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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 

Telefon : (373 22) 296271; Fax (373 22) 296271; www.cnaa.md; e-mail: info@cnaa.gov.md 
 

H O T Ă R Â R E A nr. AT - 7/1 

din 22 decembrie 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:  

 

PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE PEDAGOGICE 

1)  Consiliul ştiinţific specializat D 33 533.01 – 06 la Universitatea  Pedagogică  de Stat 

„Ion Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a 

dnei ŢAP Elena cu tema: Eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice 

în baza sistemului informaţional, la specialitatea  533.01. Pedagogie universitară, conducător 

ştiinţific PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 
CUZNEŢOV Larisa, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în  pedagogie,  conferenţiar universitar  
BOROZAN Maia,  doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat în  pedagogie, conferenţiar universitar 
CROITORU-CHIRIAC Tatiana, doctor  în  pedagogie 
MACARI Pavel, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
PAIU Mihai,  doctor în  pedagogie 
 
Referenţii oficiali: 
COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar   
CABAC Valeriu, doctor în informatică, profesor universitar 

 

2)  Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 17 la  Universitatea   de Stat de Educaţie 

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

dnei REABOI Natalia cu tema: Formarea competenţelor artistice în gimnastica ritmică la 

etapa incipientă de pregătire sportivă, la specialitatea 533.04. Educaţie fizică, sport, 
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kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific GRIMALSCHI Teodor, 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  
BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
GONCEARIUC Svetlana, doctor în pedagogice, conferenţiar universitar 
RÎŞNEAC Boris, doctor în pedagogie, profesor universitar 
GUŢU Zoia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
DORGAN Viorel, doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
DOBRESCU Tatiana, doctor in educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 

 
3) Consiliul ştiinţific specializat D 30 533.01 – 06  la Universitatea de Stat din Moldova, 

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

PASCARU Daniela cu tema: Fundamentele psihopedagogice ale diferenţierii şi individualizării 

demersului didactic în cadrul formării profesionale iniţiale, la specialitatea 533.01. Pedagogie 
universitară, conducător ştiinţific DANDARA Otilia, doctor habilitat, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 
GUŢU Vladimir, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
PLATON Carolina,  doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
COJOCARU Victoria, doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
SAGOIAN Eraneac, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
 
Referenţii oficiali: 
CUZNEŢOV Larisa, doctor  habilitat în pedagogie, profesor universitar   
BÎRNAZ  Nina, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar  

 
4) Consiliul ştiinţific specializat D 38 511.03 – 03 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dlui MURARIU 
Dănuţ cu tema: Impactul psihodinamicii neurocerebrale asupra adaptării sociale a 

adolescenţilor, la specialitatea 511.03. Psihologie socială, conducător ştiinţific GONŢA 

Victoria, doctor  în psihologie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
BOLBOCEANU Aglaida, preşedinte,  doctor habilitat  în psihologie, profesor universitar 
PALADI Oxana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie,  conferenţiar universitar  
JELESCU Petru, doctor habilitat in psihologie, profesor universitar 
RACU Jana, doctor habilitat in psihologie, profesor universitar 
MÂNZAT Ion, doctor  în  psihologie, profesor universitar 
POTÂNG Angela, doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar 
TINTIUC Dumitru, doctor habilitat in medicină, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
PRIŢCAN Valentina, doctor în  psihologie, conferenţiar universitar.  

 
5) 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 dnei NISSEL 
Orly cu tema: Recovery of ”New study program in sciences” from gender perspective in Israel /  

Valorificarea „Noului program în ştiinţe” din perspectiva de gen în Israel, la specialitatea 
531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific BODRUG-LUNGU Valentina, doctor 
habilitat, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
GUŢU Vladimir, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
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BÎRNAZ Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
GORAŞ-POSTICA Viorica,  doctor habilitat în  pedagogie, conferenţiar universitar 
CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
HANDRABURA Loretta, doctor în  filologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
COJOCARU Victoria, doctor  habilitat în tehnică, profesor universitar   
OVCEARENCO Nadejda, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar  

