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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 – 5/1 
din 09 octombrie 2014 

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, 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 pe domenii,  Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
HOTĂRĂŞTE:  
 1. Se formează consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de 
doctor şi doctor habilitat după cum urmează:  

 
AGRICULTURA 

1) Consiliul ştiinţific specializat D 10 411.04 - 01 la Institutul  de Genetică, Fiziologie şi Protecţie 
a Plantelor al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe agricole a dlui 
CIOBANU Valentin cu tema: Crearea, evaluarea şi utilizarea restauratorilor fertilităţii polenului la 
porumb, la specialitatea: 411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor, conducător ştiinţific 
MICU Vasile, academician în următoarea componenţă: 

BOTNARI Vasile, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător  
COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
CIUBOTARU Alexandru, doctor habilitat în biologie, profesor  universitar, academician  
ROTARI Alexandru, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
GONCEARIUC Maria, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 
MUSTEAŢĂ Simion, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător 
ŢÎGĂNAŞ Vasile, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
PALII Andrei, doctor habilitat în biologie, profesor  universitar, membru corespondent  
ŢÎGĂNAŞ Domnica, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar. 

 
PEDAGOGIE 

2) Consiliul ştiinţific specializat D 38 531.01 – 01 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei NASTAS Svetlana cu tema 
Conceptualizarea conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare, la specialitatea 
531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific PLATON Carolina, doctor  habilitat în 
pedagogie, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 

POGOLŞA Lilia, preşedinte,  doctor  habilitat  în pedagogie, conferenţiar universitar 
BÎLICI Veronica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar cercetător  
DANDARA Otilia,  doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar  
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
COSOVAN Olga, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
MUSTEAŢĂ Simion, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar 
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Referenţi oficiali: 
GUŢU Vladimir, doctor  habilitat în  pedagogie,  profesor universitar   
GHICOV Adrian, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.  
 
3) 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 CLICHICI Veronica cu 
tema Conceptualizarea educaţiei pentru timpul liber din perspectivă axiologică, la specialitatea  531.01. 
Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific HADÎRCĂ Maria, doctor   în pedagogie,  conferenţiar 
universitar, în următoarea componenţă: 

ANDRIŢCHI Viorica, preşedinte,  doctor  habilitat  în pedagogie, conferenţiar universitar 
CARA Angela, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar cercetător  
CUZNEŢOV Larisa,  doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar  
BODRUG Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
REPIDA Tatiana, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar 
 
 Referenţi oficiali: 
GUŢU Vladimir, doctor  habilitat în  pedagogie,  profesor universitar   
GUZGAN Valentin, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.  
 
4) Consiliul ştiinţific specializat D 36 532.02 – 01 la Universitatea   de Stat din Tiraspol, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei COVRICOVA Raisa cu 
tema: Методология решения экономико-математических задач в курсе гимназии и лицея / 
Metodologia rezolvării problemelor economico-matematice in cursul gimnazial şi liceal, la specialitatea 
532.02. Didactica matematicii, conducător ştiinţific HARITON Andrei, doctor în pedagogie, profesor  
universitar, în următoarea componenţă: 

LUPU Ilie, preşedinte,  doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar  
CALMUŢCHI Laurenţiu,  doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
PÎRŢACHI Ion, doctor în economie, profesor universitar  
URSU  Ludmila, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 
ZASTÎNCEANU Liubov, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

Referenţi oficiali: 
CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
VATAVU Alexandru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.  

 
5) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 09 la Universitatea  de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dlui    
MOROŞAN Ion cu tema: Optimizarea motricităţii generale şi a funcţionalităţii organismului elevilor de 
10 - 11 ani în cadrul lecţiilor de educaţie fizică, la specialitatea 533.04. Educaţie fizică, sport, 
kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific MANOLACHI Veaceslav, doctor habilitat în pedagogie, 
profesor  universitar, în următoarea componenţă: 

DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
TRIBOI Vasile, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
CRIVOI Aurelia,  doctor habilitat în biologie,  profesor universitar  
POBURNÎI Pavel, doctor în pedagogie, profesor universitar  
JURAT Valeriu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
BUCUN Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 
Referenţi oficiali: 
CIORBĂ Constantin, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
ERHAN Ecaterina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. 
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MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
6)  Consiliul ştiinţific specializat DH 51 321.03–01 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul 

de Cardiologie abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe medicale a 
dnei DAVID Lilia cu tema: Infarctul miocardic acut şi tulburările glicemice: aspecte clinico-
hemodinamice, evolutive, prognostice şi fiziopatologice la specialitatea  321.03. Cardiologie,  consultanţi 
ştiinţifici: GROSU Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, ANESTIADI Zinaida, 
doctor habilitat  în medicină, profesor universitar,  în următoarea componenţă: 

POPOVICI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, acad.  
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
GRIB Liviu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
IVANOV Victoria, doctor habilitat  în medicină, profesor cercetător 
COBEŢ Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
VUDU Lorina, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
REVENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
VATAMANU Eleonora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. 
 

7)  Consiliul ştiinţific specializat D 53 321.15–02 la Instituţia Medico - Sanitară Publică Institutul 
Mamei şi Copilului abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale a dnei 
STEPAN Ecaterina cu tema: Estimarea factorilor de risc în evoluţia sarcinii şi naşterii la gravidele cu 
valvulopatii mitrale reumatismale la specialitatea 321.15. Obstetrică şi Ginecologie, conducător ştiinţific 
SERBENCO Anatolie, doctor în medicină, conferenţiar universitar, consultant ştiinţific GROSU Aurelia, 
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 
CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
MOŞIN Veaceslav, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar 
ONOFREI Mircea, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
POCLITARU Maria, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
LÎSÎI Dorin, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
 
Referenţi oficiali: 
PALADI Gheorghe, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar, acad.  
SZABO Bela, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România. 
8)  Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.19–02 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 dlui SAVAN Veaceslav cu tema: Predictorii hemoragiei postoperatorii în chirurgia 
cardiacă pediatrică: identificare, rol şi maniabilitate,  la specialitatea  321.19. Anesteziologie şi terapie 
intensivă, conducător ştiinţific BELÎI Adrian, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar; 
conducător ştiinţific (cotutelă) Philippe Van der Linden (Belgia), doctor habilitat în medicină, profesor 
universitar în următoarea componenţă: 

GUDUMAC Eva, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
CORNOGOLUB Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
MOSCALU Vitalie, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
BATRÎNAC Aureliu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
DOLGHIERU Lidia, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
VIŞNEVSCHI Anatolie, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar universitar 
COŞPORMAC Viorica, doctor în medicină 
GRIGORAŞ Ioana, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
 
Referenţi oficiali: 
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COJOCARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
ALBALADEJO Pierre, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, Franţa. 
 

9)  Consiliul ştiinţific specializat D 50 323.01–02 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 dlui MOSTOVEI Andrei cu tema: Evaluarea integrării implantelor dentare 
endoosoase de stadiul doi instalate într-o şedinţă prin chirurgia fără lambou la specialitatea 323.01. 
Stomatologie, conducător ştiinţific TOPALO Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar 
în următoarea componenţă: 

LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
COJOCARU Mihai, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
CHELE Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar  universitar 
CRANCIUC Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
CIOBANU Sergiu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
FORNA Norina Consuela, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România. 

 
10)  Consiliul ştiinţific specializat D 52 321.20–02 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul 

Oncologic, abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale a dnei   
BREGA Diana cu tema: Aspecte Genetico-Epidemiologice ale cancerului de prostată, la specialitatea 
321.20. Oncologie şi Radioterapie, conducător ştiinţific BELEV Nicodim, doctor habilitat în medicină, 
conferenţiar cercetător , în următoarea componenţă: 

TÎBÎRNĂ Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar academician 
MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
SPINEI Larisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
TĂNASE Adrian, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MOŞIN Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
COTELEA Adrian, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
MUSTEA Anatol, doctor în medicină 
 
       
Referenţi oficiali: 
TÂRCOVEANU Eugen, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
KAZUBSKAIA Tatiana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, Rusia. 

