
1 
 

                
 

 
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 - 2/4 
din 09 aprilie 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 33 511.06 – 01 la Universitatea  Pedagogică  de Stat „Ion 

Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei GLAVAN 
Aurelia cu tema: Modele de psihocorecţie a sindromului de hiperactivitate cu deficit de atenţie la 
şcolarul mic, la specialitatea 511.06. Psihologie specială, conducător ştiinţific BUCUN Nicolae, doctor 
habilitat  în psihologie, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 
RACU Igor, preşedinte,  doctor habilitat  în  psihologie, profesor universitar 
VERDEŞ Angela, secretar ştiinţific, doctor în psihologie,  conferenţiar universitar  
VISCOVATOVA  Tatiana,  doctor habilitat în  psihologie, profesor universitar, Ucraina 
BODORIN  Cornelia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
GÎNU Domnica, doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar 
GROPPA Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
 
Referenţii oficiali: 
MAXIMENKO Iurie, doctor habilitat în psihologie,  profesor universitar, Ucraina   
RUSNAC Virginia, doctor în  psihologie, conferenţiar universitar.  

 
2) Consiliul ştiinţific specializat D 30 533.01 – 02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei PASCARU- GONCEAR 
Valeria cu tema: Fundamente teoretice şi metodologice ale formării competenţei de consiliere 
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psihopedagogică la studenţi, la specialitatea 533.01. Pedagogie universitară, conducător ştiinţific 
ŞEVCIUC Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă: 
GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
GORAŞ-POSTICA Viorica, secretar ştiinţific, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar   
BODRUG-LUNGU  Valentina, doctor   habilitat în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar 
CALARAŞ Carolina, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar 
PANIŞ Aliona, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
TOLSTAIA Svetlana,  doctor  în psihologie, conferenţiar universitar 
 

3) Consiliul ştiinţific specializat D 33 511.06 – 02 la Universitatea Pedagogică  de Stat „Ion 
Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dlui 
VELEANOVICI Armand Cătălin cu tema: Tulburări emoţionale la copii aflaţi în situaţie de abuz şi 
neglijare, la specialitatea 511.06. Psihologie specială, conducător ştiinţific OLĂRESCU Valentina, 
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 
NACU Anatolie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
BODORIN Cornelia, doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CALUSCHI Mariana, doctor în psihologie,  profesor universitar, România   
RUSNAC Virginia, doctor în  psihologie, conferenţiar unversitar.  

 
4) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 12 la Universitatea   de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dlui RAŢĂ Sorin 
cu tema: Aplicarea mijloacelor specifice înotului în refacerea şi recuperarea persoanelor de vârsta 31- 
40 ani, la specialitatea 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, conducător 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 în pedagogie, profesor universitar, România  
RAŢĂ Gloria, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
BOTNARENCO Tudor, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
RACU Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar.  

 
5) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 11 la Universitatea   de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei JURAVLE 
Mariana cu tema: Formarea competenţelor cognitive la elevii claselor liceale în cadrul disciplinei 
“Pregătirea sportivă teoretică”, la specialitatea 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, 
conducător ştiinţific BUFTEA Victor, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 
MANOLACHI Veaceslav, preşedinte,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 



3 
 

POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  profesor universitar  
DORGAN Viorel,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
DRAGU Mircea, doctor în pedagogie, profesor universitar, România 
DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GHERVAN Petru, doctor ]n pedagogice, profesor universitar, România 
GRIMALSCHI Tudor, doctor pedagogie, profesor universitar.  

 
6) Consiliul ştiinţific specializat D 33 534.01 – 01 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei 
BELIBOVA Silvia cu tema: Dezvoltarea comunicării la copii cu deficienţe multiple, la specialitatea  
534.01. Pedagogie specială, conducător ştiinţific RACU Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, profesor  
universitar, în următoarea componenţă: 
BUCUN Nicolae, preşedinte,  doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
STEMPOVSCHI Elena, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie  
DORGAN Viorel,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
ROTARU Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
MOROŞAN Elena, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar   
GONCIARIUC Svetlana, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar.  