 
6) Consiliul ştiinţific specializat D 38 511.03 – 04 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei PUZUR Elena cu 
tema: Adaptarea psihosocială a studenţilor anului I din instituţiile de învăţământ superior cu 

profil pedagogic, la specialitatea 511.03.Psihologie socială, conducător ştiinţific BUCUN 

Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
BOLBOCEANU Aglaida, preşedinte,  doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
PALADI Oxana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie,  conferenţiar universitar  
PLATON Carolina, doctor habilitat in pedagogie, profesor universitar 
RUSNAC Svetlana, doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar 
TINTIUC Dumitru, doctor habilitat in medicină, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar  
PRIŢCAN Valentina, doctor în  psihologie, conferenţiar universitar  

 
7) Consiliul ştiinţific specializat D 33 511.02 – 04 la Universitatea  Pedagogică  de Stat 

„Ion Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei 

POPESCU Maria cu tema: Reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice din 
învăţământul primar, la specialitatea 511.02. Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională, 
conducător ştiinţific NEGURĂ Ion, doctor în psihologie, conferenţiar  universitar, în următoarea 

componenţă: 
RACU Igor, preşedinte,  doctor habilitat  în  psihologie, profesor universitar 
VERDEŞ Angela, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  
BUCUN Nicolae,  doctor habilitat în psihologie, profesor universitar  
JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
PERJAN Carolina, doctor în  psihologie, conferenţiar universitar 
PRIŢCAN Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie,  profesor universitar   
ŞLEAHTIŢCHI Mihail, doctor în  psihologie, conferenţiar unversitar  

 
8) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 18 la  Universitatea de Stat de Educaţie 

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

dnei TIMUŞ Maria cu tema: Formarea limbajului scris la studenţii facultăţilor de educaţie 

fizică şi sport, la specialitatea 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, 
conducător ştiinţific PÎSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 

consultant ştiinţific DANAIL Sergiu, doctor  în pedagogie, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 
MANOLACHI Veaceslav, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  profesor universitar  
DORGAN Viorel, doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
AFTIMICIUC Olga, doctor in pedagogie, conferenţiar universitar  
DRAGU Mircea, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar 
RUSNAC Virginia, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 



4 
 

 
Referenţii oficiali: 
CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în  filologie, profesor universitar 
GRIMALSCHI Teodor, doctor în pedagogie, profesor universitar  

 
ŞTIINŢE FIZICE 

9) 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 dlui PARVAN 
Vladimir cu tema: Proprietăţile optice şi structura de bandă energetică ale materialelor 
CdGa2S(Se)4, PbGa2S4, AgAsS2, la specialitatea 134.01.Fizica şi tehnologia materialelor, 
conducător ştiinţific SÎRBU Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar, consultant ştiinţific 

URSACHI Veaceslav, doctor habilitat, conferenţiar cercetător,  în următoarea componenţă: 
CULIUC Leonid, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, academician 
ŢIULEANU Dumitru, secretar ştiinţific, doctor habilitat,  profesor universitar  
NEDEOGLO Dumitru,  doctor habilitat, profesor universitar 
CARAMAN Mihail, doctor habilitat, profesor universitar 
MUŞINSCHI Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
EVTODIEV Igor, doctor  habilitat, conferenţiar universitar   
IOVU Mihail, doctor habilitat, conferenţiar universitar  

 
ŞTIINŢE MEDICALE 

10) Consiliul ştiinţific specializat D 50.321.18– 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 TULBURE Vasile cu tema: Tratamentul chirurgical al 
luxaţiilor extremităţii acromiale a claviculei, la specialitatea 321.18. Ortopedie şi traumatologie, 
conducător ştiinţific GORNEA Filip, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 
TOPOR Boris, preşedinte, doctor habilitat în  ştiinţe medicale, profesor universitar  
PULBERE Oleg, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
CROITOR Gheorghe, doctor habilitat în  ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar 
REMIZOV Victor,  doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
PASCARI Vasile, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
BOTEZ Paul, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
        
Referenţii oficiali: 
KUSTUROV Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
GRECU Dan-Cristian, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, România 

 
11) Consiliul ştiinţific specializat D 51.321.03–07 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 

