
1 
 

 
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 – 6/1-1 

din 14 noiembrie 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 16 08.00.05 – 07  la Institutul Naţional de Cercetări 
Economice, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie a dnei NOVAC 
Alexandra cu tema:  Aplicarea sistemului de gestiune a proprietăţii intelectuale  în dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii, la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de 
antreprenoriat), conducător ştiinţific STRATAN Alexandru,  doctor habilitat în economie, conferenţiar 
universitar, în următoarea componenţă: 

 
ILIADI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor cercetător  
PERCIUN  Rodica, secretar ştiinţific,  doctor în economie, conferenţiar cercetător 
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
BADÎR Iurie, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
MAXIM  Ion, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar  
VEVERIŢĂ Valentina, doctor  în economie, conferenţiar universitar.  
 
2) Consiliul ştiinţific specializat  D 32 08.00.06 –  14  la Academia de Studii Economice  din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie a dlui AWAD Galam 
Sami cu tema: Globalizarea şi competitivitatea economică: evoluţii şi tendinţe, la specialitatea: 08.00.06 
– Marketing şi logistică, conducător ştiinţific BELOSTECINIC Grigore, doctor habilitat în economie, 
profesor universitar, academician, în următoarea componenţă: 

PETROVICI Serghei, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
SAVCIUC Oxana, secretar ştiinţific,  doctor în economie, conferenţiar universitar 
CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
GUŢU Corneliu, doctor în economie, conferenţiar cercetător 
MUŞTUC Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
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referenţii oficiali: 
DOGA Valeriu,  doctor habilitat în economie, profesor universitar 
GANGAN Svetlana,  doctor  în economie, conferenţiar universitar. 
 
3) Consiliul ştiinţific specializat D 32 08.00.10 – 37 la Academia de Studii economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie a dlui BULGAC Vitalii 
cu tema: „Raţionalizarea politicii de finanţare a unităţilor economice din agricultură în contextul 
strategiilor de dezvoltare”, la specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, conducător ştiinţific 
BOTNARI Nadejda, doctor în economie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar   
BUNU Mariana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar  
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
FUIOR Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar  
URSU Veronica, doctor în economie  
 
referenţii oficiali: 
SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
MOCANU Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar.  
 
4) Consiliul ştiinţific specializat D  34 08.00.14 - 30 la Universitatea Liberă Internaţională din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie a dlui COREŢCHI 
Boris, cu tema: „Diversificarea relaţiilor economice externe în domeniul agroalimentar ca factor al 
eficientizării comerţului exterior al  Republicii Moldova”, la specialitatea: 08.00.14 – Economie 
mondială; relaţii economice internaţionale, conducător ştiinţific GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat 
în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

       
ROŞCA Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
CROTENCO Iuri, secretar ştiinţific,  doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar  
ŢÂU  Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
DODU-GUGEA Larisa, doctor în economie, conferenţiar universitar 
BALAN Valerian,  doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
         
referenţii oficiali: 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
LITVIN Aurelia, doctor în economie, conferenţiar universitar   
 

DREPT 
5) Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.03 – 02 la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei BULMAGA Olga cu tema: 
„Măsurile organizatorico-juridice în privinţa entităţilor ce desfăşoară practici anticoncurenţiale”, la 
specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (drept antreprenorial), conducător ştiinţific VOLCINSCHI Victor, 
doctor în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

  
SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
BURUIANĂ Ion, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CHIBAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar 
BELEI Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CHIROŞCA Dorian, doctor în drept, conferenţiar universitar  
CĂRARE Viorica doctor habilitat în econome, profesor universitar 
 
referenţii oficiali: 
COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
DANDARA Liliana, doctor în drept, conferenţiar universitar. 
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6) Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.10 – 38 la Institutul de Istorie, Stat şu Drept al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei PETRARU Roxana – Alina cu 
tema: „Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale în dreptul internaţional public”, la specialitatea: 
12.00.10 – Drept internaţional public, conducător ştiinţific BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, 
profesor universitar, în următoarea componenţă: 

  
ARHILIUC Victoria, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor cercetător  
ŢARĂLUNGĂ Victoria, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România 
SÂRCU Diana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar  
  
referenţii oficiali: 
DIDEA Ionel, doctor în drept, profesor universitar, România 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar. 
 
