Violeta, secretar, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
MUSTEA Gheorghe, academician, profesor universitar  
DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar universitar 
GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

 
referenţii oficiali: 

EŞANU Andrei, academician, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător 
MUNTEANU Viorel, doctor în muzicologie, profesor universitar  
ALBU Doru, doctor în muzică – ambii de la Universitatea de Arte  „G.Enescu” din Iaşi 

 
28) Consiliul ştiinţific specializat D 30.10.02.04 – 05 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei            
CATERENCIUC Svetlana cu tema: Afixarea în metalimbajul tehnic englez (domeniul tehnicii de 
telecomunicaţii),  la specialitatea: 10.02.04 – Limbi germanice (Limba engleză), conducător ştiinţific 
GOGU Tamara, doctor în filologie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

CIJACOVSCHI Valentin, preşedinte, doctor  habilitat în filologie, profesor universitar 
ŞAGANEAN Gabriela, secretar, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
MANOLI Ion, doctor  habilitat în filologie, profesor universitar   
MOLDOVANU Gheorghe, doctor  habilitat  în filologie, conferenţiar universitar  
MELENCIUC Dumitru, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
DRUŢĂ Inga, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 

                  DOROGAN Valerian, doctor  habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar  
                  BODIUL Pavel, doctor  habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar 

 
referenţii oficiali: 

DUMBRĂVEANU Ion, doctor  habilitat în filologie,  profesor universitar 
CAMENEV Zinaida, doctor  în filologie, conferenţiar universitar 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare,                                               Valeriu CANŢER,  academician  

Secretar ştiinţific,                                   Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ. 


