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H O T Ă R Â R E A nr. AT - 2/1 

din 21 aprilie 2016 

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:  

 

ŞTIINŢE MEDICALE 

1) Consiliul ştiinţific specializat DH 50.321.16–01 la Universitatea de Stat de Medicină 

şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 

habilitat în ştiinţe medicale a dl DANILOV Lucian cu tema: Aspecte etio-patogenice şi 

optimizarea tratamentului conservator în amigdalita cronica la copii, la specialitatea 321.16.  
Otorinolaringologie,  consultant ştiinţific ABABII Ion doctor habilitat ştiinţe medicale, profesor 
universitar, academician, în următoarea componenţă:  
POPA Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
CASIAN Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
MANIUC Mihai, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
SANDUL Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
TARASOVA Galina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor, Federaţia Rusă  
GAVRILUŢĂ Vasile, doctor  în ştiinţe medicale 
ANDRIEŞ Lucia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
COSTIN Sava, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Germania 
TAGADIUC Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
ŞAPTEFRAŢI Lilian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar 
 
Referenţii oficiali: 
KISCHUK Vasile, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Ucraina 
COSTINOV Mihail, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Federaţia Rusă  
RÎVNEAC Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
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2) Consiliul ştiinţific specializat  D 54.321.07– 03 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 

Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 

tezei de doctor în  ştiinţe medicale a dnei CALENDA Olga cu tema: Reacţiile nespecifice ale 

organismului în maladiile pulmonare, la specialitatea 321.07. Ftiziopneumologie, conducător 

ştiinţific DJUGOSTRAN Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, 
consultant ştiinţific GHINDA Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător în 

următoarea componenţă:  
SAIN Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 
TUDOR Elena, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
IOVORSCHI Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 
PISARENCO Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
USTIAN Aurelia, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
CHIRIAC Tatiana, doctor în biologie, cercetător 
 

Referenţii oficiali: 
MATCOVSCHI Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
DAVID Aliona, doctor în ştiinţe medicale 
 

3) Consiliul ştiinţific specializat  D 50.321.17–03 la Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  

ştiinţe medicale a dnei BÎLBA Rodica cu tema: Eficientizarea tratamentului şi profilaxia 

progresării miopiei dobândite necomplicate, la specialitatea 321.17. Oftalmologie, conducător 

ştiinţific BENDELIC Eugen, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 
CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
JERU Ion, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
LĂCUSTA Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
ŞAPTEFRAŢI Lilian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
DUMBRĂVEANU Liliana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
GHIDIRIMSCHI Tatiana, doctor  în ştiinţe medicale 
CEBAN Cornelia, doctor în ştiinţe medicale 
 

Referenţii oficiali: 
STĂNILĂ Adriana, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
CHIRIAC Vera, doctor în ştiinţe medicale 
 

4) Consiliul ştiinţific specializat  D 51.321.03–10 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 
Institutul de Cardiologie, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 

medicale a dnei LAZU Mihaela cu tema: Efectele de durată ale tratamentului conservativ al 

infarctului miocardic acut versus revascularizarea tardivă,  la specialitatea 321.03. Cardiologie, 
conducător ştiinţific POPOVICI Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, 
consultant ştiinţific CIOBANU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar 

cercetător, în următoarea componenţă: 
VATAMAN Eleonora, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
GROSU Aurel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 
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REVENCO Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 

Referenţii oficiali: 
ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
GRIB Liviu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
 
      5) Consiliul ştiinţific specializat D 53.322.01–02 la Instituţia Medico-Sanitară Publică  

Institutul Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  

ştiinţe medicale a dnei ROTARU Valentina cu tema: Incidenţa, diagnosticul precoce şi 

managementul tratamentului  malformaţiilor renourinare la copii, la specialitatea 322.01. 
Pediatrie și Neonatologie, conducător ştiinţific STRATULAT Petru, doctor habilitat în 

medicină, profesor universitar, consultant ştiinţific CURAJOS Boris, doctor habilitat în ştiinţe 

medicale, profesor universitar, în următoarea componenţă:                                                                                               
ŢUREA Valentin, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
CURTEANU Ala, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător 
MIHU Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
SASU Boris, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
RUSNAC Tudor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
CIOBANU Emil, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
PUIU Sergiu, doctor în ştiinţe medicale 
 

Referenţii oficiali: 
REVENCO Ninel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
BERNIC Jana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
 

