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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 - 7/1 

din 23 decembrie 2014 

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 

(Monitorul Oficial, nr.125-129 din 30 iulie 2004), 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), cu modificările şi 

completările ulterioare, 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,  Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE:  

 

 I. Se formează consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi 

doctor habilitat după cum urmează:  

 

GEOGRAFIE 

1) Consiliul ştiinţific specializat D 12. 153.05 - 02 la Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe geonomice a dnei SÎRBU Rodica cu 

tema: Influenţa condiţiilor agrometeorologice în formarea productivităţii viţei de vie pe teritoriul 

Republicii Moldova, la specialitatea 153.05. Meteorologie, climatologie şi agrometeorologie, conducător 

ştiinţific NEDEALCOV Maria, doctor habilitat în geografie, conferenţiar cercetător în următoarea 

componenţă:                    

URSU Andrei, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  

MIŢUL Efrem, secretar ştiinţific, doctor în geologie şi mineralogie, conferenţiar cercetător  

MELNICIUC Orest, doctor habilitat în geografie, conferenţiar cercetător  

CHISILI Mihail, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 

PUŢUNTICĂ Anatolie, doctor în geografie, conferenţiar universitar 

OVERCENCO Ala, doctor în geografie 

BOIAN Ilie, doctor în geografie 

 

Referenţii oficiali: 

SOFRONI Valentin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar  

COŞCODAN Mihail, doctor în geografie, conferenţiar universitar   

 

MEDICINĂ 

2) Consiliul ştiinţific specializat DH 51 321.03–02 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 

Institutul de Cardiologie abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe 

medicale a dnei CIOBANU Lucia cu tema: Patogenia şi predictorii restenozei coronariene intra-stent, la 

specialitatea 321.03. Cardiologie, consultanţi ştiinţifici: COSTIN Sava, doctor habilitat în medicină, 
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profesor universitar, COBEŢ Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 

VATAMAN Eleonora, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  

JALBĂ Uliana, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 

GRIB Liviu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

GROSU Aurel, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar 

BOTNARI Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

LUTAN Vasile, doctor în biologie, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

TUNICA Grigore, doctor în medicină, profesor universitar, România 

ŞAPTEFRAŢI Lilian, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

 

3) Consiliul ştiinţific specializat D 530 323.01–03 la Instituţia Publică Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 

în ştiinţe medicale a dnei PROCOPENCO Olga cu tema: Fracturile complexului zigomatic şi 

tratamentul lor, la specialitatea 323.01. Stomatologie, conducător ştiinţific TOPALĂ Valentin, doctor 

habilitat în ştiinţe medicale,  profesor universitar, în următoarea componenţă: 

CIOBANU Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

GRANCIUC Gheorghe, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar universitar 

TOPOR Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

CHELE Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

LUPAN Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

COJOCARU Mihai, doctor în medicină, conferenţiar universitar  

 

DREPT 

4) Consiliul ştiinţific specializat DH 30 553.05-02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a dlui BOIEŞTEANU Eduard cu 

tema: Fundamente teoretico-practice privind instituţia juridică a parteneriatului social în sfera muncii, la 

specialitatea 553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale, în următoarea componenţă: 

COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  

BELEI Elena, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

COJUHARI Alexandru, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  

FILIP Gheorghe, doctor  în drept, profesor  universitar, România 

COJOCARI Eugenia, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  

BĂIEŞU Aurel, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar  

SADOVEI Nicolae, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

GUGEAC Ion, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, academician 

VOICULESCU Nicolae, doctor  în drept, profesor  universitar, România 

ŢÎCLEA Alexandru, doctor  în drept, profesor  universitar, România 
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5) Consiliul ştiinţific specializat DH 30 551.01-02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei NEGRU Alina cu tema: Acţiunea 

normelor juridice în timp şi spaţiu, la specialitatea 551.01. Teoria generală a dreptului, conducător 

ştiinţific ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă:  

AVORNIC Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  

COPTILEŢ Valentina, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 

SMOCHINĂ Andrei, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  

GRECU Raisa, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar 

POSTU Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar  

 

Referenţii oficiali: 

BALTAG Dumitru, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  

FRUNZĂ Iurie, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

 

MATEMATICĂ 

6) Consiliul ştiinţific specializat D 30.112.03 – 02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe matematice a dnei CAPCELEA Maria cu 

tema: Algoritmi de soluţionare a problemelor stocastice de control optimal discret, la specialitatea 112.03. 

Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, conducător ştiinţific LOZOVANU Dumitru, doctor 

habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, în următoarea componenţă:  

SOLTAN Petru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor univ., academician   

CATARANCIUC Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar  

SOLOMON Dumitru, doctor habilitat în tehnică,  conferenţiar cercetător 

KOLESNIK Alexander, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 

POŞTARU Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

LAZARI Alexandru, doctor în ştiinţe fizico-matematice 

  

Referenţii oficiali: 

MIŞCOI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,  profesor universitar, academician 

GODONOAGĂ Anatol, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar   

 

ECONOMIE 

7) Consiliul ştiinţific specializat DH 16.521.03-01 la Institutul Național de Cercetări Economice, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe economice a dnei ACULAI 

Elena cu tema: Управление развитием сектора малых и средних предприятий в Республике 

Молдова в контексте современных европейских тенденции / Managementul dezvoltării sectorului 

întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova în contextul tendințelor europene contemporane,  

la specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, consultant ştiinţific 

STRATAN Alexandru, doctor  habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

ILIADI Gheorghe, președinte, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 

PERCIUN Rodica, secretar ştiinţific, doctor  în economie, conferențiar cercetător 

CATAN Petru, doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar 

ȘAVGA Larisa, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  

ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

CEPURENKO Alexandru,  doctor habilitat în economie,  profesor universitar, Federaţia Rusă 

SZABÓ Antal, doctor în economie, Ungaria 

 

Referenţii oficiali: 

BUGAIAN Larisa, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
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POPA Andrei, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar   

PALADI Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

 

8) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.03-07 la Universitatea Liberă Internațională din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui 

COȘERIN Paul cu tema: Elaborarea modelului structural de gestiune a complexelor portuare maritime 

în condițiile riscului ecologo-economic,  la specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de 

activitate, conducător ştiinţific BURLACU Natalia, doctor  habilitat în economie, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 

BAJURA Tudor, președinte, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 

DRAGALIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor  în economie 

ȚÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

ULIAN Galina, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  

NAN Costică, doctor în economie, România 

MOROZ Victor, doctor în economie, conferențiar cercetător 

 

Referenţii oficiali: 

ONOFREI Alexandru, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  

POMPILIU Golia, doctor în economie, România  

 

9) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.03-06 la Universitatea Liberă Internațională din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 

MARINESCU Ioana Andreea cu tema: Organizarea economico-managerială a controlului biochimic și 

biofizic în vederea asigurării sustenabilității sanitare, la specialitatea 521.03. Economie și management 

în domeniul de activitate, conducător ştiinţific ROȘCA Petru, doctor  habilitat în economie, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 

BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   

DRĂGALIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în economie   

MOLDOVAN-BĂTRÎNAC Viorelia, doctor  în economie, conferențiar universitar 

HURLOIU Iulian, doctor în economie, România  

FRIPTULEAC Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

UNGUREANU Laurenția, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 

 

Referenţii oficiali: 

STRATAN Alexandru, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  

POPESCU Ion, doctor în economie,  profesor universitar, România   

 

10) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.02-05 la Universitatea Liberă Internațională din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui 

ȚURCANU Adrian cu tema: Piața valutar-financiară internațională și influența ei asupra economiei 

naționale, la specialitatea 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale, conducător 

ştiinţific ROȘCA Petru, doctor  habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă:  

ȚÂU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   

BURLACU Natalia, secretar ştiinţific, doctor habilitat  în economie, profesor universitar 

COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

CROTENCO Yuri, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar   

BORȘ Ion, doctor în economie 
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Referenţii oficiali: 

ULIAN Galina, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  

PALII Natalia, doctor în economie, conferențiar universitar.   

 

11) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.02-04 la Universitatea Liberă Internațională din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 

TODOROVA Liudmila cu tema: Impactul politicii inovaționale asupra competitivității internaționale 

ale țărilor în condițiile globalizării economice, la specialitatea 521.02. Economie mondială; relații 

economice internaționale, conducător ştiinţific GRIBINCEA  Alexandru, doctor  habilitat în economie, 

profesor universitar, în următoarea componenţă: 

ȚÂU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   

GALBEN Ilian, secretar ştiinţific, doctor în economie 

CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în economie, profesor universitar   

CĂRARE Viorica, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

BODIUL Tatiana, doctor în economie, conferențiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ȘIȘCAN Svetlana-Zorina, doctor habilitat  în economie, conferențiar universitar  

BADÂR Iurii, doctor în economie, conferențiar universitar.   

 

FIZICĂ 

12) Consiliul ştiinţific specializat D 04.134.10-01 la Institutul de Geologie și Seismologie al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizice a dlui SANDU Ilie cu 

tema: Influența parametrilor de sursă seismică (Vrancea) și condițiilor de sol asupra efectului seismic în 

Republica Moldova, la specialitatea 134.10. Geofizică și seismologie, conducător ştiinţific DRUMEA 

Anatol  academician, ALCAZ Vasile, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător, 

în următoarea componenţă:  

MĂRMUREANU Gheorghe, preşedinte, doctor în inginerie seismică, profesor  universitar, România 

GHINSARI Victoria, secretar ştiinţific, doctor  în științe fizico-matematice 

RĂDULIAN Mircea, doctor  în fizică, România 

STEPANENCO Nila, doctor  în științe fizico-matematice 

SECRIERU Vasile, doctor  în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

CIOFLAN Carmen, doctor în fizică, România 

 

Referenţi oficiali: 

BĂLAN Ștefan-Florin, doctor  în inginerie seismică, România 

BURTIEV Rașid, doctor  în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător   

 

