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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 - 1/1 

din 24 februarie 2015 
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:  

 
TEHNICĂ 

 
1) Consiliul ştiinţific specializat DH 33 211.02 – 01 la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe tehnice a               
dlui ZOLOTCOV Anatolie cu tema: Calculul rezistenţei pereţilor construcţiilor monolite la acţiuni 
seismice / Расчет прочности стен монолитных зданий на сейсмические воздействия, la 
specialitatea 211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii, în următoarea componenţă: 
 
RUSU Ion, preşedinte, doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar 
TARANENCO Anatolie, secretar ştiinţific, doctor în tehnică  
LVOVSCHI Eugen,  doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, membru corespondent al AŞM  
ALCAZ Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
SECU Alexandru, doctor inginer, profesor universitar, România 
 
Referenţii oficiali: 
BRATU Polidor, doctor  inginer,  profesor universitar, România   
PASCU Radu, doctor inginer, profesor universitar, România   

       STOIANOV Vladimir, doctor  habilitat în  tehnică, profesor universitar, Ucraina. 
 
2) Consiliul ştiinţific specializat D 62.253.03-02 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 dnei FURTUNĂ Natalia cu tema: Valorificarea potenţialului aromatic al soiurilor de 
struguri: Startovîi, Viorica şi Muscat de Ialoveni, la specialitatea 253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice 
şi nealcoolice, conducător ştiinţific MUSTEAŢĂ Grigore, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar, în 
următoarea componenţă: 
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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 
RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
OBADĂ Leonora, doctor  în tehnică 
 
Referenţii oficiali: 
TARAN Nicolae,  doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
OLARU Constantin,  doctor  în  tehnică. 

 
MEDICINĂ 

 
         3) Formarea Consiliului ştiinţific specializat D 50 321.14–01 la Instituţia Publică  Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în ştiinţe medicale a dnei DĂNILĂ Alina cu tema: Managementul medico-chirurgical în 
malformaţiile congenitale bronhopulmonare la copil, la specialitatea 321.14. Chirurgie pediatrică,  
conducător ştiinţific: GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician,  în 
următoarea componenţă: 
 
GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor, academician universitar,  
JALBĂ Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
APRODU Gabriel, doctor în medicină, profesor universitar, România  
BOIAN Gavril, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
BALICA Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
STRĂJESCU Gheorghe , doctor în medicină, conferenţiar universitar 
IONESCU Sebastian, doctor în medicină, conferenţiar universitar, România 
 
Referenţii oficiali: 
TICA Constantin, doctor în medicină, profesor universitar, România 
RÎVNEAC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. 

 
4) Consiliul ştiinţific specializat D 54 324.03–01 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul 

de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc",  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
ştiinţe  medicale a dnei SMEŞNOI Valentina cu tema: Caracterul devierilor imune la pacienţii cu 
toxocaroză asociată cu afectarea aparatului respirator,  la specialitatea  324.03. Diagnostic de laborator, 
conducător ştiinţific GHINDA Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, consultant 
ştiinţific: PLĂCINTĂ Gheorghe, doctor în medicină, conferenţiar universitar în următoarea componenţă: 

 
GUDUMAC Valentin, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
TUDOR Elena, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
HOLBAN Tiberiu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
VIŞNEVSCHI Anatolie, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar universitar 
ONU Vera, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
CHIRIAC Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
PÂNTEA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
BUCOV Victoria, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător.  
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5) Consiliul ştiinţific specializat D 51 321.04–02 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul 

de Cardiologie abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe  medicale a dnei 
ŞORIC Gabriela cu tema: Aspecte evolutive, clinice şi paraclinice ale spondiloartritei anchilozante şi 
artritei reactive urogenitale cu afectare oculară, la specialitatea 321.04. Reumatologie,  conducător 
ştiinţific: GROPPA Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, consultant ştiinţific:  

 
CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
POPOVICI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
MINODORA Mazur, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
POPA Serghei, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
BENDELIC Eugeniu, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CHIRIAC Rodica, doctor în medicină, profesor universitar, România 
JERU Ion, doctor în medicină, conferenţiar universitar. 
 

6) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.14–02 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 REVENCO Ina cu tema: Infecţia acută chirurgicală la copiii în vârstă până la 
şapte ani, la specialitatea  321.14. Chirurgie pediatrică, conducător ştiinţific: GUDUMAC Eva, doctor 
habilitat în medicină, profesor universitar, academician,  în următoarea componenţă: 

 
GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
JALBĂ Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
TICA Constantin, doctor în medicină, profesor universitar, România 
COSTINOV Mihai, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar, Federaţia Rusă 
BOUR Alin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MIŞIN Igor, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
BOIAN Gavril, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
APRODU Gabriel doctor  în medicină, profesor universitar, România  
TAGADIUC Olga, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar. 
 

ECONOMIE 
 

7)  Consiliul ştiinţific specializat DH 16.521.03-02  la Institutul Național de Cercetări Economice 
al AȘM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe economice a dlui 
CUCIUREANU Gheorghe cu tema: Perfecționarea managementului sistemului național de cercetare-
dezvoltare în contextul proceselor de globalizare, la specialitatea 521.03. Economie și management în 
domeniul de activitate, consultanţi ştiinţifici: ROTARU Anatol, doctor habilitat în ştiinţe fizico-
matematice, profesor universitar; STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 

BELOSTECINIC Grigore, președinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar, academician 
PERCIUN Rodica, secretar ştiinţific, doctor  în economie, conferențiar cercetător 
ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru corespondent AŞM 
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COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat  în economie, profesor universitar   
COJUHARI Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

 
Referenţi oficiali: 
SANDU Steliana, doctor în economie, cercetător ştiinţific de gradul 1, România 
CHIRCĂ Sergiu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
PALADI Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 
 

8) Consiliul ştiinţific specializat D 32.521.04-01 la Academia de Studii Economice din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui RAPCEA Vitalie cu 
tema: Abordări integrante de marketing în formarea și dezvoltarea pieței produselor pomicole din 
Republica Moldova, la specialitatea 521.04. Marketing și logistică, conducător ştiinţific BELOSTECINIC 
Grigore, doctor  habilitat în economie, profesor universitar, academician, în următoarea componenţă:  
 
PETROVICI Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
SAVCIUC Oxana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar universitar 
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
MELNIC Igor, doctor în economie, conferențiar universitar 
POPA Sergiu, doctor în agricultură   

 
Referenţii oficiali: 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
GANGAN Svetlana, doctor în economie, conferențiar universitar. 

 

9) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.02-06 la Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a                
dnei SAVU Cosmina-Silviana cu tema: Impactul proceselor de integrare europeană și globalizare 
asupra turismului la specialitatea 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale, 
conducător ştiinţific ȚÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea 
componenţă:  
 
BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
ROBU Elena, secretar ştiinţific, doctor în economie 
TURCOV Elena, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
CROTENCO Yuri, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar   
HURLOIU Iulian, doctor în economie, conferențiar universitar, România 
SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
PÎRŢACHI Ion, doctor în economie, profesor universitar 

 
Referenţii oficiali: 
LOBANOV Natalia, doctor habilitat  în economie, conferenţiar universitar  
GURGU Elena, doctor în economie, conferențiar universitar, România.   
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10) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.02-07 la Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 
CREȚOIU Raluca-Ionela cu tema: Impactul globalizării asupra sustenabilității întreprinderilor mici și 
mijlocii, la specialitatea 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale, conducător 
ştiinţific ȚÂU Nicolae, doctor  habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă:  
 
BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
EFROS Stela, secretar ştiinţific, doctor în economie 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
HURLOIU Lăcrămioara-Rodica, doctor în economie, conferențiar universitar, România 
SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
PÎRŢACHI Ion, doctor în economie, profesor universitar 

 
Referenţii oficiali: 
LOBANOV Natalia, doctor habilitat  în economie, conferenţiar universitar  
BRAICU Cezar, doctor în economie, conferențiar universitar, România.   

