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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 - 6/1 

din 19 noiembrie 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:  

 

PEDAGOGIE 

1) Consiliul ştiinţific specializat D 40.533.04 – 15 la Universitatea de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a 

dlui FETESCU Sava cu tema: Managementul instruirii specialiştilor în domeniul educaţiei 

fizice prin forme alternative de învățământ la distanţă / învățământ cu frecvenţă redusă, la 
specialitatea 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific 

BUDEVICI-PUIU Anatolie, doctor în istorie, profesor universitar, consultant ştiinţific 

RÎŞNEAC Boris, doctor  în pedagogie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
MANOLACHI Veaceslav, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
BUFTEA Victor, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
DRAGU Mircea, doctor in ştiinţe pedagogice, profesor universitar  
DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar 
CARP Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 

 
Referenţii oficiali: 
PĂCURARU Alexandru, doctor în  ştiinţe pedagogice, profesor universitar 
TRIBOI Vasile, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar 

 

 

2) Consiliul ştiinţific specializat D 30.531.01 – 05 la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dlui 
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KALONTAROV Yuri cu tema: Bazele pedagogice ale aplicării tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţiilor în procesul de instruire în colegiul tehnic mediu / Педагогические основы 

применения информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 

среднетехнического коледжа, la specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător 

ştiinţific GUŢU Vladimir, doctor habilitat, profesor universitar, consultant ştiinţific CĂPĂŢINĂ 

Gheorghe, doctor în tehnică, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
DANDARA Otilia, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
PATRAŞCU Dumitru,  doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
BĂLĂNEL Dumitru, doctor  în  pedagogie, conferenţiar universitar 
BAZELI Laura, doctor în pedagogie, Israel 
COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GREMALSCHI Anatol, doctor  habilitat în tehnică, profesor universitar   
PAIU Mihail, doctor în  pedagogie  

 

ŞTIINŢE TEHNICE 

3) Consiliul ştiinţific specializat D 31.253.01 – 05 la Universitatea  Tehnică a Moldovei, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dnei 

CROPOTOVA Janna cu tema: Tehnologia de fabricare a umpluturilor termostabile în baza 

sistemelor de stabilizare, la specialitatea 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine 

vegetală, conducător ştiinţific POPEL Svetlana, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător, în 

următoarea componenţă: 
STURZA Rodica, preşedinte, doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar 
DESEATNICOV Olga, secretar ştiinţific, doctor în tehnică,  profesor universitar  
TATAROV Pavel,  doctor habilitat în  tehnică, profesor universitar 
OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, m.c. 
CIUMAC Jorj, doctor  în  tehnică, profesor universitar 
DIMA Felicia, doctor în ştiinţe tehnice 
MACARI Artur,doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
VIZIREANU Camelia, doctor  inginer, profesor universitar, România   
GHENDOV-MOŞANU Aliona, doctor în  tehnică, conferenţiar universitar.  

 

4) Consiliul ştiinţific specializat D 62.253.03-03 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 STOLEICOVA Svetlana cu tema: Technology of dry wines 

production on the base of alcoholic content correction / Tehnologia de producere a vinurilor  

seci pe baza corectării gradului de alcool, 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, , profesor universitar, academician  
SOLDATENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 
TATAROV Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
MUSTEAŢĂ Grigore, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar 
VACARCIUC Liviu, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BALANUŢĂ Anatolie,  doctor în tehnică, profesor universitar  
OLARU Constantin,  doctor  în  tehnică 
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ŞTIINŢE MEDICALE 

5) Consiliul ştiinţific specializat D 50.321.01– 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 COBÎLTEAN Lucia cu tema: Dereglările hemostazei şi 

tratamentul la pacienţii cu ciroze hepatice, la specialitatea 321.01. Boli interne 