7) Consiliul ştiinţific specializat D 34 12.00.02 – 02  la Universitatea Liberă Internaţională  din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept  a dlui SPÎNU Igor cu tema: 
„Contravenţia şi contravenţionalitatea. Căi de combatere”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, conducător ştiinţific: GUŢULEAC 
Victor, doctor  în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
CÂRNAŢ Teodor, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar  universitar 
ŢURCAN Serghei, secretar, doctor în drept, conferenţiar universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
RUSU Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar 
     
referenţii oficiali: 
BANTUŞ Anatol, doctor  în drept, profesor  universitar  
MOCANU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
8) Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.08 – 52  la Universitatea de Stat din Moldova  abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept  a dnei BUGUŢA Elena cu tema: „Împăcarea 
– act juridic de înlăturare a răspunderii penale ”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), 
conducător ştiinţific: BERLIBA Viorel, doctor  în drept, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
OSOIANU Tudor, secretar, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
AIRAPETEAN Artur, doctor  în drept, conferenţiar universitar 
CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, professor  universitar 

 
referenţii oficiali: 
BUJOR Valeriu, doctor  în drept, professor universitar 
RUSU Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar. 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

9) Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.37 –08 la  Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în 
medicină a dlui  BELÎI Adrian cu tema: : „Realizarea postoperatorie accelerată: structuri, procese, 
rezultate”, la specialitatea: 14.00.37 – Anesteziologie şi Reanimatologie, consultanţi ştiinţifici: 
CHIDIRIM Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician; BEYDON 
Laurent, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Angers, Franţa, în următoarea componenţă: 
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GUDUMAC Eva, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
CORNOGOLUB Alexandru, secretar, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
CIOBANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
GRIGORAŞ Ioana, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Iaşi, România 
LOZAN Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
MIŞIN Igor, doctor habilitat în medicină , conferenţiar cercetător 
BOIAN Gavril, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
CAZACOV Vladimir, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar. 
GLADUN Nicolae,  doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
 
referenţii oficiali: 
COJOCARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
CAPOTOIU Sanda-Maria, doctor în medicină, profesor universitar, România 
CERNAT Victor, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
 

10) Consiliul ştiinţific specializat D 50 14.00.15 – 12 la Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină a 
dlui MAZURU Vitalie cu tema: „Studiul factorilor moleculari ai limfangiogenezei în cadrul progresiei 
neoplaziei de cervix uterin”, la specialitatea: 14.00.15 – Anatomie patologică, conducător ştiinţific 
ŞAPTEFRAŢI Lilian, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
BACIU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
RÎVNEAC Victor, secretar doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
ZOTA Eremia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, m. c. ȘTEFĂNEȚ Mihail, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  
CERNEȚCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MELNIC Eugen, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
KOSTIN Savva, doctor habilitat în medicină, Bad Nauheim, Germania  
VATAMAN Vladimir, doctor în medicină, conferenţiar universitar. 
 
11) Consiliul ştiinţific specializat D 50 03.00.04 – 04 la Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină a 
dlui LÎSÎI Dan cu tema: „Aspecte noi în patomorfobiochimia celulei canceroase şi gliomatoase”, la 
specialitatea: 03.00.04 - Biochimie, conducător ştiinţific GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în 
medicină, profesor universitar, consultant ştiinţific TIMIRGAZ Valeriu, doctor habilitat în medicină, 
profesor universitar în următoarea componenţă: 

 
GAVRILIUC Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
PROTOPOP Svetlana, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
ZAPUHLÎH Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
REVA Veaceslav, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
VIȘNEVSCHI Anatol, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
NACU Viorel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
TAGADIUC Olga, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
POEATĂ Ion, doctor în medicină, profesor universitar, Iași, România 
SARDARI Veronica, doctor în medicină, conferenţiar cercetător. 

