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H O T Ă R Â R E A nr. AT-7/5.3 
                                                             din 23 decembrie 2014  

privind instituirea Seminarelor ştiinţifice de profil  
 

În temeiul art.104, lit. q) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 
(Monitorul Oficial, nr.125-129 din 30 iulie 2004), în baza Regulamentului privind constituirea şi 
activitatea seminarului ştiinţific de profil,şi în urma deciziei Consiliului ştiinţific al Instituţiei 
Publice Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” din 02 octombrie 2014 
(proces-verbal nr.6/14), Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

 
Se validează decizia Consiliului ştiinţific al Instituţiei Publice Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” din 02 octombrie 2014 privind instituirea 
Seminarelor ştiinţifice de profil la specialităţile nominalizate, în următoarea componenţa: 

 
311.01. Anatomia omului,   

311.02. Anatomie patologică,  
311.03. Histologie, citologie şi embriologie; 

351.01. Medicină legală  
1. Preşedinte: Ştefaneţ Mihai, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

specialitatea: 311.01 – Anatomia omului 
2. Vicepreşedinte: Pădure Andrei, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar 

universitar, specialitatea: 351.01 – Medicină legală 
3. Secretar ştiinţific: Turchin Radu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, 

specialitatea: 311.01 – Anatomia omului 
4. Zota Eremei, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru 

corespondent, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică 
5. Baciu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

351.01 – Medicină legală 
6. Catereniuc Ilia, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

311.01 – Anatomia omului 
7. Nacu Viorel, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 

311.01 – Anatomia omului; 321.13 – Chirurgie; 321.18 – Ortopedie şi traumatologie 
8. Haidarlî Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

321.07 – Ftiziopneumologie 
9. Rîvneac Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

311.02 – Anatomie patologică 
10. Şaptefraţi Lilian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 

specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică 



11. Darii Alic, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
311.03 – Histologie, citologie, embriologie medicală 

12. Vudu Grigore, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – 
Anatomie patologică 

13. Melnic Eugen, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – 
Anatomie patologică 

14. Şarpe Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 351.01 – 
Medicină legală 

15. Onea Emilian, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 161.01 – 
Biologia dezvoltării, embriologie 

16. Hacina Tamara, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01 
– Anatomia omului 

17. Cuvșinov Ion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 351.01 – 
Medicină legală 

18. Fulga Veaceslav, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
311.02 – Anatomie patologică 

 
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie 

1. Preşedinte: Vovc Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 
specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie 

2. Vicepreşedinte: Lutan Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, 
specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie 

3. Secretar ştiinţific: Todiraş Stela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie 

4. Vişnevschi Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie; 324.03 – Diagnostic de laborator 

5. Lîsîi Leonid, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
312.01 – Fiziologie și fiziopatologie; 315.01 – Biochimie medicală 

6. Tagadiuc Olga, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
315.01 – Biochimie 

7. Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
315.01 – Biochimie medicală; 324.03 – Diagnostic de laborator 

8. Cemоrtan Igor, doctor în biologie, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – 
Biologie moleculară și genetică medicală 

9. Capcelea Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
315.02 – Biologie moleculară și genetică medicală 

10. Hangan Corneliu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
312.01 – Fiziologie și fiziopatologie 

11. Stratulat Silvia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.01 
– Biochimie 

12. Saulea Aurel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
312.01 – Fiziologie și fiziopatologie 

13. Lozovanu Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
312.01 – Fiziologie și fiziopatologie 

14. Beșleaga Tudor, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 
– Fiziologie și fiziopatologie 

 
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică;  

314.02. Toxicologie 
1. Preşedinte: Ghicavîi Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică 



2. Vicepreşedinte: Gonciar Veaceslav, doctor habilitat în științe medicale, profesor 
universitar, specialitatea:  314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică 

3. Secretar ştiinţific: Stratu Ecaterina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică 

4. Dubcenco Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea:  
314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică  

5. Bacinschi Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 314.01– Farmacologie şi farmacologie clinică 

6. Darciuc Victor, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică 

7. Gavriluţă Vadim, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică 

8. Pogonea Ina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – 
Farmacologie, farmacologie clinică 

9. Țurcan Lucia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – 
Farmacologie şi farmacologie clinică 