 
7) Consiliul ştiinţific specializat D 30 511.01 – 02 la Universitatea  de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei GORINCIOI Veronica cu tema: 
Studiul sindromului arderii emoţionale la cadrele didactice universitare din perspectiva de gen, la 
specialitatea 511.01. Psihologie generală, conducător ştiinţific PLATON Carolina, doctor habilitat în 
pedagogie, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 
BUCUN Nicolae, preşedinte,  doctor habilitat  în  psihologie, profesor universitar 
TOLSTAIA Svetlana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  
BOLBOCEANU Aglaida,  doctor habilitat în  psihologie, profesor universitar 
BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
COJOCARU  Natalia, doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar 
CALANCEA Angela, doctor  în psihologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
TURLIUC  Maria Nicoleta, doctor  în psihologie,  profesor universitar, România   
POTÂNG Angela, doctor în  psihologie, conferenţiar universitar.  

 
8) Consiliul ştiinţific specializat D 38 531.01 – 02 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei GLOBU Nelea cu tema: 
Reconceptualizarea formării profesionale iniţiale a învăţătorului, la specialitatea 531.01. Teoria generală 
a educaţiei, conducător ştiinţific SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor  
universitar, în următoarea componenţă: 
POGOLŞA Lilia, preşedinte,  doctor  habilitat  în pedagogie, conferenţiar universitar 
PASCARU Valentina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
ANDRIŢCHI Viorica,  doctor habilitat  în pedagogie, conferenţiar universitar  
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BOTGROS Ion, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
GARŞTEA Nina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
PETROVSCHI Nina, doctor  habilitat în pedagogic, conferenţiar universitar   
PANICO Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.  

 
9) Consiliul ştiinţific specializat D 33 532.02 – 02 la Universitatea Pedagogică  de Stat „Ion 

Creangă din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a 
dlui ADSIZ Remzi cu tema: Analiza comparată a didacticii limbii străine la elevii claselor 5-8 în şcolile 
de cultură generală din Kîrgîzstan şi Turcia (pe exemplul limbii engleze)/ Сравнительный  анализ 
методики обучения иностранному языку учащихся 5-8 классов в общеобразовательных школах 
Кыргызстана и Турции (на примере английского языка), la specialitatea 532.02. Didactica limbii 
engleze, conducător ştiinţific ASIPOVA Nurbubu, doctor  în pedagogie, profesor universitar, consultant 
ştiinţific COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 
PATRAŞCU Dumitru, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în  pedagogie,  conferenţiar universitar  
BARBĂNEAGRĂ Alexandra, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, professor universitar 
IXARI Aliona, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.  

 
10) Consiliul ştiinţific specializat D 33 531.03 – 03 la Universitatea Pedagogică  de Stat „Ion 

Creangă din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a 
dlui YELKUVAN Fahri cu tema: Particularităţile studierii istoriei popoarelor tiurcice în şcolile din 
Turcia şi Kîrgîzstan / Особенности изучения истории тюрских народов в школах Турции  и 
Кыргызстана, la specialitatea 531.03. Pedagogia istorică, conducător ştiinţific IMANCULOV 
Muratbek, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, consultant ştiinţific CUZNEŢOV Larisa, doctor 
habilitat în pedagogie, profesor universitar,  în următoarea componenţă: 
COJOCARU Vasile, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în  pedagogie,  conferenţiar universitar  
PETROVSCHI Nina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
SOLOVEI Rodica, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, professor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
ŢVIRCUN Victor, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
PAPUC Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar.  
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ŞTIINŢE MEDICALE 
 

