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H O T Ă R Â R E A nr. AT - 3/1 

din 28 mai 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 30 533.01 – 03 la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei 
STARICOV Estela cu tema: Condiţii psihopedagogice de formare a motivaţiei învăţării la 
studenţii din domeniul pedagogic, la specialitatea 533.01. Pedagogie universitară, conducător 
ştiinţific REPIDA Tatiana, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar, în următoarea 
componenţă: 
GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar  
ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar   
PLATON Carolina, doctor   habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 
ANDRIŢCHII Viorica, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar 
BÎRNAZ Nina, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar 
JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar  
 
Referenţii oficiali: 
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat  în  ştiinţe pedagogice,  profesor universitar   
PANICO Vasile,  doctor  în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar 
 

2) Consiliul ştiinţific specializat D 33 533.01 – 04 la Universitatea  Pedagogică  de Stat 
„Ion Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a 
dnei ŢURCAN (BALŢAT) Lilia cu tema: Formarea toleranţei pedagogice a cadrelor 
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didactice, la specialitatea: 533.01.Pedagogie universitară, conducător ştiinţific BOROZAN 
Maia, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
CUZNEŢOV Larisa, preşedinte,  doctor habilitat  în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe pedagogice,  conferenţiar universitar  
COJOCARU Victoria, doctor habilitat în  ştiinţe pedagogice, profesor universitar 
GORAŞ-POSTICA Viorica,  doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar 
PANIŞ Aliona, doctor  în  ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar 
PAPUC Ludmila, doctor  în  istorie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
PÂSLARU Vlad, doctor în ştiinţe pedagogice,  profesor universitar   
GONŢA Victoria, doctor în  psihologie, conferenţiar universitar.    
 

3) Consiliului ştiinţific specializat D 40 533.04 – 13 la Universitatea   de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a 
dlui BRANIŞTE Gheorghe cu tema: Formarea competenţelor de proiectare didactică la 
studenţii facultăților de educaţie fizică şi sport, la specialitatea: 533.04. Educaţie fizică, sport, 
kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific DANAIL Sergiu, doctor în ştiinţe pedagogice, 
profesor universitar, în următoarea componenţă: 
MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 
POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe pedagogice,  profesor universitar  
DRAGU Mircea, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, România  
DORGAN Viorel, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar  
DANDARA Otilia, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
PÎSLARI Vlad, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice,  profesor universitar 
GRIMALSCHI Teodor, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar.  

 
4) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 14 la Universitatea   de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a 
dnei GRIGORE Virgil cu tema: Metodologia pregătirii specifice a juniorilor I (12-13ani) în 
dansul sportiv, la specialitatea 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, 
conducător ştiinţific GRIMALSCHI Teodor, doctor  în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, 
în următoarea componenţă: 
MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 
JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe pedagogice,  conferenţiar universitar  
DORGAN Viorel, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar  
TRIBOI Vasile, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar  
POTOP Vladimir, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
RÎŞNEAC Boris, doctor în ştiinţe  pedagogice, profesor universitar.  
 
Referenţii oficiali: 
NASTASE Viorel, doctor in educaţie fizică şi sport, profesor universitar, România 
GUŢU Zoia, doctor în ştiinţe  pedagogice, conferenţiar universitar  
 

5) Consiliul ştiinţific specializat D 33 511.06 – 03 la Universitatea  Pedagogică  de Stat 
„Ion Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei 
CHIPERI Nadejda cu tema: Particularităţile psihologice ale copiilor cu dizabilităţi mintale 
uşoare din perspectiva diverselor modele de educaţie, la specialitatea 511.06. Psihologie 
specială, conducător ştiinţific BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 
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RACU Igor, preşedinte,  doctor habilitat  în psihologie, profesor universitar 
VERDEŞ Angela, secretar ştiinţific, doctor în psihologie,  conferenţiar universitar  
MAXIMENCO Iurii, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Ucraina 
RACU Aurelia, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
OLĂRESCU Valentina, doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar 
RUSNAC Virginia, doctor  în  psihologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
VISCOVATOVA Tatiana, doctor habilitat în psihologie,  profesor universitar , Ucraina  
CUCER Angela, doctor în  psihologie.  