10. Podgurscaia Lilia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică 

11. Lîsîi Leonid, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
312.01 – Fiziologie și fiziopatologie; 315.01 – Biochimie medicală 

12. Stratulat Silvia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.01 
– Biochimie medicală 

13. Vişnevschi Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie; 324.03 – Diagnostic de laborator 

14. Cemоrtan Igor, doctor în biologie, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – 
Biologie moleculară și genetică medicală 

15. Capcelea Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
315.02 – Biologie moleculară și genetică medicală 

16. Gurschi Nicolae, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19  
– Anesteziologie și terapie intensivă 

17. Borș Mihai, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19  – 
Anesteziologie și terapie intensivă 

 
315.01. Biochimie medicală;  

315.02. Biologie moleculară şi genetica medicală 
1. Preşedinte: Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală; 324.03 – Diagnostic de laborator 
2. Vicepreşedinte: Tagadiuc Olga, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar 

universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală 
3. Secretar ştiinţific: Capcelea Svetlana, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, 

specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetica medicală 
4. Curocichin Ghenadie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetica medicală; 321.01 – Boli interne 
5. Lîsîi Leonid, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 315.01 

– Biochimie medicală 
6. Gavriliuc Ludmila, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, 

specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală 
7. Ghinda Serghei, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 

315.01 – Biochimie medicală; 324.03 – Diagnostic de laborator; 321.25 – Alergologie; 
321.07 – Ftiziopneumologie 

8. Lutan Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, specialitatea: 312.01 – 
Fiziologie și fiziopatologie 



9. Rîvneac Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
311.02 – Anatomie patologică 

10. Stratulat Silvia, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.01 – 
Biochimie medicală 

11. Protopop Svetlana, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
315.01 – Biochimie medicală 

12. Cemortan Igor, doctor în biologie, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.02 – 
Biologie moleculară şi genetica medicală 

13. Perciuleac Ludmila, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
315.02 – Biologie moleculară şi genetica medicală 

14. Amoașii Dumitru, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
315.02 – Biologie moleculară şi genetica medicală 

15. Dragan Boris, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 312.01 – 
Fiziologie și fiziopatologie 

16. Pogonea Ina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – 
Farmacologie, farmacologie clinică 

 
316.01. Farmacie 

1. Preşedinte: Safta Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 
specialitatea: 316.01 – Farmacie 

2. Vicepreşedinte: Diug Eugen, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 
specialitatea: 316.01 – Farmacie 

3. Secretar ştiinţific: Guranda Diana, doctor în științe medicale, specialitatea: 316.01 – 
Farmacie 

4. Valica Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
316.01 – Farmacie 

5. Gonciar Veaceslav, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică 

6. Nistreanu Anatol, doctor în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – 
Farmacie 

7. Calalb Tatiana, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar, specialitatea: 164.01 
– Botanica 

8. Brumărel Mihai, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 
– Farmacie 

9. Ciobanu Nicolae, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
316.01 – Farmacie 

10. Treapiţina Tatiana, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
316.01 – Farmacie 

11. Uncu Livia, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 – 
Farmacie 

12. Barbaroşie Ion, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 – 
Farmacie 

13. Cheptănaru Constantin, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
143.02 – Chimia compuşilor macromoleculari 

14. Adauji Stela, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 – 
Farmacie 

15. Scutari Corina, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 314.01 – 
Farmacologie şi farmacologie clinică 

 
321.01. Boli interne (gastroenterologie, pulmonologie, hepatologie, nefrologie);  

321.02. Endocrinologie;  
321.08. Dermatologie şi venerologie 



1. Preşedinte: Matcovschi Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 
specialitatea: 321.01 – Boli interne; 321.07 – Ftiziopneumologie 

2. Vicepreşedinte: Botnaru Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 
specialitatea: 321.01 – Boli interne; 321.03– Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 
321.07 – Ftiziopneumologie 

3. Secretar ştiinţific: Corlăteanu Alexandru, doctor în științe medicale, conferențiar 
universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne 