 

11) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.03-08 la Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 
BOCĂNETE Ioana cu tema: Evaluarea sistemică a eficienței economice a managementului corporativ,  
la specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific 
BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă:   ȚÂU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
DRAGALIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în economie 
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar ȚURCANU Gheorghe, doctor în economie, conferențiar universitar   
GRAUR Elena, doctor în economie, conferențiar universitar   
ANDRUȘCA Carmen, doctor în economie, România 

 
Referenţii oficiali: 
BÎZGU Ion, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
NAN Costică, doctor în economie, România.   

 
12) Consiliul ştiinţific specializat D 32 522.02 – 03 la Academia de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a               
dnei BAJAN Maia cu tema: Particularităţile contabilităţii şi controlului de gestiune în întreprinderile 
producătoare de mobilă, la specialitatea 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică, conducător 
ştiinţific BAJEREAN Eudochia, doctor în economie, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
ŢURCANU Viorel, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
GRABAROVSCI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
TABĂRĂ Neculai, doctor în economie, profesor universitar, România 
LAZARI Liliana, doctor în economie, conferenţiar universitar  
BULGARU Veronica, doctor în economie,  conferențiar universitar  
PANUŞ Valentina, doctor în economie,  conferențiar universitar 
Referenţii oficiali: 
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TUHARI Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
DOLGHI Cristina,  doctor în economie, conferenţiar universitar.  

 
13) Consiliul ştiinţific specializat D 32 522.02 – 04 la Academia de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 
SLOBODEANU Svetlana cu tema: Probleme ale auditului ciclului de procurări-plăţi, la specialitatea 
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică, conducător ştiinţific NEDERIŢA Alexandru, doctor 
habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
ŢURCANU Viorel, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
GRABAROVSCI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
PARASCHIVESCU Marius Dumitru, doctor în economie, profesor universitar, România 
TUHARI Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
ŢIRIULNICOV Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar  
 
Referenţii oficiali: 
TABĂRĂ Neculai, doctor în economie, profesor universitar, România 
DIMA Marcela,  doctor în economie, conferenţiar universitar.  

 
FIZICĂ 

 
14) Consiliul ştiinţific specializat 02.131.01-01 la Institutul de Fizică Aplicată al AȘM abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe fizice a dnei ROMAN Marianna cu tema: 
Efectele interacțiunilor tunel și cooperative în sistemele cu stările electronice labile la specialitatea 
131.01. Fizica matematică, conducător ştiinţific CLOCHIȘNER Sofia, doctor habilitat în științe fizico-
matematice, conferențiar cercetător, în următoarea componenţă: 
 
HADJI Piotr, preşedinte, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar  
MACOVEI Mihail, secretar științific, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar 
cercetător 
SINEAVSCHII Elerlanj, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
PALII Andrei, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 
PALADI Florentin, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
ENACHE Nicolae, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  universitar 
CLIUCANOV Alexandr, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GERU Ion, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent AŞM 
CASIAN Anatol, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar . 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Consiliul ştiinţific specializat 30.134.01-03 la Universitatea de Stat din Moldova abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe fizice a dnei CUZNEȚOVA Snejana cu tema: 
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Изучение физических процессов в кристаллах и тонких слоях Сd1-хMnxTe и гетеропереходах на их 
основе/Cercetarea proceselor fizice în cristale și structuri subțiri de Сd1-хMnxTe și heterojoncțiuni în 
baza lor, la specialitatea 134.01. Fizica și tehnologia materialelor, conducător ştiinţific GAȘIN Petru, 
doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
SIMAȘCHEVICI Alexei, preşedinte, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar , 
academician ȘERBAN Dormidont, secretar științific, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  
universitar 
NEDEOGLO Dumitru,  doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
RUSU Emil, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
CLIUCANOV Alexandr, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  universitar 
DOROGAN Valerian, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GHEORGHIȚA Eugen, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
IOVU Mihai, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător. 