Institutul de Cardiologie, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe  

medicale a dnei COJOCARU Svetlana cu tema: Implicări clinico-genetice la copiii hipertensivi 
cu dereglări metabolice supraponderali şi obezi, la specialitatea 321.03. Cardiologie,  
conducător ştiinţific MĂTRĂGUNĂ Nelea, doctor în medicină, conferenţiar cercetător; 
consultant ştiinţific BARBACAR Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, în 

următoarea componenţă: 
POPOVICI Mihail, preşedinte, doctor habilitat în  ştiinţe medicale, profesor universitar  
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
CUROCICHIN Ghenadie, doctor habilitat în  ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar 
REVENCO Ninel,  doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
DAVID Lilia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
        
Referenţii oficiali: 
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COBEŢ Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor  cercetător 

 
12) Consiliul ştiinţific specializat D 50.311.02–02 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 COCIUG Adrian cu tema: 
Particularităţile morfopatologice ale proceselor degenerativ-distrofice din segmentul 
intervertebral lombar, la specialitatea 331.02. Anatomie patologică, conducător ştiinţific ZOTA 

Eremei, doctor habilitat în medicină, profesor universitar; consultant ştiinţific CAPROŞ Nicolae, 

doctor habilitat în medicină, conferenţiar  universitar în următoarea componenţă: 
BACIU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în  medicină, profesor universitar  
VUDU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
ŞAPTEFRAŢI Lilian, doctor habilitat în  medicină, conferenţiar  universitar 
CATERENIUC Ilia,  doctor habilitat în  medicină, profesor universitar  
ŞAVGA Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
EFTODIEV Eduard, doctor în medicină, conferenţiar  universitar 
        
Referenţii oficiali: 
RÎVNEAC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar 
CĂRUNTU Irina Draga, doctor în ştiinţe medicale, profesor  universitar, România 

 
ŞTIINŢE ECONOMICE 

13) Consiliul ştiinţific specializat D 32.522.01–03 la Academia de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 

POSTOLACHE Victoria cu tema: Impactul operaţiunilor cu derivatele financiare asupra 
performanţelor bancare, la specialitatea 522.01. Finanţe, conducător ştiinţific COCIUG 
Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar în următoarea componenţă: 
COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în  economie, profesor universitar  
BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar  
CIUMARA Tudor, doctor în  ştiinţe economice, profesor universitar, România 
STRATAN Alexandru,  doctor habilitat în  economie, profesor universitar  
PÂRŢACHI Ion, doctor în  economie, profesor universitar 
FILIP Angela, doctor economie, conferenţiar  universitar 
        
Referenţii oficiali: 
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor  universitar 
CUHAL Radu, doctor în economie, conferenţiar  universitar 

 
14) Consiliul ştiinţific specializat D 37.522.01–01 la Universitatea Cooperatist-

Comercială din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 

economice a dnei SANDUŢA Tatiana cu tema: Perfecţionarea mecanismului financiar în 

întreprinderile din sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova, la specialitatea 
522.01. Finanţe, conducător ştiinţific GANEA Victoria, doctor habilitat în economie, 

conferenţiar universitar în următoarea componenţă: 
COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în  economie, profesor universitar  
ZUGRAV Inga, secretar ştiinţific, doctor în economie 
MANOLE Tatiana, doctor habilitat în  economie, profesor universitar  
MAXIM Ion, doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar 
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor  universitar     
LITVIN Aurelia, doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar 
 
Referenţii oficiali: 
DOGA-MÎRZAC Mariana, doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar 
BUŞMACHIU Eugenia, doctor în economie, conferenţiar  universitar 
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15) Consiliul ştiinţific specializat D 32.521.03–05 la Academia de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui 

CHIRINCIUC Iurie cu tema: Specificul managementului alianţei corporative (în cazul   

producătorilor de mobilă din Republica Moldova), la specialitatea 521.03. Economie şi 

management în domeniu de activitate, conducător ştiinţific COJOCARU Vadim, doctor în 

economie, profesor universitar în următoarea componenţă: 
PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în  economie, profesor universitar  
PORTĂRESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar  universitar 
ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în  economie, profesor universitar  
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
JALENCU Marian, doctor în economie, conferenţiar  universitar 