4. Dumbrava Vlada, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.01 – Boli interne 

5. Anestiadi Zinaida, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.02 – Endocrinologie 

6. Istrati Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.03– Cardiologie; 321.04 – Reumatologie 

7. Bivol Grigore, doctor în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – 
Boli interne 

8. Curocichin Ghenadie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetica medicală; 321.01 – Boli interne 

9. Grosu Aurel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.03– Cardiologie; 321.04 – Reumatologie 

10. Revenco Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.03– Cardiologie; 321.04 – Reumatologie 

11. Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specilitatea: 
315.01 – Biochimie medicală; 324.03 – Diagnostic de laborator 

12. Ţâbârnă Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.01  – Boli interne 

13. Proca Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – 
Boli interne 

14. Muşet Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.08 – Dermatologie şi venerologie 

15. Beţiu Mircea, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.08 – 
Dermatologie şi venerologie 

16. Vudu Lorina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,specialitatea: 321.02 – 
Endocrinologie 

17. Caradja Gheorghe, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
321.02 – Endocrinologie 

18. Nedelciuc Boris, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.08 
– Dermatologie şi venerologie 

19. Morcov Grigore, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.08 
– Dermatologie şi venerologie 

20. Sturza Vasile, doctor în medicină, conferențiar universitar, specialitatea: 321.08 – 
Dermatologie şi venerologie 

21. Zabrailov Natalia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea:  
321.01 – Boli interne 

22. Lutan Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, specialitatea: 312.01 – 
Fiziologie și fiziopatologie 

23. Tcaciuc Eugen, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 
– Boli interne 

 
321.04. Reumatologie 

1. Preşedinte: Groppa Liliana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 
specialitatea: 321.03, 321.04 – Cardiologie şi reumatologie 



2. Vicepreședinte: Revenco Ninel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 
specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 322.01 – Pediatrie și 
neonatologie 

3. Secretar ştiinţific: Chișlari Lia, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.03 – 
Cardiologie; 321.04 – Reumatologie 

4. Mazur Minodora, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 321.01 – Boli interne 

5. Tagadiuc Olga, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
315.01 – Biochimie medicală 

6.  Rotaru Natalia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 
324.01 – Radiologie şi imagistică medicală 

7. Ciobanu Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 
321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie 

8. Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
315.01 – Biochimie medicală; 324.03 – Diagnostic de laborator 

9. Istrati Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie 

10. Bivol Grigore, doctor în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli 
interne 

11. Grosu Aurel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 
– Cardiologie; 321.04 – Reumatologie 

12. Matcovschi Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea:  
321.01 – Boli interne; 321.07  – Ftiziopneumologie 

13. Moraru Agafia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
321.12 – Medicină alternativă 

14. Popa Sergiu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – 
Cardiologie; 321.04 – Reumatologie 

15. Rotaru Larisa, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – 
Cardiologie; 321.04 – Reumatologie 

16. Rusu Eugen, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – 
Cardiologie; 321.04 – Reumatologie 

 
321.06. Psihiatrie şi narcologie  

1. Preşedinte: Nacu Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie 

2. Vicepreşedinte: Revencu Mircea, doctor habilitat în științe medicale, profesor 
universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie 

3. Secretar ştiinţific: Coşciug Ion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie 

4. Lacusta Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician, 
specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă; 165.01 – Fiziologia omului şi a animalelor 

5. Cobâleanschii Oleg, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie 

6. Lisnic Vitalie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
321.05 – Neurologie 

7. Bacinschi Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică 

8. Hotineanu Mihai, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
321.06 – Psihiatrie şi narcologie 

9. Cărăuşu Ghenadie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
321.06 – Psihiatrie şi narcologie 



10. Oprea Valentin, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 
– Psihiatrie şi narcologie 

11. Nastas Igor, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – 
Psihiatrie şi narcologie 

12. Moroşanu Mihai, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
331.03 – Medicină socială şi management 

13. Cunicovskii Lidia, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi 
narcologie 

14. Carp Lucia, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie 
15. Cernițanu Mariana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, specialitatea: 511.02 – 

Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională 
16. Fornea Iuliana,  doctor în psihologie, conferențiar universitar, specialitatea: 511.02 – 

Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională 
17. Daniliuc Natalia, doctor în psihologie, specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării şi 

psihologia educaţională 
 

321.09. Boli infecţioase, tropicale și parazitologie medicală;  
331.01. Epidemiologie 

1. Preşedinte: Holban Tiberiu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase 

2. Vicepreşedinte: Prisacari Viorel, doctor habilitat în științe medicale, profesor 
universitar, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie  

3. Secretar ştiinţific: Guţu Luminiţa, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 331.01 – Epidemiologie  

4. Spînu Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
331.01 – Epidemiologie   

5. Magdei Mihai, doctor habilitat în științe medicale, specialitatea: 331.03 – Medicină 
socială şi management 

6. Bucov Victoria, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 
331.01 – Epidemiologie  

7. Ghinda Serghei, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 
315.01 – Biochimie medicală; 321.25 – Alergologie; 324.03 – Diagnostic de laborator 

8. Pîntea Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.09 – Boli infecţioase 

9. Rudic Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, specialitatea: 313.02 – 
Microbiologie 

10. Rusu Galina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – 
Boli infecţioase 

11. Plăcintă Gheorghe, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
321.09 – Boli infecţioase 

12. Bîrcă Ludmila, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – 
Boli infecţioase 

13. Scoferţa Petru, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 313.02 – 
Virusologie 

14. Vorojbit Valentina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
313.02 – Microbiologie 

15. Gheorghiţa Stela, doctor în științe medicale, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie  
 

321.11. Gerontologieşi geriatrie;  
321.12. Medicină alternativă;  
332.01. Reabilitare medicală 



1. Preşedinte: Lacusta Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 
academician, specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă; 165.01 – Fiziologia omului şi 
animalelor 

2. Vicepreşedinte: Gavriliuc Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor 
universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie 

3. Secretar ştiinţific: Cireș Victoria, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă 

4. Lisnic Vitalie, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
321.05 – Neurologie 

5. Pascal Oleg, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
321.05 – Neurologie 

6. Temirgaz Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 321.21 – Neurochirurgie 

7. Morari Agafia, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
321.12 – Medicină alternativă 

8. Gîlea Angela, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.12 – 
Medicină alternativă 

9. Negară Anatolie, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.03 
– Cardiologie; 321.04 – Reumatologie  

10. Blaja-Lisnic Natalia, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
321.01 – Boli interne 

11. Corlăteanu Alexandru, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
321.01 – Boli interne 

12. Antonova Natalia, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
321.01 – Boli interne 

13. Caproș Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie 

14. Nacu Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
321.06 – Psihiatrie şi narcologie 

15. Mazur Minodora, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 321.01 – Boli interne 

16. Tâbârnă Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea:  
321.01 – Boli interne 

17. Șandru Sergiu, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19  – 
Anesteziologie și terapie intensivă 

 
321.13. Chirurgie;  

321.14. Chirurgie pediatrică;  
321.22. Urologie și andrologie;  

321.24. Transplantologie 
1. Preşedinte: Hotineanu Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, profesor 

universitar, membru corespondent al AȘM, specialitatea: 321.13 – Chirurgie 
2. Vicepreşedinte: Guţu Eugen, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

specialitatea: 321.13– Chirurgie 
3. Secretar ştiinţific: Gudumac Eva, doctor habilitat în științe medicale, profesor 

universitar, academician al AȘM, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică 
4. Ghidirim Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician 

al AȘM, specialitatea: 321.13 – Chirurgie 
5. Rojnoveanu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

specialitatea: 321.13 – Chirurgie 
6. Gladun Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

321.13 – Chirurgie 



7. Bour Alin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 
– Chirurgie 

8. Anghelici Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător, 
specialitatea: 321.13 – Chirurgie 

9. Bujor Petru, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
321.13 – Chirurgie 

10. Mişin Igor, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.13 
– Chirurgie; 321.20 – Oncologie și radioterapie 

11. Cazacov Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, 
specialitatea: 321.13 – Chirurgie 

12. Balica Ion, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
321.13 – Chirurgie 

13. Casian Dumitru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 
– Chirurgie 

14. Boian Gavril, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 
321.14 – Chirurgie pediatrică 

15. Gîncu Gheorghe, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.14  
– Chirurgie pediatrică 

16. Jalbă Alexandru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.14 
– Chirurgie pediatrică 

17. Bernic Jana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.14 – Chirurgie pediatrică; 321.22 – Urologie și andrologie 