 
11) Consiliul ştiinţific specializat D 52 321.20–03 la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul 

Oncologic, abilitată cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale a dnei 
COROBCEAN Nadejda cu tema: Profilaxia şi tratamentul pancreatitei acute postoperatorii în cancerul 
gastric la specialitatea  321.20. Oncologie şi Radioterapie, conducător ştiinţific GIDIRIM Nicolae, doctor 
habilitat în medicină, profesor  universitar în următoarea componenţă: 

TÎBÎRNĂ Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar academician 
MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
GLADUN Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
SOFRONI Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
RUSU Profirie doctor habilitat  în medicină, conferenţiar cercetător 
BERLIBA Sergiu, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
CAZACOV Vladimir, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
BELEV Nicodim, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar cercetător. 
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12)  Consiliul ştiinţific specializat D 50 314.01–01 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 dlui COREŢCHI Ianoş cu tema: Inofensivitatea şi aspecte farmacologice ale 
izopropilfosfit–S–zopropilizotiuroniului la specialitatea 314.01. Farmacologie, farmacologie clinică, 
conducător ştiinţific GHICAVÎI Victor, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar în următoarea 
componenţă: 

GONCIAR Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
STRATU Ecaterina, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
STEPANIUC Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
COJOCARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
BACINSCHI Nicolae, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar universitar 
BAXAN Ludmila, doctor în medicină 
DAVID Ludmila, doctor în medicină 
 
Referenţi oficiali: 
NECHIFOR Mihai, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România  
VIŞNEVSCHI Anatolie, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar universitar. 

 
13)  Consiliul ştiinţific specializat D 50 312.01–01 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 dlui ARNAUT Oleg cu tema: Evaluarea sistemului proteaze-antiproteaze în 
disfuncţiile pulmonare acute cauzate de politraumatism la specialitatea 312.01. Fiziologie şi 
fiziopatologie, conducător ştiinţific SAULEA Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar; 
consultant ştiinţific ŞANDRU Serghei, doctor în medicină, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 

VOVC Victor, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
GAFENCO Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
LUTAN Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
VIŞNEVSCHI Anatolie, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar universitar 
GUŢU-BAHOVA Cornelia, doctor în medicină  
 
Referenţi oficiali: 
LÎSÎI Leonid, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar 
CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar. 

 
DREPT 

14) Consiliul ştiinţific specializat D 30.551.01-04 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui POALELUNGI Oleg cu tema: Puterea 
juridică a actului normativ juridic la specialitatea 551.01. Teoria generală a dreptului, conducător 
ştiinţific FIODOROV Grigorii, doctor în drept, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

ARAMĂ Elena, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
COPTILEŢ Valentina, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
NEGRU Andrei, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar  
HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar, România  
TAŞCĂ Mihai, doctor în drept 
 
Referenţi oficiali: 
BALTAG Dumitru, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
BOTNARI Elena, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 

 
15) Consiliul ştiinţific specializat D 18.554.01 - 01 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui DOGA Anatolie cu tema: 
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Infracţiunea de reţinere sau arestare ilegală prin prisma reglementărilor internaţionale şi naţionale, la 
specialitatea: 554.01. Drept penal şi execuţional penal, conducător ştiinţific CUŞNIR Valeriu, doctor 
habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
VIZDOAGĂ Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GHEORGHIŢĂ Mihai doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
GUŢANU Eugen, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
MORARU Victor, doctor în drept, profesor  universitar 
 
Referenţi oficiali: 
SEDLEŢCHI Iurie, doctor  în drept,  profesor universitar   
BUJOR Valeriu, doctor în drept,  profesor  universitar. 

 
16) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01- 11 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui BUZA Nicolae cu tema: Infracţiuni de 
război contra persoanelor, la specialitatea 554.01. Drept penal şi execuţional penal, conducător ştiinţific 
MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor  habilitat în drept,  profesor  universitar  
TOADER Tudorel, doctor  în drept,  profesor  universitar, România  
VIZDOAGĂ Tatiana, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
TIMOTIN Mariana, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 
 
Referenţi oficiali: 
GLADCHI Gheorghe, doctor  habilitat  în drept,  profesor universitar   
RUSU Vitalie, doctor  în drept, conferenţiar  universitar. 