 

FILOSOFIE, ISTORIE, ŞTIINŢE BIOLOGICE 

16) Consiliul Ştiinţific Specializat D 15.631.02 – 01 la Institutul de Istorie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filosofie a 

dlui PERCIUN Andrei cu tema: Evoluţia conceptului de imagine în filosofie, la specialitatea 
631.02.  Istoria filosofiei, conducător ştiinţific BOBÂNĂ Gheorghe, doctor habilitat în filosofie, 

profesor universitar, în următoarea componenţă: 

COANDĂ Svetlana, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
TROIANOWSKI Lidia, secretar ştiinţific, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
ŢAPOC Vasile, doctor habilitat în filosofie,  profesor universitar 
CĂLDARE Dumitru, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
BRAGA Mihai, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

CIOBANU Rodica, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

COMENDANT Tatiana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 

 
Referenţii oficiali: 
SAHARNEANU Eudochia, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar  
LOZOVANU Ecaterina, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
 

17) Consiliul ştiinţific specializat D 22.613.01 – 02 la Institutul  Patrimoniului Cultural 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 

istorie a dlui LEVINSCHI Alexandru cu tema: Cultura geţilor în spaţiul Pruto-Nistrean (sec. 

VI-IV î.e.n.), la specialitatea 613.01. Arheologie, conducător ştiinţific LEVIŢKI Oleg, doctor 

habilitat în istorie, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 

DERGACIOV Valentin, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
VORNIC Vlad, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 
POSTICĂ Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  
NICULIŢĂ Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
MUNTEANU Octavian, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
URSULESCU Nicolae, doctor în istorie, profesor universitar, România  
ZANOCI Aurel, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
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18) Consiliul Ştiinţific Specializat D 06.165.05 – 01 la Institutul de Zoologie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza   susţinerea tezei de doctor în 

ştiinţe biologice a dnei GHERASIM Elena cu tema: Ranidele verzi (Amphibia, Ranidae) din 
Republica Moldova: biologia, ecologia şi helmintofauna, la specialitatea 165.05. Parazitologie, 
conducător ştiinţific COZARI Tudor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, consultant 
ştiinţific ERHAN Dumitru, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, în următoarea 

componenţă: 
TODERAŞ Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician 
RUSU Ştefan, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
ZGARDAN Eugen, doctor habilitat în ştiinţe medical-veterinare, profesor universitar, m. c. 
CERCEL Ilie, doctor  în ştiinţe medical-veterinare, conferenţiar universitar 
RUSU Vadim, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
MIRON Liviu, doctor în biologie, profesor universitar, România 
TĂLĂMBUŢĂ Nina, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 
 

DREPT 
19) Consiliul ştiinţific specializat D 18.554.01 – 02 la Institutul de Cercetări Juridice şi 

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

GAVAJUC Serghei cu tema: Răspunderea penală pentru remuneraţii  ilicite în îndeplinirea 

lucrărilor de deservire a populaţiei,  la specialitatea 554.01. Drept penal şi execuţional penal, 

conducător ştiinţific BERLIBA Viorel, doctor  habilitat în drept, conferenţiar  universitar, în 

următoarea componenţă: 
CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
STATI  Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor  universitar  
OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
RUSU Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar 
 

20) Consiliul ştiinţific specializat D 75.554.02-02 la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 

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

NUCU Marian cu tema: Prevenirea şi combaterea infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a 
substanţelor narcotice,  la specialitatea 554.02. Criminologie, conducător ştiinţific LARII Iurie, 

doctor în drept, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
GLADCHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
COJOCARU Rodion, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
DOLEA  Igor, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
VOICU Costică, doctor  în drept, profesor  universitar, România 
DAVID Mihai, doctor  în drept, conferenţiar  universitar, România  
RUSU Oleg, doctor  în drept, conferenţiar  universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BOROI Alexandru, doctor   în drept,  profesor universitar, România 
MARIŢ Alexandru, doctor  în drept, conferenţiar  universitar 
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21) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01-  17  la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dnei NEDELCU Narciza 

cu tema: Particularităţile legăturii cauzale în componenţele de infracţiune săvârşite prin 

inacţiune, la specialitatea 554.01. Drept penal şi execuţional penal, conducător ştiinţific  