 
12) Consiliul ştiinţific specializat D 50 14.00.24 – 03 la Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină a 
dlui LUNGU Eduard cu tema: „Mecanogeneza şi aspectul morfolezional în traumele cranio-cerebrale 
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produse cu obiecte contondente”, la specialitatea: 14.00.24 – Medicină legală, conducător ştiinţific 
BACIU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
ZOTA Eremia, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, m.c.  
RÎVNEAC Victor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
ZAPUHLÎH Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
PĂDURE Andrei, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar ȘARPE Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
MUTOI Grigore, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
FULGA Iuliu, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
SCRIPCARU Călin, doctor în medicină, profesor universitar, Iași, România 
CUVȘINOV Ion, doctor în medicină, conferenţiar universitar. 

 
13) Consiliul ştiinţific specializat D 09 03.00.07 – 13 la Institututl de Microbiologie ;i 

Biotehnologie al Academiei de :tiin’e din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în medicină a dnei BURDUNIUC Olga cu tema: „Perfecţionarea diagnosticului microbiologic 
pentru detectarea unor markeri a rezistenţei enterobacteriilor la antibiotice”, la specialitatea: 03.00.07 – 
Microbiologie, conducător ştiinţific ROŞCIN Iurie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
consultant ştiinţific SPÎNU Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
RUDIC Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, acad. 
CILOCI Alexandra, secretar doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
MERENIUC Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
BALAN Greta, doctor în medicină 
 
referenţii oficiali: 
GHINDA Sergei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
BORTĂ Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar. 

 
14) Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.27 –59  la  Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină a 
dlui VASILIEV Andrei cu tema: „Complicaţiile tardive ale accesului vascular permanent pentru 
hemodializa programată: diagnosticul şi tratamentul chirurgical” la specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, 
conducător ştiinţific: Mişin Igor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, consultant ştiinţific: 
Tănase Adrian, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  în următoarea componenţă: 

 
GUDUMAC Eva, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
CASIAN Dumitru, secretar, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
GHIDIRIM Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
GUŢU Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
CONŢU Oleg, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
BĂTRÎNAC Aureliu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător. 
SASU Boris, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
PILOTOVICI  Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Minsk, Belarusi 
ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar. 

ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE 
15) Consiliul ştiinţific specializat  DH 31.01.05.04-04  la Universitatea Tehnică a Moldovei,  

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în tehnică a dlui BOSTAN Viorel cu 
tema „Modele matematice şi metode de eficientizare a conversiei energiilor regenerabile în baza 
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efectelor aero-hidrodinamice”, la specialităţile:01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, 
produse program, 05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini, în următoarea componenţă: 

 
POPESCU Anatol, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar. 
SECRIERU Grigore, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar univ. 
SOLTAN Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
TEODORESCU Horia, doctor inginer, profesor universitar, m.c. al Academiei Române, România 
PALADI Florentin, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
BERZAN Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 
DULGHIERU Valeriu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
STOICEV Petru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
MANOLEA Gheorghe, doctor inginer,profesor universitar, România 
COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
MORARU Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
 
referenţii oficiali: 
GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, mc 
DULIKRAVICH S. George,  profesor, PhD, SUA 
CALARASU Doru, profesor universitar, doctor inginer, România 
MOGAN Gheorghe, profesor universitar, doctor inginer, România. 
 