         11) Formarea Consiliului ştiinţific specializat D 50.331.01–01 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 BERDEU Ion cu tema: Optimizarea monitoringului antibioticorezis-
tenţei microbiene în infecţiile septico-purulente la nivel de instituţie medicală, la specialitatea 331.01. 
Epidemiologie, conducător ştiinţific PRISACARI Viorel, doctor habilitat în medicină, profesor 
universitar, membru corespondent al AŞM,  în următoarea componenţă: 
HOLBAN Tiberiu, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
PARASCHIV Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
IAROVOI Petru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  
SPÎNU Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
BURACIOVA Svetlana, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  
CIOBANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
BALICA Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
IVAN Aurel, doctor în medicină, profesor universitar, România 
COTICI Alexandru, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

 
12) Formarea Consiliului ştiinţific specializat D 50.331.01–02 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 dlui SAJEN Octavian cu tema: Particularităţile epidemiologice ale 
hepatitei virale C în grupurile cu risc sporit de infectare, la specialitatea 331.01. Epidemiologie, 
conducător ştiinţific SPÎNU Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 
PRISACARI Viorel, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
PARASCHIV Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
BUCOV Victoria, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
SOFRONIE Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
GHEORGHIŢĂ Stela, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  
 
Referenţii oficiali: 
PÎNTEA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
RÎMIŞ Constantin, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  

 
13) Consiliul ştiinţific specializat D50 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 FUIOR-BULHAC Liliana cu tema Evaluarea ecografică a retardului de 
creştere intrauterină a fătului, la specialitatea 324.01. Radiologie şi imagistică medicală, conducător 
ştiinţific ROTARU Natalia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar  universitar; consultant ştiinţific 
CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar,  în următoarea componenţă: 
PALADI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
PISARENCO Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
FRIPTU Valentin, doctor în medicină, profesor universitar 
EŢCO Ludmila, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
CRIVCIANSCHI Larisa, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
ILIADI-TULBURE Corina, doctor în medicină 
PUIU Serghei, doctor în medicină 
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MALÎGA Oxana, doctor în medicină 
ŢURCAN Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

 
Referenţii oficiali: 
ROŞCA Andrei, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
ILIEV Gheorghe, doctor în medicină, România. 

 
14) Consiliul ştiinţific specializat D 53.321.15–03 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul 

Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale a dnei 
TIHON-PASCAL Ludmila cu tema: Aspectele clinice şi medico-sociale ale stărilor de urgenţă 
ginecologică în Republica Moldova, la specialitatea 321.15. Obstetrică şi ginecologie, conducător 
ştiinţific: CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar; consultant ştiinţific  
SPINEI Larisa, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar în următoarea componenţă: 
EŢCO Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
PETROV Victor, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  
PALADI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
FRIPTU Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
DONDIUC Iurie , doctor în medicină, conferenţiar universitar 
ROTARU Marin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
ONOFRIESCU Mircea, doctor în medicină, profesor universitar, România 
MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar 
 
Referenţii oficiali: 
SERBENCO Anatol, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
STRĂTILĂ Mihail, doctor în medicină, conferenţiar cercetător. 
 

 
DREPT 

 
15) Consiliul ştiinţific specializat D 30.553.01 – 01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei BORDIAN Mariana cu  tema: 
Conturarea naturii juridice a contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici, la 
specialitatea 553.01. Drept civil, conducător ştiinţific VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 
COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
BELEI Elena, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BĂIEŞU Aurel, doctor habilitat în  drept, conferenţiar universitar  
DONOS Evlampie, doctor în  drept, conferenţiar  universitar 
DURAC Gheorghe, doctor  în drept, profesor universitar, România  
STRATAN Ion, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

 
Referenţii oficiali: 
MACOVEI Ioan, doctor  în drept, profesor universitar, România  
CIMIL Dorin, doctor  în drept,  conferenţiar universitar   

 
16) Consiliul ştiinţific specializat D 30.553.01 – 02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei CHISILIŢA Violeta cu tema: 
Probleme teoretice şi practice ale servituţiilor personale, la specialitatea 553.01. Drept civil, conducător 
ştiinţific VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
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BĂIEŞU Aurel, preşedinte, doctor habilitat în  drept, conferenţiar universitar  
BELEI Elena, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COJOCARU Violeta, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
BĂIEŞU Sergiu, doctor în  drept, profesor universitar 
PÎNZARI Veaceslav, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
MACOVEI Ioan, doctor  în drept, profesor universitar, România  
 