 
ŞTIINŢE MEDICALE 

6) Consiliul ştiinţific specializat D 53 321.15–04 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 
Institutul Mamei şi Copilului,  abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
ştiinţe  medicale a dl BOTEZ Mihai cu tema: Lazerterapia neinvazivă în afecţiunile inflamatorii 
cronice ale colului uterin, la specialitatea 321.15. Obstetrică şi Ginecologie, conducător 
ştiinţific: EŢCO Ludmila, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, în următoarea 
componenţă: 
PALADI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
PETROV Victor, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
DUMITRACHE Florentin, doctor în medicină, profesor universita, România  
FRIPTU Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
SERBENCO Anatolie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
SOFRONI Mircea, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
OPALCO Igor, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar  
BUŢUREANU Ştefan, doctor în medicină, profesor universitar, România 

 
7) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.13–05 la Instituţia Publică Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în ştiinţe  medicale a dl VOZIAN Marin cu tema: Diagnosticul şi tratamentul 
mucocelului, la specialitatea 321.13. Chirurgie, conducător ştiinţific ROJNOVEANU Gheorghe, 
doctor habilitat în medicină, profesor universitar, consultant ştiinţific: MIŞIN Igor, doctor 
habilitat  în medicină, profesor cercetător în următoarea componenţă: 
GUDUMAC Eva, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
CASIAN Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
BUJOR Petru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
BELEV Nicodim, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar cercetător 
BOIAN Gavril, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar cercetător 
RÎVNEAC Victor, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar 
TIMUŞ Toader, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CAZACOV Vladimir, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
DONSCAIA Ana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  

 
8) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.22–02 la Instituţia Publică Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”  abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în ştiinţe  medicale a dl GALESCU Andrei cu tema: Tratamentul chirurgical 
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deschis al litiazei coraliforme prin nefrolitotomie şi variantele ei, la specialitatea 321.22. 
Urologie şi andrologie, conducător ştiinţific: CEBAN Emil, doctor habilitat în medicină,  
conferenţiar  universitar în următoarea componenţă: 
CHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
academician  
DUMBRĂVEANU Ion, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
CURAJOS Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
TAGADIUC Olga, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
MUSTEA Anatol, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
SCUTELNIC Ghenadie, doctor în medicină 
 
Referenţii oficiali: 
BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
TODE Viorel, doctor în medicină, profesor universitar, România 

 
9) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.05–04 la Instituţia Publică Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în ştiinţe  medicale a dnei PAVLIC Gabriela cu tema: Variantele clinice şi 
unele aspecte patogenice ale manifestărilor algice în boala Parkinson, la specialitatea 321.05. 
Neurologie clinică, conducător ştiinţific: MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în medicină,  
profesor universitar, consultant ştiinţific: VOVC Victor, doctor habilitat  în medicină, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 
GAVRILIUC Mihail, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
BODIU Aurel, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
LACUSTA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
PASCAL Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
PLEŞCA Svetlana, doctor  în medicină 
ROTARU Lilia, doctor  în medicină 
PUIU Serghei, doctor în medicină 
SAULEA Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GROPPA Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
CONSTANTINESCU Aura, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, România 

 
10) Consiliul ştiinţific specializat D 50 316.01–01 la Instituţia Publică Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice a dnei CIOBANU Cristina cu tema: Specia Cynara 
scolymus L – sursă de noi produse farmaceutice, la specialitatea  316.01. Farmacie, conducător 
ştiinţific DIUG Eugen, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice,  profesor universitar, consultant 
ştiinţific CALALB Tatiana, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 
VALICA Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar  
NISTREANU Anatolie, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar 
universitar 
REMIŞ Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar cercetător 
LUPU Mihail, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar 
OROIANU Silvia, doctor  în biologie, profesor universitar, România 
FLOREA Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
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SAFTA Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar  
CIURBA Adriana, doctor în ştiinţe farmaceutice, profesor  universitar, România 
 

11) Consiliul ştiinţific specializat DH 50 311.01–01 la Instituţia Publică Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor habilitat în ştiinţe  medicale a dlui SUMAN Serghei cu tema: Patternul 
morfofuncţional şi semnificaţiile clinice ale complexului coledocopancreaticoduodenal, la 
specialitatea 311.01. Anatomia omului, consultant ştiinţific TOPOR Boris, doctor habilitat în 
medicină, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
ŞTEFANEŢ Mihail, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
CATERENIUC Ilia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
BACIU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
RÎVNEAC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
ZOTA Eremei, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
FRUNTAŞU Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
CAZACOV Vladimir, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
ROJNOVEANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
ISPAS Alexandru, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
SLOBODEAN Alexandr, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, Ucraina 