(gastroenterologie), conducător ştiinţific DUMBRAVA Vlada-Tatiana, doctor habilitat în 

medicină, profesor universitar; consultant CORCIMARI Ion, doctor habilitat în medicină,  

profesor universitar, membru corespondent al AŞM în următoarea componenţă: 
MATCOVSCHI Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în  medicină, profesor universitar  
VENGHER Inna, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
SPÎNU Constantin, doctor habilitat în  ştiinţe medicale, profesor universitar 
BODRUG Nicolae,  doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
HOLBAN Tiberiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
PÎNTEA Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
VATAMAN Eleonora, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
        
Referenţii oficiali: 

ŢÎBÎRNĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MIHU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor  universitar 
 

6) Consiliul ştiinţific specializat D 50.321.01– 02 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 SCURTU Alina cu tema: Particularităţile clinico-

paraclinice ale bolii de reflux gastroesofagian în funcţie de metabolismul şi polimorfismul 

genetic al oxidului nitric, la specialitatea 321.01. Boli interne (gastroenterologie),  conducător  

ştiinţific ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar; consultant  

ştiinţific DUMBRAVA Vlada-Tatiana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar în 
următoarea componenţă: 
MATCOVSCHI Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în  medicină, profesor universitar  
CORLĂTEANU Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
BIVOL Grigore, doctor în  ştiinţe medicale, profesor universitar 
BODRUG Nicolae,  doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
MIHU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
TAGADIUC Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
 
Referenţii oficiali: 
ŢÎBÎRNĂ Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
DUCA Maria, doctor habilitat în biologie, profesor  universitar, academician 
 

7) Consiliul ştiinţific specializat D 50.321.01– 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 dlui ALHABEEBI Bassam cu tema: Combaterea sindromului 

algic în glaucomul dureros, la specialitatea 321.17. Oftalmologie, conducător ştiinţific 

BENDELIC Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar; consultant ştiinţific 

PÂRGARI Boris, doctor habilitat în medicină,  profesor universitar în următoarea componenţă: 
CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în  ştiinţe medicale, profesor universitar  
JERU Ion, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar niversitar 
COJOCARU Victor, doctor habilitat în  ştiinţe medicale, profesor universitar 
BELÎI Adrian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
LOBCENCO Aglaia, doctor în  ştiinţe medicale 
BOROVIC Djina,  doctor în ştiinţe medicale  
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Referenţii oficiali: 

DOGAN Denislam, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar,  România 
ŞANDRU Serghei, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 

8) Consiliul ştiinţific specializat D 50.331.03–04 la Instituţia Medico-Sanitară 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 TOMAŞ Galina cu tema: Influenţa 

efortului fizic şi al alimentaţiei asupra sănătăţii femeilor de vârstă reproductivă, la specialitatea 

331.03. Medicină socială şi management, conducător ştiinţific: EŢCO Constantin, doctor 
habilitat în medicină, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
TINTIUC Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
MOŞIN Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar 
OBREJA Galina, doctor în medicină  
CHIRLICI Alexei, doctor în medicină conferenţiar  universitar 
 
Referenţii oficiali: 
FRIPTULEAC Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
PANTEA Valeriu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
 

9) Consiliul ştiinţific specializat D 50.331.03–05 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” abilitat cu dreptul de a 
organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale a dlui CODREANU Igor cu tema: 
Managementul serviciului de transplant în Republica Moldova, la specialitatea 331.03. Medicină 

socială şi management, conducător ştiinţific LOZAN Oleg, doctor habilitat în medicină, profesor 

universitar; consultant ştiinţific TĂNASE Adrian, doctor habilitat în medicină, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 
CIOBANU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
BENDELIC Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar 
NACU Viorel, doctor habilitat în medicină, conferenţiar  universitar  
SQUIFFLET Jean-Paul, doctor în medicină, profesor  universitar, Belgia 
NEMERENCO Ala, doctor în medicină, conferenţiar  universitar 
GRAMMA Rodica, doctor în filosofie, conferenţiar  universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
PĂDURE Andrei, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

10) Consiliul ştiinţific specializat D 60.521.03-05 la Universitatea Agrară de Stat din 