Referenţii oficiali: 
DURAC Gheorghe, doctor  în drept, profesor universitar, România  
CLIMOV Ala, doctor  în drept,  conferenţiar universitar   

 
17) Consiliul ştiinţific specializat D 34.554.01-  06 la Universitatea Liberă Internaţională din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui STĂVILĂ Mihai  cu 
tema: Efectele circumstanţelor atenuate şi agravante în dreptul penal, la specialitatea 554.01. Drept 
penal şi execuţional penal, conducător ştiinţific MARIŢ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, în următoarea componenţă: 
CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
BERLIBA Viorel, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
RUSU Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ROTARU Oxana, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

 
Referenţii oficiali: 
GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor  universitar  
TIMOTIN Mariana, doctor   în drept, conferenţiar universitar 

 
18) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01-  13 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dnei PLOP Aliona cu tema: Răspunderea 
penală pentru provocarea ilegală a avortului,  la specialitatea 554.01. Drept penal şi execuţional penal, 
conducător ştiinţific BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 
CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor  universitar  
SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor  universitar 
TIMOTIN Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
VIZDOAGĂ Tatiana, doctor  în drept, conferenţiar universitar 
PĂDURE Andrei, doctor  habilitat în medicină, conferenţiar  universitar 

 
Referenţii oficiali: 
GLADCHI Gheorghe, doctor  habilitat în drept,  profesor universitar 
COJOCARU Rodion, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

 
19) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01-14 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui GEORGIAN Dan cu tema: Conceptul 
vinovăţiei penale,  la specialitatea 554.01. Drept penal şi execuţional penal, conducător ştiinţific MARIŢ 
Alexandru, doctor  în drept, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
BERLIBA Viorel, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BUJOR Valeriu, doctor  în drept, profesor  universitar  
DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, profesor  universitar 
PĂVĂLEANU Vasile, doctor  în drept, profesor universitar, România 
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ULIANOVSCHI Gheorghe, doctor   în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
ULIANOSCHI Xenofon, doctor  habilitat în drept,  conferenţiar universitar 
TIMOTIN Mariana, doctor   în drept, conferenţiar universitar 

 
 

ŞTIINŢE MEDICAL-VETERINARE, GEONOMICE, AGRICOLE 
 

20) Consiliul ştiinţific specializat D 60. 431.01 – 01 la Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medical-veterinare a dlui 
COCIU Valeriu cu tema:  Stresul oxidativ la bovine şi combaterea lui, la specialitatea 431.01 Terapie, 
farmacologie şi toxicologie veterinară, conducător  ştiinţific HOLBAN Dumitru,  doctor habilitat în 
medicina veterinară, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 
MACARI Vasile, preşedinte, doctor habilitat,  profesor universitar  
BALAN Ion, secretar ştiinţific,  doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar  
BORONCIUC Gheorghe, doctor habilitat  în ştiinţe biologice, profesor cercetător 
LUTAN Vasile, doctor habilitat  în ştiinţe biologice, profesor universitar  
BĂLĂNESCU Savva,  doctor în medicina veterinară, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
POPOVICI Mihail, doctor în medicina veterinară, conferenţiar universitar 

 
21) Consiliul ştiinţific specializat D 60. 431.03 – 01 la Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medical-veterinare a dlui 
ANTOCI Ruslan cu tema:  Evaluarea statusului microbian la carcasele de bovine, ovine şi porcine în 
funcţie de condiţiile şi perioada de păstrare, la specialitatea 431.03. Microbiologie, virusologie, 
epizootologie, micologie şi imunologie veterinară, conducător ştiinţific STARCIUC Nicolae, doctor 
habilitat în ştiinţe medical-veterinare, conferenţiar universitar; consultant ştiinţific MIHAIU Marian, 
doctor,  profesor universitar, România, în următoarea componenţă: 
BALAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar  
GOLBAN Rita, secretar ştiinţific, doctor în medicina veterinară,  conferenţiar universitar 
MOSCALIC Roman, doctor habilitat  în medicina veterinară, profesor cercetător 
BURŢEVA Svetlana,  doctor habilitat  în ştiinţe biologice, profesor cercetător 
SPĂTARU Tudor, doctor în medicina veterinară,  conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
PRISĂCARU Viorel, doctor habilitat  în ştiinţe medicale, profesor universitar, membru corespondent 
CILOCI Alexandra, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