 
DREPT 

12) Consiliul ştiinţific specializat D 18 552.08 – 02 la Institutul de Cercetări Juridice şi 
Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei 
GRIMAILO Nelea cu  tema: Rolul organizaţiilor internaţionale regionale în procesul de creare 
a normelor de drept internaţional, la specialitatea 552.08. Drept internaţional şi european 
public, conducător ştiinţific CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar, în 
următoarea componenţă: 
BALAN Oleg, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
DORUL Olga, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în  drept, profesor cercetător 
BURIAN Alexandru, doctor habilitat în  drept, profesor universitar 
OSMOCHESCU Nicolae, doctor în  drept, profesor universitar  
CEBAN Cristina, doctor  în drept, conferenţiar cercetător 
CIUGUREANU-MIHAILUŢĂ Carolina, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
 
Referenţii oficiali: 
SÎRCU Diana, doctor habilitat în  drept, conferenţiar  universitar  
GAMURARI Vitalie, doctor  în drept,  conferenţiar universitar   

 
13) Consiliul ştiinţific specializat D 18 551.01 – 02 la Institutul de Cercetări Juridice 

şi Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei 
MEREI Luminiţa-Eleni cu  tema: Regimul juridic al sistemului penitenciar în România în a 
doua jumătate a sec. IX, începutul sec. XX, la specialitatea 551.01. Teoria generală a dreptului, 
conducător ştiinţific SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 
ARAMĂ Elena, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
TAŞCĂ Mihai, secretar ştiinţific, doctor în drept 



6 
 

BALTAG Dumitru, doctor habilitat în  drept, profesor universitar 
LUPAŞCU Zinaida, doctor în  drept, conferenţiar universitar 
CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
GRAMA Dumitru, doctor  în drept, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
HUMĂ Ioan, doctor în  drept, profesor universitar, România  
COPTILEŢ Valentina, doctor  în drept,  conferenţiar universitar   
 

14) Consiliul ştiinţific specializat D 18 553.01 – 02 la Institutul de Cercetări Juridice şi 
Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei 
CTITOR Natalia cu  tema: Esenţa dreptului de proprietate privată şi reglementarea acestuia în 
RM, la specialitatea 553.01. Drept civil, conducător ştiinţific COJOCARI Eugenia, doctor 
habilitat în  drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
CHIRTOACĂ Leonid, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
TEACĂ Ilie, doctor în  drept, conferenţiar universitar 
ROTARU Ilie, doctor în  drept, conferenţiar universitar 
SADOVEI Nicolae, doctor habilitat în  drept, conferenţiar universitar  
 
Referenţii oficiali: 
BĂIEŞU Aurel, doctor habilitat în  drept, profesor universitar 
DANDARA Liliana, doctor  în drept,  conferenţiar universitar   
 

15) Consiliul ştiinţific specializat D 18 553.01 – 03 la Institutul de Cercetări Juridice 
şi Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei 
GARŞTEA Nina cu tema: Regimul juridic al activităţii de transport auto din RM, la 
specialitatea 553.01. Drept civil, conducător ştiinţific COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în  
drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
CHIRTOACĂ Leonid, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COJOCARU Violeta, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
CHIBAC Gheorghe, doctor în  drept, profesor universitar 
MIHALACHE Iurie, doctor în  drept, conferenţiar universitar 
ALCAZ Tudor, doctor în economie, conferenţiar universitar  
 
Referenţii oficiali: 
BĂIEŞU Aurel, doctor habilitat în  drept, profesor universitar 
DANDARA Liliana, doctor  în drept,  conferenţiar universitar   
 

16) Consiliul ştiinţific specializat D 30 552.08 – 02 la Universitatea de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui 
MORĂRESCU Adrian cu  tema: Principiul proporţionalităţii în sistemul Convenţiei Europene 
a Dreptului Omului,  la specialitatea 552.08. Drept internaţional şi european public, conducător 
ştiinţific SCOBIOALĂ-SÎRCU Diana, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, în 
următoarea componenţă: 
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BALAN Oleg, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
DORUL Olga, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în  drept, profesor cercetător  
FUEREA Augustin, doctor în  drept, profesor universitar, România 
SUCEVEANU Natalia, doctor în  drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
DIDEA Ionel, doctor în  drept, profesor universitar, România 
GAMURARI Vitalie, doctor  în drept,  conferenţiar universitar   

