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H O T Ă R Â R E A nr. AT –1/5 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr.1/5 din 24 februarie 2011) 

 
 

În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, în 
rezultatul examinării propunerilor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ale 
senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi în baza deciziilor comisiilor de experţi pe domenii, Comisia de 
atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

1. Se formează consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat 
după cum urmează: 

FILOLOGIE; STUDIUL ARTELOR 
 

1) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 22.17.00.04-03 în cadrul Institutului Patrimoniului 
Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
studiul artelor „Ceramica contemporană din Republica Moldova” la specialitatea 17.00.04 – Arte vizuale 
(arta plastică, decorativă, aplicată), prezentată de dna LAVRENTE Irina, în următoarea componenţă: 

1. ŞLAPAC Mariana, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
2. MALCOCI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător  
3. LEVIŢKI Oleg, doctor habilitat în istorie 
4. SPÂNU Constantin, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
5. CONDRATICOVA Liliana, doctor în studiul artelor 
Referenţi oficiali: 
1. CIOBANU Constantin, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător  
2. SIMAC Ana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: STĂVILĂ Tudor, doctor habilitat în studiul artelor, profesor cercetător 
 

ECONOMIE 
 

2) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.10–30 în cadrul Academiei de Studii Economice 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: 
„Economisirea şi stimularea investiţiilor – mijloc de propulsare a creşterii economice”,  la specialitatea 
08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, prezentată de dl ROTARU Cristian în următoarea componenţă: 
1. COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. CIOBU Stela, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar;  
4. GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. LUCHIAN Ivan, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

Referenţi oficiali: 
1. HÎNCU Rodica, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. TIMUŞ Angela, doctor în economie, conferenţiar cercetător.  
Conducător ştiinţific: BOTNARI Nadejda, doctor în economie, conferenţiar universitar  
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3) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–41 în cadrul Academiei de Studii Economice 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: 
„Perfecţionarea managementului activităţii de marketing în sectorul hotelier”, la specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dl CALUGHIN Serghei, în 
următoarea componenţă: 

1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. BELOSTECINIC Marina, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. PETROVICI Sergiu doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. CROTENCO Iuri, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
5. LIVANDOVSCHI Roman, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Referenţi oficiali: 
1. BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. PLATON Nicolae, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Conducător ştiinţific: TURCOV Elena, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 
 

4) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.10–29 în cadrul Academiei de Studii Economice 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Efectele 
financiare ale migraţiei forţei de muncă din Republica Moldova”,  la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; 
monedă; credit, prezentată de dna BELOBROV Angela în următoarea componenţă: 
1. COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar;  
4. CHICU Nadejda, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. VACULOVSCHI Dorin, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

Referenţi oficiali: 
1. MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. BORŞ Ion, doctor în economie.  
Conducător ştiinţific: CARAGANCIU Anatol, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

5) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.12–24 în cadrul Academiei de Studii Economice 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: 
“Особенности учета доходов и расходов на автотранспортных предприятиях”, la specialitatea 
08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică, prezentată de dl GHERASIMOV Mihail în 
următoarea componenţă: 

1. ŢURCANU Viorel, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. GRABAROVSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. FRECĂUŢANU Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 
4. BAJEREAN Eudochia, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. ŢIRIULNICOV Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

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

Conducător ştiinţific: BUCUR Vasile, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
 

6) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.14–15 în cadrul Academiei de Studii Economice 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Diminuarea 
decalajelor de dezvoltare în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est în condiţiile 
globalizării”, la specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale, prezentată 
de dna DELEU Corina, în următoarea componenţă: 
1. CHIRCĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. CHISTRUGA Boris, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
3. GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. CROTENCO Iuri, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
5. FRUMUSACHI Eduard, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Referenţi oficiali: 
1. ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2.  CIOBANU Sergiu, doctor în economie. 
Conducător ştiinţific: LOBANOV Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar. 
 
 



C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\hotpr.2011.1(24.02.2011)  formarea CSS.doc 3

7) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 60.08.00.05 – 26*  în cadrul Universităţii Agrare de Stat 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: 
„Managementul dezvoltării serviciilor fiscale în România şi Republica Moldova”, la specialitatea 08.00.05 
– Economie şi management (în agricultură), prezentată de dl GHERCU Marin, în următoarea 
componenţă: 

1. ŢURCANU Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. MOCANU Natalia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. ENICOV Igor, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. CERTAN Simion, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
5. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar.  

Referenţi oficiali: 
1. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. POPESCU Agatha, doctor în economie, profesor universitar, România. 