18. Tănase Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.22 – Urologie și andrologie 

19. Ceban Emil, doctor habilitatîn științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
321.22 – Urologie și andrologie 

20. Dumbrăveanu Ion, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
321.22 – Urologie și andrologie 

21. Ghicavîi Vitalie, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.22 
– Urologie și andrologie 

 
321.16. Otorinolaringologie;  

321.17. Oftalmologie 
1. Preşedinte: Cuşnir Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

specialitatea: 321.17– Oftalmologie 
2. Vicepreşedinte: Maniuc Mihai, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

specialitatea: 321.16– Otorinolaringologie 
3. Secretar ştiinţific: Jeru Ion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, 

specialitatea: 321.17– Oftalmologie 
4. Bendelic Eugen, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

321.17 – Oftalmologie 
5. Sandu Alexandru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

321.16 – Otorinolaringologie 
6. Danilov Lucian, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 

321.16– Otorinolaringologie 
7. Vetrician Serghei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 

321.16 – Otorinolaringologie 
8. Cabac Vasili, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16 – 

Otorinolaringologie 
9. Ababii Polina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16 – 

Otorinolaringologie 



10. Chiaburu Anghelina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
321.16 – Otorinolaringologie 

11. Lupaşco Vera, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.17 – 
Oftalmologie 

12. Corduneanu Angela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
321.17 – Oftalmologie 

13. Lobcenco Aglaia, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.17 – Oftalmologie 
14. Hangan Corneliu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 

312.01– Fiziologia normală şi patologică 
15. Şaptefraţi Lilian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 

specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică 
16. Foca Ecaterina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 

– Anatomia patologică 
 
 

321.18. Ortopedie şi traumatologie;  
341.01. Inginerie tisulară și culturi celulare 

1. Preşedinte: Caproş Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie 

2. Vicepreşedinte: Croitor Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar 
universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie 

3. Secretar ştiinţific: Verega Grigore, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar 
universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie 

4. Gornea Filip, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.18 – Ortopedie şi traumatologie 

5. Marin Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.18 
– Ortopedie şi traumatologie 

6. Moroz Petru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.18 – Ortopedie şi traumatologie 

7. Pulbere Oleg, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – 
Ortopedie şi traumatologie 

8. Taran Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, specialitatea: 321.13 – Chirurgie 
9. Rîvneac Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

311.02 – Anatomie patologică 
10. Darciuc Mihail, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 

– Ortopedie şi traumatologie 
11. Topor Boris, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

321.18 – Ortopedie şi traumatologie 
12. Grejdianu Tudor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

331.03 – Medicină socială şi management 
13. Nacu Viorel, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 

311.01– Anatomia omului; 321.13 – Chirurgie; 321.18 – Ortopedie şi traumatologie 
14. Custurov Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, 

specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie 
15. Bețișor Alexandru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 

321.18 – Ortopedie şi traumatologie 
16. Vetrilă Viorel, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – 

Ortopedie şi traumatologie 
 
 

323.01. Stomatologie 



1. Preşedinte: Nicolau Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 
specialitatea: 323.01 – Stomatologie 

2. Vicepreşedinte: Topalo Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor 
universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie 

3. Secretar ştiinţific: Bajurea Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 323.01 – Stomatologie 

4. Lupan Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 323.01 
– Stomatologie 

5. Burlacu Valeriu, doctor în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 323.01 – 
Stomatologie 

6. Şterbatiuc Dumitru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 
specialitatea: 323.01 – Stomatologie 

7. Darciuc Victor, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică 

8. Topor Boris, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.18 – Ortopedie şi traumatologie 

9. Maniuc Mihai, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 
321.16 – Otorinolaringologie 

10. Ciobanu Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 
specialitatea: 323.01 – Stomatologie 

11. Chele Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – 
Stomatologie 

12. Hîţu Dumitru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – 
Stomatologie 

13. Solomon Oleg, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – 
Stomatologie 

14. Spinei Aurelia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – 
Stomatologie 

15. Uncuţa Diana, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 
323.01 – Stomatologie 

16. Cojocaru Mihail, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 
– Stomatologie 

17. Fala Valeriu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,  specialitatea: 323.01 – 
Stomatologie 

 
 