 

17) Consiliul ştiinţific specializat D 30 553.05 – 02 la Universitatea de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei 
PĂSCĂLUŢĂ Felicia cu tema: Formele controlului respectării legislaţiei în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, la specialitatea 553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale, 
conducător ştiinţific ROMANDAŞ Nicolae, doctor în  drept, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 
COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
BELEI Olga, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
SADOVEI Nicolae, doctor habilitat în  drept, conferenţiar universitar  
AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
DONOS Evlampie, doctor în  drept, conferenţiar universitar 
SCORŢESCU Cătălina, doctor în  drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
ŢICLEA Alexandru, doctor în  drept, profesor universitar, România 
BOIŞTEANU Eduard, doctor  în drept, conferenţiar universitar   
 

18) Consiliul ştiinţific specializat D 34 551.01 – 03 la Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a 
dlui TRAGONE George cu tema: Abuzul de drept: probleme teoretico-practice, la specialitatea 
551.01. Teoria generală a dreptului, conducător ştiinţific BALTAG Dumitru, doctor habilitat în  
drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
POSTU Ion, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CRAIOVEAN Ion, doctor în  drept, profesor universitar, România 
NEGRU Boris, doctor în  drept, conferenţiar universitar 
GRAMA Dumitru, doctor în  drept, conferenţiar universitar 
AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
 
Referenţii oficiali: 
HUMĂ Ioan, doctor în  drept, profesor universitar, România 
NEGRU Andrei, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar   

 
19) Consiliul ştiinţific specializat D 75.554.04-01 la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 

al Republicii Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui 
RUSNAC Constantin cu tema: Investigarea criminalistică a faptelor săvârşite în legitimă 
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apărare, la specialitatea 554.04. Criminalistică, expertiză juridică, investigaţii operative, 
conducător ştiinţific ODAGIU Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 
GLADCHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COJOCARU Rodion, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor  habilitat în drept, conferenţiar  universitar 
DOLEA Igor, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 

 
Referenţii oficiali: 

BUJOR Valeriu, doctor  în drept,  profesor universitar 
GOLUBENCO Gheorghe, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

 
20) Consiliul ştiinţific specializat D 75.554.04 - 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 OSTAVCIUC Dinu cu tema: Aspecte procesual-penale şi tactici criminalistice privind 
cercetarea traficului de copii, la specialitatea: 554.04. Criminalistică, expertiză juridică, 
investigaţii operative, conducător ştiinţific ODAGIU Iurie, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, în următoarea componenţă: 
GLADCHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
DOLEA Igor, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COJOCARU Rodion, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
ULIANOVSCI Xenofon, doctor  habilitat în drept,  conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BUJOR Valeriu, doctor  în drept,  profesor universitar 
ROMAN Dumitru, doctor  în drept, conferenţiar universitar 
 

21) Consiliul ştiinţific specializat D 18 552.01-  09 la Institutul de Cercetări Juridice şi 
Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui 
CRASNOBAEV Adrian  cu tema: Protecția dreptului fundamental al omului la un mediu 
înconjurător sănătos, la specialitatea 552.01. Drept constituţional, conducător ştiinţific 
SMOCHINĂ Andrei, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 
COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
GUŞTIUC Andrei, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GUCEAC Ion, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, membru corespondent 
ZAMFIR Pavel, doctor în drept, conferenţiar universitar  
 
Referenţii oficiali: 
CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat  în drept,  profesor  universitar  
TROFIMOV Igor, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 

22) Consiliul ştiinţific specializat D 30.552.01-  05  la Universitatea de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui  RUSU 
Victor cu tema: Statutul şi profesionalizarea activităţii deputatului în contextul 
parlamentarismului contemporan, la specialitatea 552.01.Drept constituţional, conducător 
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ştiinţific  GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru corespondent, în 
următoarea componenţă: 
CÂRNAŢ Teodor, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor  universitar  
COSTACHI Gheorghe, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
SLUSARENCO Svetlana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat  în drept, profesor universitar  
BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

23) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.02-01 la Universitatea de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dnei ZECA 
Ionela-Cerasela cu tema: Personalitatea infractorului: aspecte criminologice,  la specialitatea: 
554.02. Criminologie, conducător ştiinţific MARIŢ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, în următoarea componenţă: 
GLADCHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
VIZDOAGĂ Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ALECU Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar, România  
BERLIBA Viorel, doctor habilitat în drept, conferenţiar  universitar  
CIOBANU Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CUŞNIR Valeriu, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
 
Referenţii oficiali: 
BUJOR Valeriu, doctor  în drept, profesor universitar  
FLOREA Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

ŞTIINŢE MATEMATICE, INFORMATICĂ 
24) Consiliul ştiinţific specializat DH 30.112.03 – 03 la Universitatea de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe 
matematice a dlui CATARANCIUC Sergiu cu tema: Complexul generalizat de relaţii multi-are 
şi aspectele aplicative ale acestuia,  la specialitatea 112.03. Cibernetică matematică şi cercetări 
operaţionale, consultant ştiinţific SOLTAN Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, 
profesor universitar, academician, în următoarea componenţă:  
MIŞCOI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 
academician   
HÂNCU Boris, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar  
CALMUŢCHI Laurenţiu, doctor habilitat în matematică, profesor universitar 
CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în matematică, profesor universitar 
LOZOVANU Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
GUŢULEAC Emilian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
SOLOMON Dumitru, doctor habilitat în tehnică,  conferenţiar cercetător 
VOLOSHIN   Vitaty,  doctor în matematică, profesor universitar, SUA 
 
Referenţii oficiali: 
CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,  profesor universitar, 
academician 
MIRON Radu, doctor docent  în  matematică, profesor universitar, academician, România 
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TOMESCU Ioan, doctor docent  în  matematică, profesor universitar, membru corespondent, 
România 
 

25) Consiliul ştiinţific specializat D 31.122.03 – 02 la Universitatea Tehnică a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în informatică a dnei 
MARUSIC Galina cu tema: Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor 
ecosistemelor acvatice de tip rîu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor, la 
specialitatea 122.03. Modelare, metode matematice, produse program, conducător ştiinţific 
MORARU Vasile, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă:  
GUŢULEAC Emilian, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
ZAPOROJAN Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în tehnică,  conferenţiar universitar  
CIUFUDEAN Călin, doctor inginer, conferenţiar universitar, România 
LUPAŞCU Tudor, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent 
PUŢUNTICĂ Anatolie, doctor în geografie, conferenţiar universitar  
 
Referenţii oficiali: 
BOSTAN Viorel, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar  
CĂPĂŢINĂ Gheorghe, doctor în tehnică, profesor universitar  
 
 
 

ŞTIINŢE BIOLOGICE, GEONOMICE, AGRICOLE, ISTORIE 
26)  Consiliul ştiinţific specializat D 60. 411.01 – 01 din cadrul Universităţii Agrare 

de  Stat din Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe agricole 
a dlui CEBOTARI Marin cu tema:  Modificarea proprietăţilor agrofizice ale cernoziomului 
tipic în  funcţie de asolament şi fertilizare, la specialitatea 411.01 Agrotehnică, conducător    
ştiinţific BOINCEAN Boris, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător, în 
următoarea componenţă: 
MUSTEAŢĂ Grigore, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole,  profesor universitar,  
RURAC Mihail, secretar ştiinţific,  doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar  
BOTNARI Vasile, doctor habilitat  în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 
CORDUNEANU Petru, doctor habilitat  în ştiinţe biologice, profesor universitar  
BOAGHII Ion,  doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar  
 
Referenţii oficiali: 
CERBARI Valerian, doctor habilitat în ştiinţe agricole,  profesor universitar 
BUCUR Gheorghe, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 

 
27) Consiliul ştiinţific specializat D 07. 161.04 – 01 din cadrul Institutului de  

Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  
în ştiinţe biologice a dnei CARATERZI Galina cu tema: Специфика влияния нормобарической 
гипоксии на кардиореспираторную систему как основа ее использования в санокреатологии 
/ Specificul influenţei hipoxiei normobarice asupra sistemului cardiorespirator ca bază a utilizării 
în sanocreatologie, la specialitatea 161.04. Sanocreatologie, conducător ştiinţific FURDUI 
Teodor,  doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  în următoarea componenţă: 
LACUSTA Victor, preşedinte, doctor habilitat,  profesor universitar, academician 
ŞINCARENCO Irina, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice  
LUTAN Vasile, doctor habilitat  în ştiinţe biologice, profesor universitar  
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MORARU Agafia,  doctor habilitat  în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
CIOCHINĂ Valentina, doctor  în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
IAVORSCHI Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
VOVC Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
CRIVOI Aurelia, doctor habilitat  în ştiinţe biologice, profesor universitar 