Conducător ştiinţific: POPESCU Gabriel, doctor în economie, profesor universitar, România. 
 

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 

 
8) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 01.01.01.04 – 05 în cadrul Institutului de Matematică şi 

Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice cu tema: “Sisteme topologico-algebrice şi aplicaţiile lor“, la 
specialitatea: 01.01.04 – Geometrie şi topologie, prezentată de dl CHIRIAC Liubomir, în următoarea 
componenţă:  
1. ARNAUTOV Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician  
2. POPA Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în şt fiz-mat, conferenţiar universitar 
3. SOLTAN Petru, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician 
4. CALMUŢCHI Laurenţiu, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar 
5. IPATE Dumitru, doctor habilitat în şt fiz-mat, conferenţiar universitar  
Referenţi oficiali: 
1. ARHANGHELS’KII Alexandr, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician, Rusia 
2. MIRON Radu, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician, România 
3. BOTNARU Dumitru, doctor habilitat în şt fiz-mat, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician 

 
 

MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
 

9) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.08 – 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: “Clinica, diagnosticul şi tratamentul uveitelor asociate cu spondiloartrita 
anchilozantă şi artrita reactivă”, la specialitatea 14.00.08 – Oftalmologie, prezentată de dna 
DUMBRĂVEANU Lilia, în următoarea componenţă: 

1. BENDELIC Eugen, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. BOIŞTEAN Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. MAZUR Minodora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. LUPAN Valentina, doctor în medicină 
5. MOŞNEAGA Marigula, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. POP Rodica, doctor în medicină, profesor universitar, Cluj-Napoca, România 
2. BABIUC Constantin, doctor în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: GROPPA Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

10) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.21 – 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: „Utilizarea materialului „LitAr” în tratamentul cariei profunde şi pulpitei acute de 
focar”, la specialitatea 14.00.21 – Stomatologie, prezentată de dna ENI Lidia, în următoarea componenţă: 

1. LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
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3. ŞCERBATIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. FALA Valeriu, doctor în medicină 
5. ZAGNAT Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar  

Referenţi oficiali: 
1. POSTOLACHI Ilarion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. ANDRIAN Sorin, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Conducător ştiinţific: NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
 

11) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.22 – 14 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 de diagnostic şi tratament a coxa valga displazică la copii”, la 
specialitatea: 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie, prezentată de dl RUSANOVSCHI Grigorii, în 
următoarea componenţă: 
1. MARIN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. PULBERE Oleg, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. GORNEA Filip, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. CAPROŞ Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
5. REMIZOV Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CROITOR Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. BURNEI Gheorghe, doctor în medicină, profesor universitar, Bucureşti, România 
Conducător ştiinţific: MOROZ Petru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

 
BIOLOGIE, GEOGRAFIE  ŞI AGRICULTURĂ 

 
12)   Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 12.11.00.09– 02 în cadrul Institutului de Ecologie şi 

Geografie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în geografie, cu 
tema: „Fundamente teoretico-practice de estimare a potenţialului agroclimatic în condiţiile schimbării 
globale a climei” la specialitatea 11.00.09 – Meteorologie, climatologie, agrometeorologie, prezentată de 
dna NEDEALCOV Maria, în următoarea componenţă: 
1. URSU Andrei, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
2. MIŢUL Efrem, secretar ştiinţific, doctor şt. geologo-.minerologice  
3. ERHAN ELENA, doctor în geografie, profesor universitar, Iaşi, România 
4. MIHĂILESCU Constantin, doctor habilitat în geografie, conferenţiar cercetător 
5. PUŢUNTICĂ Anatol, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. SOFRONI Valentin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar 
2. APOSTOL Liviu, doctor în geografie, profesor universitar, Iaşi, România 
3. HAIDU Ionel, doctor în geografie, profesor universitar, Cluj-Napoca, România 
Consultant ştiinţific: CONSTANTINOV Tatiana, academician, profesor universitar, doctor habilitat 
 

13) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 11.03.00.05 – 10 în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în biologie cu tema: 
„Particularităţile populaţionale şi morfofiziologice ale speciilor de stejar şi rolul lor în menţinerea 
fitocenozelor forestiere în Republica Moldova”, la specialitatea 03.00.05 – Botanică, prezentată de dl 
CUZA Petru, în următoarea componenţă: 
1. CIUBOTARU Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
2. MIRON Aliona, secretar ştiinţific, doctor în biologie 
3. COMANICI Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
4. SAVA Victor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
5. CODREANU Valentin, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
Referenţi oficiali: 
1. GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. CHIFU Toader, doctor în biologie, profesor universitar, Iaşi, România 
3. ŞIŞCANU Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
Consultant ştiinţific: POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
 

14) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 06.03.00.09 –  03* în cadrul Institutului de Zoologie al 
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AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Ortopterele (Insecta, 
Orthoptera) din Republica Moldova: fauna, ecologie şi importanţa lor” la specialitatea 03.00.09 – 
Entomologie,  prezentată de dna STAHI Nadejda, în următoarea componenţă: 
1. ANDREEV Alexei, preşedinte, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
2. CALESTRU Livia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. VOINEAC Vasile, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar  
4. VERESCEAGHIN Boris, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
5. MANIC Gheorghe, doctor în biologie 

Referenţi oficiali:  
1. VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. CROITORU Nichita, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 

 
DREPT, PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
15) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 33 în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Repere psiho-
pedagogice ale evaluării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”, la specialitatea 13.00.01 – 
Pedagogie generală, prezentată de dna TASCOVICI Daliana Ecaterina, 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. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
5. CARA Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
Referenţii oficiali:  
1. EZECHIL Liliana, doctor în pedagogie, profesor universitar 
2. REPIDA Tatiana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
 

16) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.10–31 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi 
Drept al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Актуальные 
проблемы международно-правового регулирования продажи оружия в современном мире”, la 
specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public, prezentată de dna HARUŢA Anna, în următoarea 
componenţă: 

1. BALAN Oleg, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. CHIRTOACĂ Natalia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar 
4. DORUL Olga, doctor în drept 
5. ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în drept, profesor cercetător 
Referenţii oficiali: 

1. TIMCENCO Leonid, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Kiev, Ucraina 
2. CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

Conducător ştiinţific: BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

17) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 32 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Condiţiile 
psihopedagogice ale managementului cunoştinţelor în activitatea metodică a cadrelor didactice”, la 
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna VARBAN Irina, în următoarea 
componenţă: 

1. GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. DANDARA Otilia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
5. ŞEVCIUC Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali:  
1. BURDENIUC Galina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. REPIDA Tatiana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: RUDIC Gheorghe, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 



C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\hotpr.2011.1(24.02.2011)  formarea CSS.doc 6

 
18) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.02 – 11* în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Jurisdicţia 
constituţională – modalitate supremă a controlului constituţional într-un stat de drept”, la specialitatea: 
12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl 
BAŢALAI Igor 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. COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar 
4. BANTUŞ Anatol, doctor în drept, profesor universitar  
5. ARSENI Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 
19) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 31 în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Analiza juridico-
penală şi criminologică a violului”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, criminologie), 
prezentată de dl TĂBÎRŢĂ Adrian în următoarea componenţă: 

1. BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar 
5. CARPOV Trofim, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. ULIANOVSCHI Xenofon, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CIOBANU Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
 

FILOSOFIE, ISTORIE, POLITOLOGIE,  
JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 

 
20) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30. 22.00.04 – 02* în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în sociologie cu tema: „Particularităţi 
ale formării identităţii sociale a tineretului studios (în baza materialelor din Republica Moldova)”, la 
specialitatea: 22.00.04 – Structură socială, instituţii şi procese sociale, prezentată de dna OCERETNÎI 
Anastasia, în următoarea componenţă: 
1. BLAJCO Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător 
2. MILICENCO Stela, secretar ştiinţific, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 
3. RACU Aurelia, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 
4. MOŞNEAGA Valeriu, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
5. COMENDANT Tatiana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. MALCOCI Ludmila, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar 
2. BUCIUCEANU-VRABIE Mariana,  doctor în sociologie 
Conducător ştiinţific: BULGARU Maria, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
 

21) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30. 09.00.01 – 05 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filosofie cu tema: „Universalizarea 
şi dinamizarea proceselor sociale ca factor constituant al conştiinţei istorice contemporane”, la 
specialitatea: 09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie, prezentată de dl DODUL Dumitru, în următoarea 
componenţă: 
1. ŢAPOC Vasile, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
2. ZELENSCHI Angela, secretar ştiinţific,  doctor în filosofie, conferenţiar universitar  
3. SÎRBU Ion, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
4. CAPCELEA Valeriu, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
5. BRAGA Mihai,  doctor în filosofie, conferenţiar universitar  
6. ŢÂRDEA Teodor,  doctor habilitat în filosofie, profesor universitar  
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Referenţii oficiali: 
1. BOBÎNĂ  Gheorghe, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar  
2. OJOVANU Vitalie, doctor în filosofie, conferenţiar universitar  
Conducător ştiinţific: SAHARNEANU Eudochia,  doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 
 

Preşedinte,                                                  
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,                       
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