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

GOLBAN Artur cu tema: Sporirea competitivității întreprinderilor agricole din sectorul 

horticol al Republicii Moldova, la specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de 

activitate, conducător ştiinţific CIMPOIEȘ Dragoș, doctor  habilitat în economie, conferențiar 

universitar, în următoarea componenţă: 
ȚURCANU Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
SÂRBU Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
BALAN Valerian, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 



5 
 

TIMOFTI Elena, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
PARMACLI Dmitrii, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
CATAN Petru, doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar   
IGNAT Anatolie, doctor în științe economice 
 
Referenţii oficiali: 
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor  universitar    
SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor  universitar    

 
ŞTIINŢE CHIMICE 

11) Consiliul ştiinţific specializat DH 06.145.01-01 la Institutul de Chimie al AȘM, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe chimice a dnei 

COVALIOVA Olga cu tema: Комбинированные физико-химические методы обработки 

техногенных сточных вод / Metode fizico-chimice combinate de tratare a apelor reziduale 

tehnogene, la specialitatea 145.01. Chimie ecologică, consultant ştiinţific DUCA Gheorghe, 

doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician, în următoarea componenţă:  
LUPAȘCU Tudor, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător, m. c.  
NASTAS Raisa, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
DICUSAR Alexandr, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, m. c.  
RUSU Vasile, doctor habilitat în chimie, profesor universitar   
GUȚANU Vasile, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
GONCEARUC Vladimir, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician, 

Ucraina   
 
Referenţii oficiali   
CIOBANU Mihail, doctor habilitat  în chimie, profesor universitar  
GONȚA Maria, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
CREȚESCU Igor, doctor în chimie, profesor universitar, România  

 

ŞTIINŢE FIZICE 

12) Consiliul ştiinţific specializat D 30.134.01-03  la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizice a dnei DMITROGLO 

Liliana cu tema: Proprietăţile optice şi fotoelectrice ale structurilor nanolamelare din 

calcogenuri de Cd şi Ga, la specialitatea 134.01. Fizica și tehnologia materialelor, conducător 

ştiinţific EVTODIEV Igor, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, 

în următoarea componenţă:  
GAȘIN Petru, preşedinte, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  universitar   
ȘERBAN Dormidont, secretar ştiinţific, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor 

universitar   
CULIUC Leonid, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician 

NEDEOGLO Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar   
DOROGAN Valerian, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar   
MUȘINSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar   
RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, conferențiar universitar 
 

 
Referenţii oficiali   
GHEORGHIȚA Eugen, doctor habilitat  în științe fizico-matematice, profesor universitar  
URSACHI Veaceslav, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 
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ISTORIE 

13) Consiliul ştiinţific specializat DH 30.611.02–02 la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în istorie a dlui GUMENÂI 

Ion, cu tema: Minorităţile confesionale din Basarabia (1812-începutul anilor 70 ai secolului al 

XIX-lea), la specialitatea 611.02.  Istoria românilor (pe perioade), consultant ştiinţific EREMIA 

Ion,  doctor habilitat, profesor universitar în următoarea componenţă: 

PASAT Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în istorie, academician al AŞM 
ROTARU Liliana, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
EŞANU Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician al AŞM 
COCÂRLĂ Pavel, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
TOMULEŢ Valentin, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
AGACHI Alexei,  doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali:  
DRAGNEV Demir, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, m. c.  
ŞIPOŞ Sorin, doctor în istorie, profesor universitar, România 
CERVENCOV Nicolae, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
 

14) Consiliul ştiinţific specializat D 22.612.01 – 04 la Institutul Patrimoniului Cultural al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie a dlui COVALOV 

Alexandr cu tema: Сравнительное исследование календарной обрядности болгар 

Республики Молдова /Studiu comparativ privind obiceiurile, tradiţiile şi sărbătorile 

calendaristice ale bulgarilor din Republica Moldova, la specialitatea 612.01. Etnologie, 
conducător ştiinţific STEPANOV Veaceslav, doctor habilitat, profesor cercetător, în următoarea 

componenţă:  
ŞOFRANSKY Zinovia, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător   
CVILINCOVA Elizaveta, secretar ştiinţific, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
NICOGLO Diana, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  
BUZILĂ Varvara, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
CERVENCOV Nicolae, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
FURTUNĂ Alexandru, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 