 
28) Consiliul ştiinţific specializat D 09. 163.04 – 02 din cadrul Institutului de 

Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  
în ştiinţe biologice a dnei EDER Veronica cu tema:  Studierea şi evaluarea virusurilor gripale în 
perioadele pandemică şi interepidemică, la specialitatea 163.04. Microbiologie, conducător 
ştiinţific SPÎNU Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 
RUDIC Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice,  profesor universitar, 
academician 
CILOCI Alexandra, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  
ROŞCIN Iurie, doctor habilitat  în ştiinţe medicale, profesor universitar  
DIUG Eugen,  doctor habilitat  în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar 
BORTA Vasile, doctor  în ştiinţe medicale 
VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 
Referenţii oficiali: 
GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
BĂLAN Greta, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 

29) Consiliul ştiinţific specializat D   09. 167.01 – 01 din cadrul Institutului de 
Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în ştiinţe biologice a dnei VALUŢA Ana cu tema: Biotehnologia cultivării sursei de 
antioxidanţi - cianobacteria Nostoc Linckia, la specialitatea 167.01. Biotehnologie, 
bionanotehnologie, conducător ştiinţific  CEPOI Liliana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar 
cercetător, în următoarea componenţă: 
RUDIC Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice,  profesor universitar, 
academician 
CHIRIAC Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  
USATÎI Agafia, doctor habilitat  în ştiinţe biologice, profesor cercetător  
ŞALARU Victor,  doctor habilitat  în ştiinţe biologice, profesor universitar 
GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
GULEA Aurelian, doctor habilitat în ştiinţe chimice,  profesor universitar, academician 

 
Referenţii oficiali: 
UNGUREANU Laurenţia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 
ELENCIUC Daniela, doctor în ştiinţe biologice 

 
30) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 613.01 – 01 din cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie  a dlui FIDELSCHI 
Serghei cu tema:  Чернолесская культура  в периоде  Х век – первая половине YIII в. до н.э. / 
Cultura Cernoles în perioada sec. al X-lea – prima jumătate a sec. al YIII-lea a Chr., la 
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specialitatea 613.0.1 Arheologie, conducător ştiinţific NICULIŢĂ Ion, doctor habilitat în istorie, 
profesor universitar, în următoarea componenţă: 
SAVA Eugen, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 
ZANOCI Aurel, secretar ştiinţific, doctor în  istorie,  conferenţiar universitar 
POSTICA Gheorghe, doctor habilitat  în istorie, profesor universitar  
DERGACEV Valentin,  doctor habilitat  în istorie, conferenţiar cercetător 
KAVRUK Valerii, doctor în  istorie,  conferenţiar universitar, România 
 
Referenţii oficiali: 
LEVIŢKI Oleg, doctor habilitat  în istorie, conferenţiar cercetător 
MUNTEANU Octavian, doctor în  istorie,  conferenţiar universitar 

 
31) Consiliul ştiinţific specializat D 32. 154.01 - 01 din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 
geonomice a dlui CUJBĂ Vadim cu tema: Evoluţia oraşelor mici şi mijlocii din Republica 
Moldova prin prisma geografiei economice, la specialitatea 154.01. Geografie economică şi 
socială, conducător ştiinţific  MÎTCU Matei, doctor în geografie, conferenţiar universitar, în 
următoarea componenţă: 
CHIRCĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
SAINSUS Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
MATEI Constantin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar 
GAGAUZ Olga, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător 
SOCHIRCĂ Elena, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
EFROS Vasile, doctor în geografie, profesor universitar, România  
HACHI Mihai, doctor în geografie, conferenţiar universitar 