16) Consiliul ştiinţific specializat D 32.01.05.05-02 la Academia de Studii Economice a 

Moldovei,  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în informatică a dlui COJOCARU 
Igor cu tema „Suportul informaţional al evaluării cercetărilor ştiinţifice în Republica Moldova”,  la 
specialitatea:01.05.05 – Sisteme informaţionale, conducător ştiinţific BOLUN Ion, doctor habilitat în 
informatică, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
COTELEA Vitalie, preşedinte, doctor habilitat în informatică, conferenţiar universitar. 
COANDĂ Ilie, secretar ştiinţific, doctor  în informatică, conferenţiar universitar 
COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
GAINDRIC Constantin, doctor habilitat in informatică, profesor cercetător, mc 
OHRIMENCO Serghei, doctor habilitat in economie, profesor universitar 
 
referenţii oficiali: 
POPESCU Anatol, doctor habilitat în informatică , profesor universitar 
AMARFII Ion, doctor în informatică, conferenţiar universitar 

 
MEDICINĂ VETERINARĂ 

17) Consiliul ştiinţific specializat  D 60.16.00.03-02   la Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova,  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în medicină veterinară a dnei 
OSADCI Natalia cu tema „Eficacitatea diferitor vaccinări, scheme şi metode de vaccinare a puilor 
împotriva bronşitei infecţioase aviare” la specialitatea: 16.00.03 – Microbiologie, virusologie, 
epizootologie, micologie şi imunologie veterinară, conducător ştiinţific STARCIUC Nicolae, doctor 
habilitat în medicină veterinară, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
MACARI Vasile, preşedinte, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar. 
GOLBAN Rita, secretar ştiinţific, doctor  în medicină veterinară, conferenţiar universitar 
BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
MOSCALIUC Roman, doctor habilitat in medicină veterinară, profesor cercetător 
SPĂTARU Tudor, doctor  în medicină veterinară, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
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SPÎNU Marina, doctor, profesor universitar, România 
SÎRBU Tamara, doctor în biologie, conferenţiar cercetător. 

 
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

18) Consiliul ştiinţific specializat DH 30 13.00.01 – 54 la Universitatea  de Stat  din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în pedagogie a dnei GORAŞ-
POSTICĂ Viorica cu tema: „Teoria şi metodologia managementului proiectelor educaţionale de 
intervenţie”, la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, conducător ştiinţific  GUŢU Vladimir, 
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

DANDARA Otilia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar   
ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar   
ALBU Gabriel, doctor  în pedagogie, profesor universitar, România  
PLATON CAROLINA, doctor  habilitat în pedagogie, profesor universitar  
PATRAŞCU Dumitru, doctor  habilitat în pedagogie, profesor universitar  
ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat  în  pedagogie, conferenţiar universitar  
COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
 
referenţii oficiali: 
COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
PÂSLARU Vladimir, doctor  habilitat în pedagogie, profesor universitar 
COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

 
19) Consiliul ştiinţific specializat D 40 13.00.04 – 92 la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică 

şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie a dnei TEODORESCU 
Cosmina cu tema: „Metodologia implementării mijloacelor de fitness în cadrul procesului de educaţie 
fizică a elevelor supraponderale (ciclul gimnazial)”, la specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare, conducător ştiinţific RÎŞNEAC 
Boris, doctor în pedagogie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar   
MÂRZA Doina, doctor  în pedagogie, profesor universitar, România 
JURAT Valeriu, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar  
CARP Ion, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar 
VOVC  Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
    
referenţii oficiali: 
CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
RACU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.  
 
20) Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.01 – 13 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie a dnei 
CIOCĂNEL Cristina cu tema: „Valorificarea autoevaluării în procesul educaţional”, la specialitatea: 
13.00.01 – Pedagogie generală, conducător ştiinţific  COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, 
profesor universitar, în următoarea componenţă: 

PATRAŞCU Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar   
PLATON Carolina, doctor  habilitat în pedagogie, profesor universitar  
GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
GHICOV Adrian, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar  
ACHIRI  Ion, doctor în  ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

referenţii oficiali: 
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