Referenţii oficiali: 
GUBOGLO Mihail, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Rusia 
RAŢEEVA Elena, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

 

ŞTIINŢE AGRICOLE, GEONOMICE  

15) Consiliul ştiinţific specializat DH 60.421.02 - 01 la Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe agricole a 

dnei CAISÎN Larisa cu tema: Технология использования ферментных,  пробиотических и 

адсорбентных кормовых добавок на продуктивность племенных свиней / Tehnologia 

utilizării aditivilor furajeri enzimatici, probiotici si adsorbanţi asupra productivităţii porcinelor 

de prăsilă, la specialitatea 421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia  furajelor, consultant 
ştiinţific RADIONOV Vladimir, doctor habilitat, conferenţiar universitar, în următoarea 

componenţă: 

COŞMAN Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
ROTARU Ilie, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 
EREMIA Nicolae, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
STRUTINSCHII Tudor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
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GUMENÎI Mihail, doctor habilitat în agricultură 
DANILOV Anatolie, doctor în agricultură 
 
referenţii oficiali:  
ŞUMANSCHII Andrei, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 
IBATULIN Ilidus, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar,  academician, Ucraina 
MACARI VASILE, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 

 
16) Consiliul ştiinţific specializat D 61.155.01– 01 la Institutul de Pedologie, Agrochimie 

şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 

în ştiinţe geonomice a dnei COJOCARU Olesea cu tema: Combaterea eroziunii solurilor 

bazinului de recepţie „Negrea” din zona colinară a Prutului de Mijloc, la specialitatea  155.01.  

Pedologie, conducător ştiinţific CERBARI Valerian, doctor habilitat, profesor universitar,  în 

următoarea componenţă:  
ALEXEEV Vasile, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
ARHIP Olga, secretar ştiinţific, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
BOINCEAN Boris, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător  
MOCANU Emilian, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 

LEAH Tamara, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 

GUMANIUC Alexei, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
STASIEV Grigore, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
ANDRIUCĂ Valentina, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 

 
DREPT 

17) Consiliul ştiinţific specializat DH 34.552.08–02, la Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat 

în drept a dlui POALELUNGI Mihail cu tema: Obligaţiile pozitive şi negative ale statului prin 

prisma convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, la 
specialitatea 552.08. Drept internaţional şi european public, consultant ştiinţific BALAN Oleg, 

doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 
BURIAN Alexandru, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
DORUL Olga, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GUCEAC Ion, doctor  în drept habilitat,  profesor universitar, m.c. 
POPA Victor, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
SÂRCU Diana, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar 
FUEREA  Augustin, doctor  în drept,  profesor universitar, România 
PLOTNIC Olesea, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
OSMOCHESCU Nicolae, doctor  în drept, profesor  universitar 
DIDEA Ionel, doctor  în drept,  profesor universitar, România 
CÂRNAŢ Teodor, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
 

18) Consiliul ştiinţific specializat D 34.554.04–02,  la Universitatea Liberă Internaţională 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui 

PISARENCO Constantin cu tema: Valorificarea criminalistică a microobiectelor în activitatea 

de cercetare a infracţiunilor, la specialitatea 554.04. Criminalistică, expertiză juridică, 
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investigaţii operative, conducător ştiinţific GOLUBENCO Gheorghe, doctor în drept, 

conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
ROTARI Oxana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
DOLEA Igor, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
BUJOR Valeriu, doctor  în drept,  profesor universitar 
CUŞNIR Valeriu, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
ROMAN Dumitru, doctor  în drept, conferenţiar universitar 
OSOIANU Tudor, doctor  în drept,  conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor  habilitat în drept,  profesor universitar 
RUSU Vitalie, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

 
19) Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.01- 11 la Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui 