 
17)  Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01- 10 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui SULT Gheorghe cu tema: Подготовка 
к освобождению и ресоциализация осужденных к лишению cвободы / Pregătirea pentru eliberarea şi 
resocializarea persoanelor condamnate la privarea de libertate,  la specialitatea 554.01. Drept penal şi 
execuţional penal, conducător ştiinţific MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 

GHEORGHIŢĂ Mihai, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
VIZDOAGĂ Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
DOLEA Igor, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
GUŢANU Eugen, doctor în drept, conferenţiar  universitar  
BUJOR Valeriu,  doctor  în drept,  profesor  universitar 
 
Referenţi oficiali: 
BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept,  conferenţiar universitar.   
 
18) Consiliul ştiinţific specializat D 30.552.04 - 01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui ARNĂUT Sergiu cu tema: 
Particularităţile teoretico – practice ale formelor şi metodelor de apărare a drepturilor şi intereselor 
ecologice, la specialitatea 552.04. Drept funciar şi al mediului, conducător ştiinţific ZAMFIR Pavel, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

GUCEAC Ion, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, membru corespondent  
MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COSTACHI Gheorghe, doctor  habilitat în drept, profesor universitar  
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CUŞMIR Marcel, doctor  habilitat în drept, conferenţiar  universitar  
ARSENI Alexandru, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
IORDANOV Rodica, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 
Referenţi oficiali: 
SMOCHINĂ Andrei, doctor  habilitat  în drept,  profesor universitar   
CLIMOVA Alla, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 
 
19) Consiliul ştiinţific specializat D 30.552.02 - 01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei PĂTRU Alina-Daniela cu tema: 
Dezvoltarea regională în context european: aspectul administrativ-juridic,  la specialitatea 552.02. Drept 
administrativ, conducător ştiinţific GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 

GUCEAC Ion, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, membru corespondent  
ŢURCAN Serghei, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CÂRNAŢ Teodor, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar  
BANTUŞ Anatolie, doctor  în drept, profesor  universitar 
ARSENI Alexandru, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 
Referenţi oficiali: 
COSTACHI Gheorghe, doctor  habilitat  în drept,  profesor universitar   
MOCANU Victor, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 

 
20) Consiliul ştiinţific specializat D 30.552.02 -  02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei ŢIGĂNESCU Ana-Maria cu tema: 
Reglementarea juridică a parteneriatului public-privat, la specialitatea 552.02. Drept administrativ, 
conducător ştiinţific BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 

GUCEAC Ion, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, membru corespondent  
MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
CÂRNAŢ Teodor, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar  
BANTUŞ Anatolie, doctor în drept, profesor universitar  
RUSU Grigore, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
 
 
Referenţi oficiali: 
POPA Victor, doctor  habilitat  în drept,  profesor universitar  
CLIMOVA Alla, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 

 
21) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01 - 09 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui POPESCU Dorin cu tema: 
Circumstanţele atenuante şi agravante în dreptul penal al Republicii Moldova, la specialitatea: 554.01. 
Drept penal şi execuţional penal, conducător ştiinţific ULIANOVSCHI Gheorghe, doctor  în drept, 
conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă:  

BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
DOLEA Igor, doctor  habilitat  în drept, profesor universitar 
TOADER Tudorel, doctor în drept, profesor universitar, România 
OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar  universitar  
 
Referenţi oficiali: 
BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor  habilitat  în drept, profesor universitar 
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BERLIBA Viorel, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 
 

22) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.04 -  02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui VĂCARU Ion cu tema: Diagnostica – 
sarcină a cercetării tehnico-criminalistice a documentelor, la specialitatea 554.04. Criminalistică, 
expertiză judiciară, investigaţii operative, conducător ştiinţific GOLUBENCO Gheorghe, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
ROTARU Oxana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GLADCHI Gheorghe, doctor  habilitat  în drept, profesor  universitar  
ALECU Gheorghe, doctor în drept, profesor  universitar, România 
ROMAN Dumitru, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 
Referenţi oficiali: 
GHEORGHIŢĂ Mihai ,doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
RUSU Vitalie, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 
 