 
ŞTIINŢE ECONOMICE 

32) Consiliul ştiinţific specializat D 31.521.01-02 din cadrul Universităţii Tehnice a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei  
CAUȘAN Corina  cu tema: Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din mediul rural, la 
specialitatea 521.01. Teorie economică; politici economice, conducător ştiinţific COJUHARI 
Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar,  în următoarea componenţă:   
BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar universitar 
GOROBIEVSCHI Svetlana, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar 
ZBÂRCIOG Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
TIMOFTI Elena, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
TROFIMOV Victoria, doctor în economie, conferențiar universitar 
MORARU Angela, doctor în economie  
 
Referenţii oficiali: 
RUSU Gheorghe, doctor habilitat  în economie, profesor universitar   
LEVIȚCHI Oxana, doctor în economie, conferențiar universitar 
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33)  Consiliul ştiinţific specializat D 32.521.04-02  din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 
economice a dnei  PERCINSCHI Olga cu tema: Инновационный маркетинг в арт-бизнесе: 
направления и возможности применения (на примере рынка изобразительного искусства) 
/ Marketingul inovațional în activitatea de art-business: direcții și posibilități de aplicare (în 
baza pieții lucrărilor de artă plastică), la specialitatea 521.04. Marketing și logistică, 
conducător ştiinţific BELOSTECINIC Ghrigore, doctor habilitat în economie, profesor 
universitar,  academician, în următoarea componenţă:   
PETROVICI Serghei, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
SAVCIUC Oxana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar   universitar 
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
ZGHEREA Georgetta, doctor în economie, conferențiar  universitar   
MELNIC Igor, doctor în economie, conferențiar universitar 
TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor,  conferențiar  universitar   
  
Referenţii oficiali: ȘAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ARICOVA Zinovia, doctor în economie, conferențiar universitar 

 
34) Consiliul ştiinţific specializat D 31.521.03-03 din cadrul Universităţii Tehnice a 

Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui 
FRĂSÎNEANU Pantelemon cu tema: Perfecționarea managementului distribuției și furnizării 
gazelor naturale în Republica Moldova, la specialitatea 521.03. Economie și management în 
domeniul de activitate, conducător ştiinţific BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, 
profesor universitar;  consultant științific ARION Valentin, doctor habilitat în tehnică, profesor 
universitar,  în următoarea componenţă:   
COTELNIC Ala, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar   universitar 
SOLCAN Angela, doctor în economie, conferențiar universitar 
UȘANLÎ Demian, doctor în economie, conferențiar universitar  
CHIORSAC Mihail, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  ȚULEANU Constantin, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
POSTOLATI Vitalie, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician al ASM 

 
Referenţii oficiali: 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat  în economie, profesor universitar   
GOROBIEVSCHI Svetlana, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar 

 
35) Consiliul ştiinţific specializat D 31.521.03-02 din cadrul Universităţii Tehnice a 

Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui 
MUNTEAN Ion cu tema: Eficientizarea sistemului de management energetic la nivel 
autorităților publice locale, la specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de 
activitate, conducător ştiinţific BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor 
universitar; consultant științific CHICIUC Andrei, doctor în științe tehnice, conferențiar 
universitar,  în următoarea componenţă:   
MANOLE Tatiana, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar universitar 
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GOROBIEVSCHI Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferențiar universitar 
JALENCU Marian, doctor în economie, conferențiar universitar  
LUCACHE Dorin, doctor în inginerie electronică, profesor universitar (România) 
GUȚU Aurel, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 
BERZAN Vladimir, doctor habilitat în tehnică, profesor cercetător 

 
Referenţii oficiali: 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat  în economie, profesor universitar   
TOFAN Tatiana, doctor în economie, conferențiar universitar 

 
36) Consiliul ştiinţific specializat D 32.522.02-05 din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 
economice a dnei BRÎNZILĂ Liuba cu tema: Contabilitatea investiţiilor imobiliare, la 
specialitatea 522.02. Contabilitate, audit, analiză economică, conducător ştiinţific NEDERIŢA 
Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă:   
ŢURCANU Viorel, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
GRABAROVSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar   universitar 
LAZARI Liliana, doctor în economie, conferențiar universitar 
BĂNCILĂ Natalia, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar  
ŞEVCIUC Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar  
TABĂRĂ Neculai, doctor în economie, profesor universitar, România 
FRECĂUŢEANU Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

 
Referenţii oficiali: 
TUHARI Tudor, doctor habilitat  în economie, profesor universitar   
DOLGHI Cristina, doctor în economie, conferențiar universitar 