CIOBANU Igor,  doctor  în drept, conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă: 
BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
TIMOTIN Mariana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor în drept, profesor  universitar  
MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar 
PĂVĂLEANU Vasile, doctor în drept, profesor universitar, România 
SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar 
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
MARIŢ Alexandru, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

 
ŞTIINŢE MATEMATICE 

22) Consiliul ştiinţific specializat D 01.111.02 – 03 la Institutul de Matematică şi 

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

matematice a dnei BUJAC Cristina cu tema: Cubic differential systems with invariant lines of 
total multiplicity eight / Sisteme diferenţiale cubice cu drepte invariante de multiplicitate totală 

opt, la specialitatea 111.02. Ecuaţii diferenţiale, conducător ştiinţific VULPE Nicolae, doctor 

habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent, în următoarea 

componenţă:  
 

PERJAN Andrei, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar   
ORLOV Victor, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice  
CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor  universitar, acad.   
GUŢU  Valeriu, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
POPA  Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,  profesor universitar 
ŞUBĂ Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  

 
Referenţii oficiali: 
LLIBRE Jaume, doctor  în matematică,  profesor, Spania  
COZMA Dumitru, doctor habilitat  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar   

 
STUDIUL ARTELOR

23) Consiliul ştiinţific specializat DH 22.653.01 – 03 la Institutul Patrimoniului Cultural 
al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în studiul artelor şi 

culturologie a dnei MIRONENCO Elena cu tema: Композиторское творчество в Республике 

Молдова на рубеже ХХ-ХХI веков (инструментальные жанры, музыкальный театр)/(Creaţia 

compozitorilor din Republica Moldova la confluenţa secolelor XX-XXI (genuri instrumentale, teatrul 
muzical), la specialitatea 653.01. Muzicologie, în următoarea componenţă: 
PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar 

cercetător  
TIPA Violeta, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
SIMION Aurelia, doctor în muzică, profesor universitar, România  
 
Referenţii oficiali: 
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GHILAŞ Victor, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
ZINKEVICI Elena, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, Ucraina 
ŢUKER Anatoli, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, Rusia 

 
24) Consiliul ştiinţific specializat D 85. 653.01 – 02 la Academia de Muzică, Teatru şi 

Arte Plastice, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor şi 

culturologie a dlui SLABARI Nicolae cu tema: Repertoriul folcloric pentru vioară din nordul 

Republicii Moldova, la specialitatea 653.01. Muzicologie, conducător ştiinţific BADRAJAN 
Svetlana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria , preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar 

cercetător  
ROJNOVEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
MUSTEA Gheorghe, academician, profesor universitar 
GALAICU Violina, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
BEREZOVICOVA Tatiana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
NEAMŢU Petru, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GHILAŞ Victor, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
BUNEA Diana, doctor în studiul artelor, conferenţiar  universitar 
 

25) Consiliul ştiinţific specializat D 22.651.02 – 04 la Institutul Patrimoniului Cultural 
al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor şi 

culturologie a dnei CEASTINA Alla cu tema: Творчество архитекторов Бессарабии в 

первой половине XIX в. / Creaţia arhitecţilor din Basarabia în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, la specialitatea 651.02. Teoria şi istoria arhitecturii, conducător ştiinţific ŞLAPAC 

Mariana, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător, membru corespondent al 

AŞM, în următoarea componenţă: 
CHIRTOAGĂ Ion, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
BRIGALDA Eleonora, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferenţiar  universitar 
CIOTOIU Iuliana, doctor în arhitectură, profesor universitar, România 
ILVIŢKAIA Svetlana, doctor habilitat în arhitectură, profesor universitar, Rusia 
CIOCANU Sergius, doctor în arhitectură 
KUZI Anatoli, doctor în arhitectură, conferenţiar universitar 
COCIN Alexandru, doctor în arhitectură, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
STAKEAN Marina, doctor habilitat în arhitectură, conferenţiar  universitar, Ucraina 
NESTEROV Tamara,  doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător. 

 
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 