MATEMATICĂ 
23) Consiliul ştiinţific specializat D 30.111.03 – 01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe matematice a dlui MUNTEANU Bogdan 
Gheorghe cu tema: Teoreme limită şi aplicaţii la fiabilitatea sistemelor, la specialitatea 111.03. 
Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, conducători ştiinţifici CATARANCIUC Sergiu, doctor 
în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar; LEAHU Alexei, doctor în matematică, profesor 
universitar, România, în următoarea componenţă:  

SOLTAN Petru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor univ., acad.   
POŞTARU Andrei, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar univ.  
MIŞCOI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, acad. 
ZVĂGANU Gheorghiţă, doctor în matematică, profesor universitar, România 
LOZOVANU Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor  universitar 
  
Referenţi oficiali: 
PREDA Vasile, doctor în matematică, profesor universitar, România 
CORLAT  Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.  
 
24) Consiliul ştiinţific specializat D 31.122.03 – 01 la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în informatică a dlui FIODOROV Ion cu tema: 
Algoritmi de sinteză a regulatoarelor la obiecte cu inerţie şi timp mort după criteriul gradului maximal 
de stabilitate, la specialitatea 122.03. Modelare, metode matematice, produse program, conducător 
ştiinţific IZVOREANU Bartolomeu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă:  

POPESCU Anatol, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar   
ZAPOROJAN Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar   
BOSTAN Viorel, doctor habilitat în informatică, conferenţiar universitar  
COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar  
BEŞLIU Victor, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
MORARU Vasile, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar  
 
Referenţi oficiali: 
LAZĂR Corneliu, doctor  inginer,  profesor  universitar, România   
CĂPĂŢINĂ Gheorghe, doctor în tehnică, conferenţiar  universitar. 
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25) Consiliul ştiinţific specializat D 31.232.02 – 01 la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe tehnice a dlui CIORBĂ Dumitru cu tema: 
Metode şi instrumente pentru specificarea concurenţei în arhitecturile software, la specialitatea 232.02. 
Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale, conducător ştiinţific BEŞLIU Victor, doctor în ştiinţe 
fizico-matematice, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă:  

POPESCU Anatol, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar   
ZAPOROJAN Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în tehnică,  conferenţiar universitar 
GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică,  profesor universitar,  m. c. al AŞM 
BOLUN Ion, doctor habilitat în informatică, profesor universitar  
GUŢULEAC Emilian, doctor habilitat în tehnică, profesor  universitar 
ARNAUT Vsevolod, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar  
 
Referenţi oficiali: 
COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar  
MÂNZU Viorel-Nicolae, doctor  inginer, profesor universitar, România.   
 

ECONOMIE 
26) Consiliul ştiinţific specializat D 32. 522.01 – 02 la Academia de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 
COPĂCEANU Cristina cu tema: Eficiența mecanismului de finanțare a sistemului ocrotirii sănătății în 
Republica Moldova, la specialitatea 522.01. Finanţe, conducător ştiinţific GANEA Victoria, doctor  în 
economie, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 

BĂNCILĂ Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar   
BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
CIOCANU Mihail, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar   
GREJDIANU Tudor, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar 
MIRON Oxana, doctor în economie 
 
Referenţi oficiali: 
COBZARI Ludmila, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
ROTARU Lilia, doctor în economie,  conferențiar universitar.  
 
27) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 522.01 – 04 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui SAVCIUC Vladimir cu 
tema: Eficientizarea gestiunii valorii în cadrul întreprinderii, la specialitatea 522.01. Finanţe, conducător 
ştiinţific COBZARI Ludmila, doctor habilitat  în economie, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 

ULIAN Galina, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
DOGA-MÂRZAC Mariana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
BĂNCILĂ Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
ALBU Svetlana,  doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
SECRIERU Angela, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
CHIOSEA Tatiana, doctor în economie,  conferențiar universitar.  
 