 
22) Consiliul ştiinţific specializat D 12. 166.02 - 01 la Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe geonomice a dnei CURCUBĂT Stela cu tema:  Evoluţia 
interpretării cartografice a învelişului de sol şi utilizării practice a hărţilor pedologice, la specialitatea 166.02. 
Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale, conducător ştiinţific  URSU Andrei,   doctor 
habilitat în biologie, profesor universitar, academician,  în următoarea componenţă:              
SOFRONI Valentin, preşedinte, doctor habilitat în geografie, profesor universitar  
MIŢUL  Efrem, secretar ştiinţific, doctor în geologie şi mineralogie, conferenţiar cercetător  
NEDEALCOV Maria, doctor habilitat în geografie, conferenţiar cercetător 
MELNICIUC Orest, doctor habilitat în geografie, conferenţiar universitar  
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BOBEICĂ Valentin, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar  
NAGACIEVSCHI Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
STASIEV Grigore, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
JIGĂU Gheorghe, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
 

23) Consiliul ştiinţific specializat D 62. 411.07 - 01 la Institutul Ştiinţifico-Practic de  Horticultură 
şi Tehnologii Alimentare abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe agricole a 
dlui MIHOV Dmitri cu tema: Productivitatea plantaţiilor viticole şi calitatea strugurilor în funcţie de soi, 
aplicarea giberelinei (GA3) şi inciziei inelare, la specialitatea 411.07. Viticultură, conducător ştiinţific 
DERENDOVSCHI Antonina, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar, consultant ştiinţific 
PERSTNIOV Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
RAPCEA Mihail, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător 
SOLDATENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător  
CUHARSCHI Mihail, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 
BALAN Valerian, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar  
NICOLAESCU Gheorghe, doctor în  ştiinţe agricole, conferenţiar universitar  

 
Referenţii oficiali:  
CHISILI Mihail, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător  
BRATCO Dumitru, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

 
FILOLOGIE 

 
24) Consiliul ştiinţific specializat D 35.621.03 – 01 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dlui DOLGOV Veaceslav 
cu tema: Лингвокультурный концепт «юродивый» в русской языковой картине мира / Conceptul 
lingvocultural «юродивый» în imaginea lingvală a lumii din limba rusă), la specialitatea 621.04. 
Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba rusă), conducător 
ştiinţific BORTĂ Larisa, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
IONOVA Irina, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
SIROTA Elena, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
STICI Diana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
ENACHI Valentina, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
STEPANOV Eugen, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, Ucraina  
 
Referenţii oficiali: 
ROGOVA Kira, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Rusia  
ZAICOVSCHI Tatiana, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 

 
ŞTIINŢE ECONOMICE 

 
25) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.02-08  la Universitatea Liberă Internațională   din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui STANA 
George cu tema: Cooperarea internațională dintre România și alte țări europene în domeniul migrației 
forței de muncă, la specialitatea 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale, 
conducător ştiinţific ROȘCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea 
componenţă:  
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ȚÂU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
CROTENCO Yuri, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, conferențiar  universitar   
CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar   
NAN Costică, doctor în economie, România 

 
Referenţii oficiali: 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
GOLEA Pompiliu, doctor în economie, conferențiar universitar, România   

 
26) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.03-09  la Universitatea Liberă Internațională   din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei LISA 
Galina cu tema: Managementul fidelizării clienților în domeniul serviciilor hoteliere,  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, conferențiar universitar   
POSTICĂ Maia, doctor în economie, conferențiar universitar 
PALADI Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
CALUGHIN Serghei, doctor în economie 
 