        6) Consiliul ştiinţific specializat   D 50.321.17– 02 la Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în  

ştiinţe medicale a dnei VRABII Irina cu tema: Tratamentul chirurgical al miopiei şi 

astigmatismului miopic prin folosirea metodei LASIK cu formarea unui lambou ultrafin, la 
specialitatea 321.17. Oftalmologie, conducător ştiinţific BENDELIC Eugen, doctor habilitat în 

ştiinţe medicale, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
JERU Ion, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
STĂNILĂ Adriana, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
ŞAPTEFRAŢI Lilian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar  
DUMBRĂVEANU Liliana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 
CHIRIAC Vera, doctor în ştiinţe medicale 
CEBAN Cornelia, doctor în ştiinţe medicale 
 
Referenţii oficiali: 

CHISELIŢA Dorin, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
GHIDIRIMSCHI Tatiana, doctor în ştiinţe medicale 
 

 7) Consiliul ştiinţific specializat D 50.331.01–02 la Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 

ştiinţe medicale a dnei BARANEŢCHI Iana cu tema: Optimizarea supravegherii 
epidemiologice a infecţiilor nosocomiale septico-purulente în staţionarele de profil 
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Traumatologie şi Ortopedie, la specialitatea 331.01. Epidemiologie, conducător ştiinţific 

PRISACARI Viorel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, membru 

corespondent, în următoarea componenţă: 
HOLBAN Tiberiu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
PARASCHIV Angela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar 
SPÎNU Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
BALICA Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar universitar  
IAROVOI Petru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar cercetător 

 
Referenţii oficiali: 
IVAN Aurel, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, România 
GHEORGHIŢĂ Stela, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar cercetător  
 

 8) Consiliul ştiinţific specializat D 57.331.02–01 la Centrul Naţional de Sănătate Publică, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale a dlui 

RUBANOVICI Vladislav cu tema: Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor 

preuniversitare cu profil sportiv în funcţie de calitatea alimentaţiei, la specialitatea 331.02. 
Igienă, conducător ştiinţific FRIPTULEAC Grigore, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 
OPOPOL Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, m. c. 
VOLNEANSCHI Ana, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar cercetător 
BAHNAREL Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
OSTROFEŢ Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
PÎNZARU Iurie, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar 
DORGAN Viorel, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 

 
Referenţii oficiali: 
MOROŞAN Raisa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
SPINEI Larisa, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar    
   

9) Consiliul ştiinţific specializat D 50.331.03–05 la Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 

ştiinţe medicale a dnei ROTARU Doina-Maria cu tema: Influența factorilor medico-sociali 
asupra sănătăţii persoanelor neasigurate din Republica Moldova, la specialitatea 331.03. 
Medicină socială şi management, conducător ştiinţific TINTIUC Dumitru, doctor habilitat în 

ştiinţe medicale, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
MEREUŢĂ Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
GREJDIANU Tudor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  
SPINEI Larisa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 
MOROŞANU Mihail, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar  
NEMERENCO Ala, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar 
DAMAŞCAN Ghenadie, doctor în ştiinţe medicale 
MIRON Oxana, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 

 
Referenţii oficiali: 
CIOCANU Mihail, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar  universitar 
CIOBANU Mihail, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar  
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                                                     ŞTIINŢE   BIOLOGICE 
        10) Consiliul ştiinţific specializat  D 12.166.01–02 la Institutul de Ecologie şi Geografie al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dlui 

NICULIŢA Gheorghi, cu tema: Poluarea ecosistemului urban Tiraspol şi modalităţi de 
reducere a ei,  la specialitatea 166.01. Ecologie, conducător ştiinţific DEDIU Ion, doctor habilitat 

în biologie, profesor universitar, membru corespondent al AŞM, consultant ştiinţific BOBEICĂ 

Valentin, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
SOFRONI Valentin, preşedinte, doctor habilitat în geografie, profesor universitar 
TĂRÎŢĂ Anatolie, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
ŞALARU Victor, doctor habilitat în biologie,  profesor universitar 
POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat în biologie,  profesor cercetător 
COZARI Tudor, doctor habilitat în biologie,  profesor universitar 
 
Referenţii oficiali:  
STASIEV Grigore, doctor habilitat în biologie,  profesor universitar 
BULIMAGA Constantin, doctor habilitat în biologie,  conferenţiar cercetător 
 