 
FIZICĂ, CHIMIE 

37) Consiliul ştiinţific specializat D 30.131.03-01 din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizice a dlui 
GUBCEAC Ghenadii cu tema: Tranziții de fază printr-o stare intermediară metastabilă, la 
specialitatea 131.03. Fizica statistică și cinetică, conducător ştiinţific PALADI Florentin, doctor 
habilitat în științe fizico-matematice, conferenţiar universitar,  în următoarea componenţă:    
VLADIMIR Mihai, preşedinte, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  
universitar   
NICA Denis, secretar ştiinţific, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător   
TRONCIU Vasile, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar,  
BALMUȘ Nicolae, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar  
ENACHI Nicolae, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar  
PREPELIȚĂ Aurelia,  doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

 
Referenţii oficiali: 
GERU Ion, doctor habilitat  în științe tehnice, profesor universitar, membru corespondent al 
ASM  
EREMEEV Vitalie, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
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38) Consiliul ştiinţific specializat D 06.141.03-01 din cadrul Institutului de Chimie al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe chimice a dlui SÎRBU 
Dumitru  cu tema: Synthesis, study of ferrocene and porphyrin derivatives and their complexes 
with transition metals (Fe, Co, Ni, Zn, Ru and Pd) / Sinteza, studiul derivaților ferocenului și 
porfirinei și a combinațiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziție (Fe, Co, Ni, Zn, 
Ru și Pd), la specialitatea 141.01. Chimia anorganică, conducător ştiinţific TURTA Constantin, 
doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician al ASM; consultant științific 
BENNISTON Andrew, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, în următoarea 
componenţă:   
BULHAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor  universitar   
LAZARESCU Ana, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferențiar   universitar 
GULEA Aurelian, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician al ASM 
VEREJAN Ana, doctor în chimie, conferențiar universitar  
BÎRCĂ Maria, doctor în chimie, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
ARION Vladimir, doctor habilitat  în chimie, profesor universitar, Austria 
BULIMESTRU Ion, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

 
FILOLOGIE, STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE 

39) Consiliul ştiinţific specializat 19.622.01 – 06 la Institutul de Filologie al AŞM, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dlui PLEŞCA Nae-
Simion cu tema: Relaţii intercontextuale între poezia şi publicistica eminesciană, la 
specialitatea 622.01. Literatura română, conducător ştiinţific CIMPOI Mihai, academician, 
doctor habilitat în filologie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
BURLACU Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
ŞIMANSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
BILEŢCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru cor. al AŞM 
GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
CORCINSCHI Nina, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
CAZACU-ȚIGAIE Adriana, doctor în filologie, conferențiar universitar 
ŞLEAHTIŢCHI Maria, doctor în filologie, conferențiar universitar 
   
Referenţii oficiali: 
CODREANU Theodor, doctor profesor , România  
APETRI Dumitru, doctor în filologie, conferenţiar  cercetător 

 
40) Consiliul ştiinţific specializat 30.621.03 – 01 la Universitatea de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei SANDU 
Tatiana  cu tema: Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor centrali în limba engleză 
(Studiu experimental), la specialitatea 621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria 
limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (limba engleză), conducător ştiinţific BABĂRĂ Nicanor, 
doctor habilitat în filologie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
PAVEL Vasile, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
CINCILEI Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
CIJACOVSCHI Valentin, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
CRESTIANICOV Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
CAMENEV Zinaida, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
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Referenţii oficiali: 
GOGIN George, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
ŞAPA Elena, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 

 
41) Consiliul ştiinţific specializat D 31.651.01 – 01 la Universitatea Tehnică a 

Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor şi 
culturologie a dnei PODLESNAIA Natalia cu tema „Pictura monumentală din Basarabia şi 
RSS Moldovenească”, la specialitatea 651.01.Teoria şi istoria artelor plastice, conducător 
ştiinţific STĂVILĂ Tudor, doctor habilitat în studiul artelor, profesor cercetător, în următoarea 
componenţă: 
ŞLAPAC Mariana, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător, 
membru corespondent al AŞM 
SPÂNU Constantin, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
URSACHI Rodica, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
CIOBANU Constantin, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, România 
OPRIŞ Ioan, doctor în studiul artelor, profesor universitar, România 
 
Referenţii oficiali: 
SINIGALIA Tereza, doctor în studiul artelor, profesor universitar, România 
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 