28) Consiliul ştiinţific specializat D 32. 522.02 – 02 la Academia de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei   
BĂDICU Galina cu tema: Aspecte problematice ale contabilităţii rezultatelor financiare în 
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telecomunicaţii, la specialitatea 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică, conducător ştiinţific 
BUCUR Vasile, doctor habilitat  în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

ŢURCANU Viorel, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
GRABAROVSCI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
TUHARI Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ŢIRIULNICOV Natalia, doctor în economie, conferenţiar cercetător 
DOLGHI Cristina,  doctor în economie, conferenţiar universitar 
MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 
Referenţi oficiali: 
TABĂRĂ Neculai, doctor în economie, profesor universitar, România 
BULGARU Veronica, doctor în economie,  conferențiar universitar.  

 
29) Consiliul ştiinţific specializat D 32. 521.01 – 01 la Academia de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 
BRANAȘCO Natalia cu tema: Migrația internațională a forței de muncă: tendințe și efecte social-
economice, la specialitatea 521.01. Teorie economică și politici economice, conducător ştiinţific FILIP 
Nolea, doctor  în economie, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 

MOLDOVANU Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
TOMȘA Aurelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar  universitar   
COJUHARI Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
TROFIMOV Victoria, doctor  în economie, conferenţiar  universitar   
SAINSUS Valeriu, doctor în geografie, conferențiar universitar 
MORARU Victor, doctor habilitat  în științe politice, profesor universitar 
 
Referenţi oficiali: 
GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
VACULOVSCHI Dorin, doctor în economie,  conferențiar universitar.  

 
30) Consiliul ştiinţific specializat D 32. 521.02 – 01 la Academia de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 
BEJENARU Olga cu tema: Potențialul de export al Republicii Moldova, la specialitatea 521.02. 
Economie mondială; relații economice internaționale, conducător ştiinţific LUPU Victoria, doctor  în 
economie, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 

CHISTRUGA Boris, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
LOBANOV Natalia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar   
GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
CROTENCO Yuri, doctor habilitat economie, conferenţiar universitar   
SAVA Elena, doctor  în economie, conferențiar  universitar   
 
Referenţi oficiali: 
ROȘCA Petru, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
TROFIMOV Victoria, doctor în economie,  conferențiar universitar. 

 
31) Consiliul ştiinţific specializat D 60. 521.03 – 03 la Universitatea Agrară de Stat  din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei               
CURAXINA Svetlana cu tema: Основные направления выхода их кризиса аграрного сектора  в АТО 
«Гагаузия» / Direcțiile principale de ieșire din criză a sectorului agricol din UTA ”Găgăuzia”, la 
specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific POPA 
Andrei, doctor  habilitat în economie, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 

TIMOFTI Elena, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
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BARBAROȘ Ecaterina, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
PARMACLI Dumitru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   
BÎZGU Ion, doctor habilitat  în economie, profesor  universitar   
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
BABII Leonid, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
RURAC Mihail, doctor în științe agricole, conferențiar universitar 
  
Referenţi oficiali: 
BAJURA Tudor, doctor habilitat  în economie, profesor cercetător  
TCACI Natalia, doctor în economie,  conferențiar universitar. 

 
32) Consiliul ştiinţific specializat D 60. 521.03 – 02 la Universitatea Agrară de Stat  din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei               
TODORICI Liudmila cu tema: Perfecționarea mecanismului de asigurare a sustenabilității economice 
a întreprinderilor agricole din UTA Găgăuzia, la specialitatea 521.03. Economie și management în 
domeniul de activitate, conducător ştiinţific PARMACLI Dumitru, doctor  habilitat în economie, profesor  
universitar, în următoarea componenţă: ȚURCANU Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   

SÎRBU Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
MOCANU Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar 
SÎRBU Ion, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar   
CATAN Petru, doctor habilitat  în economie, conferenţiar universitar   
BAJURA Tudor, doctor habilitat  în economie, profesor cercetător  
BALAN Valerian, doctor habilitat în științe agricole,  profesor universitar 
Referenţi oficiali: 
TIMOFTI  Elena, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
DOGA-MÎRZAC Mariana, doctor în economie,  conferențiar universitar.  