       11) Consiliul ştiinţific specializat  D 10.411.09–01 la Institutul de Genetică, Fiziologie  şi 

Protecţie a Plantelor al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 
biologice a dnei SAMOILOVA Anna, cu tema: Применение бактериофагов Erwinia 

amylovora против бактериального ожога плодовых культур / Aplicarea bacteriofagilor 

Erwinia amylovora în combaterea focului bacterian al culturilor pomicole, la specialitatea 
411.09. Protecţia plantelor, conducător ştiinţific VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat în 

biologie,  profesor cercetător, în următoarea componenţă: 
VOINEAC Vasile, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
TODIRAŞ Vladimir, secretar ştiinţific, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
BALAN Valerian, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
CROITORU Nichita, doctor  în agricultură, conferenţiar universitar 
KALAŞEAN Iurii, doctor  în agricultură, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali:  
BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie,  profesor cercetător 
NICOLAEV Arcadi, doctor în biologie,  conferenţiar universitar 
 
       12) Consiliul ştiinţific specializat  D 06.165.03-01 la Institutul  de Zoologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice 

a dlui Hô Anh Tuân cu tema: Ichthyofauna of the Gianh river basin from Vietnam / Ihtiofauna 
bazinului fluviului Gianh din Vietnam, la specialitatea 165.03. Ihtiologie, conducător ştiinţific 

BULAT Dumitru, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, consultant ştiinţific 
UNGUREANU Laurenţia, doctor habilitat în ştiinţe biologice,  profesor cercetător, în 

următoarea componenţă: 
TODERAŞ Ion, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, acad. 
RUSU Vadim, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar  
USATÎI Marin, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar  
ZUBCOV Elena, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 
PURCIC Veaceslav, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 



6 
 

 
Referenţii oficiali:  
COZARI Tudor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 
CREPIS Oleg, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

 
ŞTIINŢE  MEDICAL-VETERINARE 

      13) 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 dnei ROTARU Ana, cu tema: Impactul remediului BioR asupra statusului pro-antioxidant la 
puii broiler şi prepeliţe, la specialitatea 431.01.  Terapie,  farmacologie şi toxicologie veterinară. 
Conducător ştiinţific BĂLĂNESCU Savva, doctor în ştiinţe medical-veterinare, conferenţiar 

universitar, în următoarea componenţă: 
HOLBAN Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medical-veterinare, profesor univ. 
BALAN Ion, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe biologice,  conferenţiar  universitar 
CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 
USATÎI Agafia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 
USATENCO Victor, doctor în ştiinţe medical-veterinare, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
SOLCAN Gheorghe, doctor în ştiinţe medical-veterinare,  profesor universitar, România  
POPOVICI Mihai, doctor în ştiinţe medical-veterinare, conferenţiar universitar 
 

FILOLOGIE, ȘTIINȚE POLITICE, STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE 

       14) Consiliul ştiinţific specializat  D 85.653.01–04 la Academia de Muzică, Teatru şi Arte 

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

culturologie a dnei VARDANEAN Alona-Olga cu tema: Фортепианный концерт в 

творчестве композиторов Республики Молдовы второй половины XX-начала XXI векoв / 
Concertul pentru pian în creația compozitorilor din Republica Moldova în a doua jumătate a 

sec. XX – începutul sec. XXI, la specialitatea 653.01. Muzicologie, conducător ştiinţific 

COCEAROVA Galina, doctor în studiul artelor, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
GHILAȘ Victor, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 
BUNEA Diana, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
GALAICU Violina, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 
GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
ANDRIEȘ Vladimir, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
REABOȘAPCA Ludmila, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
MIRONENCO Elena, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CECAN Iurie, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar universitar 
ROTARU Parascovia, doctor în studiul artelor, cercetător științific principal 
 

     15) Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.01–01 la Institutul de Filologie al AȘM, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei IVANOV Nadejda 
cu tema: Arhetipul animus-anima în proza lui Mircea Eliade, la specialitatea 622.01. Literatura 
română, conducător ştiinţific ȚURCANU Andrei, doctor habilitat în filologie, conferențiar 
cercetător, în următoarea componenţă: 
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BURLACU Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
CORCINSCHI Nina, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferențiar cercetător 
BILEȚCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent 
ȚAU Elena, doctor în filologie, conferențiar universitar 
ȘLEAHTIȚCHI Maria, doctor în filologie, conferențiar universitar 
CARAMAN Vlad, doctor în filologie, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar 
GHILAȘ Ana, doctor în filologie, conferențiar universitar 
 