324.01. Radiologie şi imagistică medicală;  
324.02. Diagnostic funcțional;  
324.03. Diagnostic de laborator 

1. Preşedinte: Vişnevschi Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar 
universitar, specialitatea: 324.03 – Diagnostic de laborator; 312.01 – Fiziologie și 
fiziopatologie 

2. Vicepreședinte: Rotaru Natalia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar  
universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie şi imagistică medicală 

3. Secretar ştiinţific: Pisarenco Nadejda, doctor în științe medicale, conferențiar  
universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală              

4. Andrieş Lucia, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 
324.03 – Diagnostic de laborator; 321.25 – Alergologie;  

5. Tagadiuc Olga, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 
315.01 – Biochimie medicală  

6. Cobeţ Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 
321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie 



7. Matcovschi Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea:  
321.01 – Boli interne; 321.07  – Ftiziopneumologie 

8. Nalivaico Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 
324.01 – Radiologie și imagistică medicală 

9. Condrea Silviu, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 
– Radiologie și imagistică medicală              

10. Pripa Valerii, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 – 
Radiologie și imagistică medicală              

11. Marga Semion, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 
– Radiologie și imagistică medicală              

12. Malîga Oxana, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 
– Radiologie și imagistică medicală              

13. Ţurcanu Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 
– Radiologie și imagistică medicală  

14. Testemițanu Andrei, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 
324.01 – Radiologie și imagistică medicală                   

 
 

331.03. Medicină socială şi management 
1. Preşedinte: Lozan Oleg, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management 
2. Vicepreşedinte: Spinei Larisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management 
3. Secretar ştiinţific: Raevschi Elena, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, 

specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management 
4. Eţco Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

331.03 – Medicină socială şi management 
5. Grejdianu Tudor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

331.03 – Medicină socială şi management 
6. Tintiuc Dumitru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

331.03 – Medicină socială şi management 
7. Mereuţa Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

321.20 – Oncologie și radioterapie;331.03 – Medicină socială şi management 
8. Ciobanu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 

321.13 – Chirurgie; 331.03 – Medicină socială și management 
9. Palanciuc Mihai, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 331.03 

– Medicină socială şi management 
10. Ciocanu Mihai, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 

331.03 – Medicină socială şi management 
11. Nemerenco Ala, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 331.03 

– Medicină socială şi management 
12. Moroşanu Mihail, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 

331.03 – Medicină socială şi management 
13. Pantea Valeriu, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 331.03 – 

Medicină socială şi management 
14. Damaşcan Ghenadie, doctor în științe medicale, specialitatea: 331.03 – Medicină socială 

şi management 
15. Obreja Galina, doctor în științe medicale, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi 

management 
16. Goma Ludmila, doctor în economie, conferențiar universitar, specialitatea: 521.03 – 

Economie 



1

1

 

 
 

Preşe
pentr
acade
 

Secre
dr. h
 

17. Gramma
Filosofia

18. Fornea I
Psiholog

 
Hotărâre
Prezenta 

edinte al Co
ru Acreditar
emician       

etar ştiinţifi
ab., conf. un

a Rodica, d
a ştiinţei şi t
Iuliana,  do
gia dezvoltă

a Comisiei 
hotărâre se

onsiliului Na
re şi Atestar
                   

c,                 
niv.              

doctor în fi
tehnicii (me
octor în ps
ării şi psihol

de Atestar
e publică p

aţional 
re,  
                   

                    
                   

filosofie, co
edicină) 
ihologie, co
logia educa

re a CNAA
pe site-ul CN

                   

      
                   

onferențiar 

onferențiar 
aţională 

intră în vi
NAA (www

                  

                   

universitar

universitar

goare la da
w.cnaa.md)

 

                    

 
                    

r, specialita

r, specialita

ata adoptăr
). 

         Valer

         Aliona

atea: 631.04

atea: 511.02

rii. 

iu CANŢER

a GRATI 

4 – 

2 – 

R  