Referenţii oficiali: 
TURCOV Elena, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
GRAUR Elena, doctor în economie, conferențiar universitar   

 
ŞTIINŢE FIZICE 

 
27) Consiliul ştiinţific specializat D 30.134.01-01  la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizice a dlui ENACHI Mihail cu tema: 
Morfologia și proprietățile optice ale nanocompozitelor în baza matricelor semiconductoare şi 
dielectrice din Al2O3, TiO2 și InP,  la specialitatea 134.01. Fizica și tehnologia materialelor, conducător 
ştiinţific TIGHINEANU Ion, academician, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor 
universitar; consultant științific URSACHI Veaceslav, doctor habilitat în științe fizico-matematice, 
conferențiar cercetător, 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   
NEDEOGLO Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
CARAMAN Mihail, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar   
GHEORGHIȚĂ Eugen, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar   
SÎRBU Nicolae, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar   

 
Referenţii oficiali: 
RUSU Emil, doctor habilitat  în științe tehnice, conferențiar universitar  
EVTODIEV Igor, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
 
 



 

cu dr
tema:
nanos
condu
urmă
PALA
GUR
GERU
AȘM
TRON
BOLD
ENA

Refer
CASI
BELO

(www
 
 

 
 
 

28) Cons
reptul de a o
: Phonon pr
structuri pe 
ucător ştiinţ
ătoarea comp
ADI Florenti

RĂU Virginia
U Ion, doct

M 
NCIU Vasile
DÎREV Serg

ACHE Nicola
 

renţii oficiali
IAN Anatol,
OUSOV Igo

 
II. Prezen

w.cnaa.md).

Preşedin
pentru A
academic
 

Secretar 
dr. hab., 

siliul ştiinţifi
organiza susţ
rocesses în g
bază de silic
ţific NICA 

ponenţă:  
in, preşedint
a, secretar şt
tor habilitat 

e, doctor hab
ghei, doctor î
ae, doctor hab

i: 
 doctor habil
r, doctor hab

nta hotărâre
. 

tele Consiliu
Acreditare şi
cian             

ştiinţific,    
conf. univ. 

fic specializat
ţinerea tezei 
graphene an
ciu,  la specia
Denis, doct

te, doctor ha
tiinţific, doc
în științe fi

bilitat în știin
în științe fizi
bilitat în știin
litat  în științ
bilitat în știin
e intră în 

ului Naţiona
i Atestare, 
                   

                   
                   

at D 30.131.0
de doctor în

nd silicon-ba
alitatea 131.
tor în științ

abilitat în știi
ctor în științe
izico-matema

nțe fizico-ma
ico-matemat
nțe fizico-ma

țe tehnice, pr
nțe fizico-ma

vigoare la 

al  

                    

                    

04-01  la Un
n ştiinţe fizic
ased nanostr
04. Fizică coțe fizico-ma

ințe fizico-m
e fizico-mate
atice, profes

atematice, co
ice, conferen
atematice, pr

rofesor unive
atematice, pr

data adopt

                   

 
                   

iversitatea d
ce a dlui CO
ructures / Pr
omputaționa
atematice, co

matematice, p
matice, conf

sor universit

onferențiar un
nțiar cercetăt
rofesor unive

ersitar  
ofesor unive

tării şi se p

                  V

                   

de Stat din M
OCEMASOV
rocesele fon

ală și modela
onferențiar 

profesor  univ
ferențiar  uni
tar, memru-c

niversitar   
tor   
ersitar   

ersitar 

publică pe 

 

Valeriu CAN

   Aliona GR

Moldova, abil
V Alexandr
onice grafen

area procese
cercetător, 

versitar   
iversitar   
corespondent

site-ul CNA

NŢER  

RATI 

11 

litat 
r cu 
n și 
lor, 
 în 

t al 

AA 

 