TEHNICĂ 

13) Consiliul ştiinţific specializat D 62.253.03-01 la Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-

Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 

doctor în ştiinţe tehnice a dlui TROŢCHII Ivan cu tema: Совершенствование технологии 

производства белых игристых вин резервуарным способом / Perfecţionarea tehnologiei de producere 

a vinurilor spumante albe prin metoda de rezervor, la specialitatea 253.03. Tehnologia băuturilor 

alcoolice şi nealcoolice, conducător ştiinţific TARAN Nicolae, doctor habilitat în tehnică, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 

GĂINĂ Boris, preşedinte, doctor habilitat în  tehnică, academician  

SOLDATENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor  habilitat în  tehnică, conferenţiar cercetător 

TATAROV Pavel, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar 
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OLARU Constantin, doctor  în tehnică 

MUSTEAŢĂ Grigore, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar 

 

referenţii oficiali: 

RUSU Emil,  doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  

BĂLĂNUŢĂ Anatolie,  doctor  în  tehnică, conferenţiar universitar 

 

PEDAGOGIE 

14) Consiliul ştiinţific specializat D 33 511.02 – 02 la Universitatea Pedagogică  de Stat „Ion 

Creangă„ din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei 

BÎCEVA Elena cu tema: Формирование психологического мышления студентов психологов / 

Formarea gândirii psihologice la studenţii psihologi, la specialitatea  511.02. Psihologia dezvoltării şi 

psihologia educaţională, conducător ştiinţific JELESCU Petru, doctor habilitat  în psihologie, profesor  

universitar, în următoarea componenţă: 

RACU Igor, preşedinte,  doctor habilitat  în  psihologie, profesor universitar 

VERDEŞ Angela, secretar ştiinţific, doctor în psihologie,  conferenţiar universitar  

BUCUN Nicolae,  doctor habilitat în psihologie, profesor universitar  

RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar  

STAMATIN Otilia, doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar 

NEGURĂ Ion, doctor  în psihologie, conferenţiar universitar  

PLATON Carolina, doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 

 

Referenţii oficiali: 

MAXIMENCO Serghei, doctor  în psihologie,  profesor universitar , Ucraina  

PRIŢCAN Valentina, doctor în  psihologie, conferenţiar universitar.  

 

15) Consiliul ştiinţific specializat D 33 511.02 – 03 la Universitatea Pedagogică  de Stat „Ion 

Creangă din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei 

STOMFF Mihaela cu tema: Particularităţile psihocomportamentului empatic al studenţilor psihologi în 

perioada anilor de studii, la specialitatea 511.02. Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională, 

conducător ştiinţific JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor  universitar, în următoarea 

componenţă: 

RACU Igor, preşedinte, doctor habilitat  în  psihologie, profesor universitar 

VERDEŞ Angela, secretar ştiinţific, doctor în psihologie,  conferenţiar universitar  

BUCUN Nicolae,  doctor habilitat în psihologie, profesor universitar  

COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

LOSÎI Elena, doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar 

NEGURĂ Ion, doctor  în psihologie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

CUCU-CIUHAN Geanina, doctor în psihologie,  profesor universitar, România  

GONŢA Victoria, doctor în  psihologie,  conferenţiar universitar   

 

16) Consiliul ştiinţific specializat D 38 511.03 – 01 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei PAVLENKO Lilia cu tema: 

Particularităţile psihologice de dezvoltare a competenţei sociale in ontogeneză,  la specialitatea 511.03. 

Psihologia socială, conducător ştiinţific BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat  în psihologie, 

profesor  cercetător, în următoarea componenţă: 

BUCUN Nicolae, preşedinte,  doctor habilitat  în  psihologie, profesor universitar 
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PALADI Oxana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie  

RACU Igor,  doctor habilitat în psihologie, profesor universitar  

TINTIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

COJOCARU Natalia, doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar 

VASIAN Tatiana, doctor  în  psihologie 

 

Referenţii oficiali: 

JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie,  profesor universitar  

RUSNAC Svetlana, doctor în  psihologie,  conferenţiar universitar 

 

ŞTIINŢE POLITICE 

17) Consiliul ştiinţific specializat D 18.561.01 – 05 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice 

al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice a dlui MORARU 

Sergiu cu tema: Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul democratizării societăţii: 

aspecte politico-informaţionale, la specialitatea 561.01. Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 

instituţii şi procese politice, conducător ştiinţific MORARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, 

profesor universitar, în următoarea componenţă: 

ROŞCA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, academician 

PERU-BALAN Aurelia, secretar ştiinţific, doctor în politologie, conferenţiar universitar 

BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

JUC Victor, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător 

PÎRŢAC Grigore, doctor în politologie, conferenţiar universitar 

 

Referenţii oficiali: 

ROŞCA Alla, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  

MANOLACHE Constantin, doctor în politologie, conferenţiar universitar 

 

 

II. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md). 

 

 

Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare,  

academician                                                                                     Valeriu CANŢER  

 

Secretar ştiinţific,                             

dr. hab., conf. univ.                                                                           Aliona GRATI 
 

 