UNGUREANU Ciprian Gabriel cu tema: Statutul juridic al organizaţiilor nonguvernamentale 

în statele democratice, la specialitatea 552.01. Drept constituţional, conducător ştiinţific 

BANTUŞ Anatol, doctor în drept, profesor universitar, consultant ştiinţific COSTACHI 

Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 
GUCEAC Ion, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, m. c. 
GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BALMUŞ Victor, doctor habilitat în drept, profesor cercetător 
SMOCHINĂ Andrei, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, profesor  universitar  
 
Referenţii oficiali: 
CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
GUŢULEAC Victor, doctor  în drept,  profesor universitar 

 

20) Consiliul ştiinţific specializat D 30.552.03-  02  la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui  CIOBANU Octavian 

cu tema: Fundamentele teoretico-practice în controlul vamal, la specialitatea 552.03. Drept 

financiar bancar, fiscal, vamal), conducător ştiinţific CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, 

profesor universitar, în următoarea componenţă: 
GUCEAC Ion, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, membru corespondent 

al AŞM 
MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BALMUŞ Victor, doctor  habilitat în drept, profesor  cercetător 
BANTUŞ Anatol, doctor în drept, profesor universitar 
COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor  universitar  
ERHAN Ianuş, doctor în drept 
 
Referenţii oficiali: 
COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat  în drept, profesor universitar  
ARMEANIC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

21) Consiliul ştiinţific specializat D 30.552.03-03 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui ŢURCAN Pavel cu 

tema: Reglementarea tarifară a operaţiunilor de import - export,  la specialitatea 552.03. Drept 
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financiar (bancar, fiscal, vamal), conducător ştiinţific CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în 

drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
GUCEAC Ion, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, membru corespondent  
MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BALMUŞ Victor, doctor  habilitat în drept, profesor  cercetător 
BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor  universitar  
LOBANOV Natalia, doctor  habilitat în economie, conferenţiar  universitar 
ERHAN Ianuş, doctor în drept 
 
Referenţii oficiali: 
COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat  în drept, profesor universitar  
ARMEANIC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 

FILOLOGIE 

22) Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.01–08 la Institutul de Filologie al AŞM, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei VÎNTU Victoria  cu 
tema:  Arte poetice în poezia postbelică din Republica Moldova (reabilitarea esteticului), la 
specialitatea 622.01. Literatura română, conducător ştiinţific ŢURCANU Andrei, doctor 

habilitat în filologie, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 
CIMPOI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician 
ŞIMANSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
ROŞCA Timofei, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar  
LEAHU Nicolae, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
ŢAU Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
APETRI Dumitru, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
CAZACU-ŢIGAIE Adriana, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 

 
23) Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.01–07 la Institutul de Filologie al AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei GHERMAN 0xana 

cu tema: Romanul lui Vladimir Beşleagă (lumea artistică, personaje, tehnici narative), la 
specialitatea 622.01. Literatura română, conducător ştiinţific BURLACU Alexandru, doctor 

habilitat în filologie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
CIMPOI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician 
ŞIMANSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
BILEŢCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru cor. al AŞM 
ŞLEAHTIŢCHI Maria, doctor în filologie, conferențiar universitar 
ROŞCA Timofei, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar   
 
Referenţii oficiali: 
GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
CARAMAN Vlad, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

 
24) Consiliului ştiinţific specializat D 18.561.01–01 la Institutul de Cercetări Juridice şi 

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

dnei DIACON Maria cu tema: Prevederi de politică externă în documentele programatice și 
activitatea partidelor politice din Republica Moldova, la specialitatea 561.01. Teoria, 

metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, conducător ştiinţific JUC Victor, 

doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor cercetător, în următoarea componenţă: 
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ROŞCA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, academician  
VARZARI Pantelimon, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor cercetător 
MORARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar 
SACA Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar 
SOLOMON Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar 
PÎRŢAC Grigore, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
VASILESCU Grigore, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
BUCĂTARU Igor, doctor în ştiinţe politice, 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 
 

 

 