 
16) Consiliul ştiinţific specializat D 05.166.02-02 la Institutul de Chimie al AȘM abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe chimice a dlui LAZACOVICI Dmitri cu tema: 
Мониторинг фталатного загрязнения в продукции винодельческой отрасли / Monitoringul 
reziduurilor de ftalați în produse vitivinicole, la specialitatea 166.02. Protecția mediului ambiant și 
folosirea rațională a resurselor naturale, conducător ştiinţific DUCA Gheorghe, doctor habilitat în  
chimie, profesor universitar, academician; consultant științific STURZA Rodica, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
LUPAȘCU Tudor, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător, membru corespondent al 
AŞM ȚIMBALIUC Nina, secretar științific, doctor în chimie, conferențiar cercetător 
RUSU Vasile, doctor habilitat în chimie, conferențiar cercetător 
SUBOTIN Iurie, doctor în chimie, conferențiar universitar 
GLADCHI Viorica, doctor în chimie, conferențiar  universitar 
TARAN Nicolae, doctor habilitat în științe tehnice, profesor  universitar 
SOLDATENCO Eugenia, doctor habilitat în științe tehnice, conferențiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
GONȚA Maria, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
MEREUȚĂ Aliona, doctor în chimie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DREPT 
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17) Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.01 – 07  la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice 
al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui TERZI Nicolai  cu  
tema: Garanţii constituţionale ale exercitării dreptului la libertatea opiniei şi exprimării, la specialitatea 
552.01. Drept constituţional, conducător ştiinţific POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor  
universitar,  în următoarea componenţă: 
 
COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CÂRNAŢ Teodor,  doctor habilitat în  drept, conferenţiar universitar  
CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în  drept, conferenţiar  universitar 
ŢURCAN Serghei, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

 
Referenţii oficiali: 
BALMUŞ Victor, doctor habilitat în drept, conferenţiar cercetător  
BANTUŞ Igor, doctor  în drept,  conferenţiar universitar .  

 
18) Consiliul ştiinţific specializat DH 18.552.01 -  09 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice 

al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a dlui MAKILI-
ALIEV Kamal cu tema: Влияние международного права прав человека на национальные отрасли 
конституционного права / Influenţa dreptului internaţional al drepturilor omului asupra ramurilor 
naţionale ale dreptului constituţional, la specialitatea 552.01. Drept constituţional, consultant ştiinţific 
GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar,  membru corespondent, în următoarea 
componenţă: 
COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
GAMURARI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BALMUŞ Victor, doctor habilitat în drerpt, conferenţiar cercetător 
CÂRNAŢ Teodor, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
TIMCENCO Leonid, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, Ucraina 
BURIAN Alexandru, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
POPA Victor, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BALAN Oleg, doctor habilitat  în drept,  profesor universitar 
CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
ŢAŢANAŞVILI Mariam, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Georgia. 

 
19) Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.01-08  la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui PÎNZARU Tudor cu 
tema: Argumentarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor de 
guvernare şi reprezentative, la specialitatea 552.01. Drept constituţional, conducător ştiinţific 
COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
GUCEAC Ion, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, membru corespondent  
GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BALMUŞ Victor, doctor habilitat  în drept,  conferenţiar cercetător 
CÂRNAŢ Teodor, doctor  habilitat în drept, profesor universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
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Referenţii oficiali: 
POPA Victor, doctor habilitat  în drept,  profesor  universitar 
BÎRGĂU Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar . 

 
BIOLOGIE, ŞTIINŢE AGRICOLE 

 
20)  Consiliul ştiinţific specializat DH 07.165.01 – 02 la Institutul de Fiziologie  şi 

Sanocreatologie al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe 
biologice a dnei GROSU Victoria cu tema:  Impactul disfuncţiilor cronice ale miocardului asupra stării 
fiziologice integrale a cordului şi metabolismului organismului,  la specialitatea 165.01. Fiziologia 
omului şi animalelor, consultanţi ştiinţifici: FURDUI Teodor, doctor habilitat, profesor universitar, 
academician; STRATULAT Petru,  doctor habilitat, profesor  universitar, în următoarea componenţă:      

                                                                                       
LACUSTA Victor, preşedinte, doctor habilitat în biologie,  profesor universitar, academician 
ŞINCARENCO Irina, secretar ştiinţific, doctor în biologie  
LUTAN Vasile, doctor habilitat  în biologie, profesor universitar  
VIŞNEVSCHII Anatolie,  doctor habilitat  în medicină, conferenţiar universitar 
MIHU Ion, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar 
IVANOV Victoria, doctor habilitat  în medicină, profesor cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
CRIVOI Aurelia, doctor habilitat  în biologie, profesor universitar 
VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
BRANIŞTE Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. 