 
FILOLOGIE; ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII; ŞTIINŢE POLITICE; 

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE 
33) Consiliul ştiinţific specializat D 30.621.01 – 02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei BIRTALAN Ana-Maria cu tema: 
Sinonimia frazeologică în limbile română şi engleză, la specialitatea 621.01. Lingvistica generală; 
filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată, conducător ştiinţific COLŢUN Gheorghe, 
doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

CIOBANU Anatol, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar,  m. c. 
CINCILEI Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
PAVEL Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
SAVIN Angela, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
MELNICIUC Ion, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
DUMISTRĂCEL Stelian, doctor în filologie, profesor universitar, România 
MELENCIUC Dumitru, doctor în filologie, conferenţiar  universitar. 
 
34) Consiliul ştiinţific specializat D 19 621.03 – 02 la Institutul de Filologie al AŞM, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei POPOVSCHI Liliana cu tema: 
Particularităţi onomasiologice ale terminologiei corpului omenesc (pe baza atlaselor lingvistice 
româneşti), la specialitatea 621.03. Dialectologie, conducător ştiinţific PAVEL Vasile, doctor habilitat în 
filologie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

DRUŢĂ Inga, preşedinte, doctor  habilitat în  filologie, conferenţiar cercetător 
SAVIN Angela, secretar ştiinţific, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
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CONSTANTINOVICI Elena, doctor  habilitat  în filologie, profesor universitar  
VULPE Ana, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
ZAGAEVSCHI Vladimir, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
VOVC Victor, doctor  habilitat  în medicină, profesor universitar 
 
Referenţi oficiali: 
DUMBRĂVEANU Ion, doctor  habilitat  în filologie, profesor universitar 
ZGARDAN Aliona, doctor  în filologie, conferenţiar universitar. 
 
35) Consiliul ştiinţific specializat D 19 621.05–03 la Institutul de Filologie al AŞM, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei BARBANEAGRA Tatiana cu tema: 
„Deixisul în limba română”, la specialitatea 621.05. Semiotică; semantică; pragmatică, conducător 
ştiinţific BĂRBUŢĂ Ion, doctor în filologie, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă: 

CONDREA Iraida, preşedinte, doctor habilitat în  filologie, conferenţiar universitar 
PĂCURARU Veronica, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar cercetător  
BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
DRUŢĂ Inga, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
BAHNEANU Vitalina, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
CONSTANTINOVICI Elena, doctor  habilitat  în filologie, profesor universitar 
VARZARI Elena, doctor  în filologie, conferenţiar universitar. 
 
36) Consiliul ştiinţific specializat D 18.561.01 – 03 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice a dlui         
PORCESCU Sergiu cu tema: Impactul valorilor democratice europene şi al migraţiei asupra 
modernizării sistemului politic din Republica Moldova, la specialitatea 561.01. Teoria, metodologia şi 
istoria politologiei; instituţii şi procese politice, conducător ştiinţific ROŞCA Alexandru, doctor habilitat 
în filosofie, conferenţiar universitar, academician; consultant ştiinţific GUCEAC Ion, doctor habilitat în 
drept, profesor universitar,  membru corespondent, în următoarea componenţă: 

JUC Victor, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător 
VARZARI Pantelimon, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar 

universitar 
SACA Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar  
OJOVANU Vitalie, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
BENCHECI Diana, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
SOLOMON Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar  
SÂMBOTEANU Aurel, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar. 
 
37) Consiliul ştiinţific specializat D 30.572.02 – 02 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale comunicării a dnei CHERADI Natalia cu 
tema: Orientarea de marketing ca strategie de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica 
Moldova, la specialitatea 572.02. Infodocumentare; biblioteconomie şi ştiinţa informării, conducător 
ştiinţific ŢURCAN Nelly, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 

MALCOCI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător 
GUZUN Mihail, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
ŞIŞCAN Zorina-Svetlana, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
DRUŢĂ Inga, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
GHINCULOV Silvia, doctor în economie 
 
Referenţi oficiali: 
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