 
 21) Consiliul ştiinţific specializat D 30.165.01 – 02 la Universitatea de Stat din Moldova 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dnei DELEU Inga  cu 
tema: Impactul efortului fizic asupra stării funcţionale a organismului la sportivii înotători, la 
specialitatea 165.01. Fiziologia omului şi animalelor, conducător ştiinţific CRIVOI Aurelia, doctor 
habilitat  în biologie, profesor universitar, în următoarea componenţă:  
                                                                                             
SAULEA Aurel, preşedinte, doctor habilitat în biologie,  profesor universitar, membru corespondent  al 
AŞM 
CORLĂTEANU Alexandr, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
DORGAN Viorel, doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
PORUBNÎI  Anatol,  doctor în pedagogie, profesor universitar 
COJOCARI Lidia, doctor în biologie, conferenţiar  universitar  
FEGHIU Nicolae, doctor  în medicină, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
CIOCHINĂ Valentina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător. 

 
 
 
 
 
22) Consiliul ştiinţific specializat D 11.164.01 – 04 la Grădina Botanică (Institut) abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dlui TITICA Ghenadie cu tema: 
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Flora şi vegetaţia stepelor subdeşertice din Republica Moldova, la specialitatea 164.01. Botanică, 
conducător ştiinţific POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, în 
următoarea componenţă: 
COMANICI Ion, preşedinte, doctor habilitat în biologie,  profesor universitar 
COLŢUN Maricica, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
ŞALARU Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent AŞM 
MÎRZA Mihai, doctor habilitat în biologie, conferenţiar  universitar 
MANIC Ştefan, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
PÎNZARU Pavel, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
CRISTEA Vasile, doctor în biologie, profesor universitar, România 
GHENDOV Veaceslav, doctor în biologie, conferenţiar cercetător. 
 

 23) Consiliul ştiinţific specializat D 11.164.01 – 03 la Grădina Botanică (Institut) abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dnei JARDAN Natalia, cu tema: 
Flora Rezervaţiei „Codrii” (plante vasculare), la specialitatea 164.01. Botanică, conducător ştiinţific 
NEGRU Andrei, academician, consultant ştiinţific POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat în biologie, 
profesor cercetător,  în următoarea componenţă: 
CIUBOTARU Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în biologie,  profesor universitar, academician  
COLŢUN Maricica, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
ŞALARU Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent al  AŞM 
MÎRZA Mihai, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
TELEUŢĂ Alexandru, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 
MANIC Ştefan, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
BUCĂŢEL Vasile, doctor în biologie 
 
Referenţii oficiali: 
DONIŢĂ Nicolae, academician, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, România 
MIRON Aliona, doctor în biologie 
 
 24) Consiliul ştiinţific specializat D 06. 165.02 – 01 la Institutul de Zoologie al AŞM abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dlui POSTOLACHI Vladislav cu 
tema:  Particularităţile de adaptare a populaţiilor speciei Vipera berus L. (Serpentes, Viperidae) în 
Republica Moldova,  la specialitatea 165.02. Zoologie, conducător  ştiinţific: ZUBCOV Nicolae, doctor în 
biologie, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă:  
                                                                                             
TODERAŞ Ion, preşedinte, doctor habilitat în biologie,  profesor universitar, academician  
BUŞMACHIU Galina, secretar ştiinţific, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
ŢURCANU Ştefan, doctor habilitat în biologie,  profesor universitar 
ŢURCANU Vladimir,  doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
CIOCÎRLAN Victor, doctor  în biologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
COZARI Tudor, doctor habilitat  în biologie, profesor universitar 
ZAMFIRESCU Ştefan, doctor  în biologie, conferenţiar universitar, România. 

 
 25) Consiliul ştiinţific specializat D 10 411.05 - 01 la Institutul  de Genetică, Fiziologie şi Protecţie 
a Plantelor al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe agricole a dlui 
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