     16) Consiliul ştiinţific specializat D 80.563.02–02 la Academia de Administrare 
Publică, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe administrative a dlui 
SOLOMON Oleg cu tema: Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării 

administrației publice din Republica Moldova, la specialitatea 563.02. Organizarea și dirijarea 
în instituțiile administrației publice; servicii publice, conducător ştiinţific SACA Victor, doctor 

habilitat în științe politice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
VARZARI Pantelimon, preşedinte, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător 
DULSCHI Ion, secretar ştiinţific, doctor în științe istorice, conferențiar universitar  
JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător 
SÂMBOTEANU Aurel, doctor în științe politice, conferențiar universitar 
POPOVICI Angela, doctor în științe istorice, conferențiar universitar  
ROȘCA Alexandru, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, academician 
 
Referenţii oficiali: 
MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 
BUCĂTARU Igor, doctor în științe politice, conferențiar universitar 
 

      17) Consiliul ştiinţific specializat  D 80.563.01–03 la Academia de Administrare 
Publică, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe administrative a dnei  
TINCU Violeta cu tema: Rolul administrației publice în organizarea și modernizarea 
serviciilor publice, la specialitatea 563.01. Teoria, metodologia administrației publice, 
conducător ştiinţific POPOVICI Angela, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, în 

următoarea componenţă: 
SOLOMON Constantin, preşedinte, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 
DULSCHI Ion, secretar ştiinţific, doctor în științe istorice, conferențiar universitar  
SACA Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 
PASCARU Ana, doctor habilitat în filosofie, conferențiar cercetător 
SÂMBOTEANU Aurel, doctor în științe politice, conferențiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CUȘMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar  
PÎRȚAC  Grigore, doctor în științe politice, conferențiar universitar 
 

INFORMATICĂ 
         18) Consiliul ştiinţific specializat D 01.122.03–02 la Institutul de Matematică şi 

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



8 
 

dlui REŞETNICOV Andrei cu tema: Проектирование интеллектуального управления на 

основе мягких и квантовых вычислений автономным роботом / Proiectarea controlului 
inteligent bazat pe calcul cuantic şi soft computing  al robotului autonom, la specialitatea 
122.03. Modelare, metode matematice, produse program, conducători ştiinţifici GAINDRIC 

Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, membru corespondent al AŞM, 

ULYANOV Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, în următoarea 

componenţă:  
COJOCARU Svetlana, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor cercetător  
CIUBOTARU Constantin, secretar ştiinţific, doctor în informatică, conferenţiar universitar 

COLESNICOV Alexandru, doctor în informatică, conferenţiar cercetător   
BOSTAN Viorel, doctor habilitat în informatică, conferenţiar universitar  
BEŞLIU Victor, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
GHERDT Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, Federaţia Rusă 
COTELEA Vitalie, doctor habilitat în informatică, conferenţiar universitar 
 
Referenţi oficiali: 
RÎJOV Alexandr, doctor  în tehnică,  profesor universitar, Federaţia Rusă 
BURŢEVA Liudmila, doctor în informatică, conferenţiar cercetător   
 

DREPT 

19)  Consiliul ştiinţific specializat D 30.552.03-04 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui SÎRGHII Viorel cu 

tema: Reglementarea juridică a aplicării valorii în vamă la mărfurile importate în Republica 
Moldova,  la specialitatea 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal vamal), conducător ştiinţific 

ARMEANIC Alexandru, 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 
BALMUŞ Victor, doctor habilitat în drept, profesor cercetător  
COSTACHI Gheorghe, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
RUSU Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar 
FRUMUSACHI Eduard, doctor în ştiinţe economice 
ŢURCAN Pavel, doctor în drept 
 
Referenţii oficiali: 
CÂRNAŢ Teodor,  doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar  universitar 

 
20) Consiliul ştiinţific specializat  D 30.553.03-05 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui MACOVEI Gheorghe 

cu tema: Procedura de declarare a insolvabilităţii, la specialitatea 553.03. Drept procesual, 
conducător ştiinţific COJUHARI Alexandru, doctor habilitat 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 Sergiu, doctor în drept, profesor universitar 
CIMIL Dorin, doctor în drept, conferenţiar universitar  
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MOŢIU Florin, doctor în drept, conferenţiar universitar, România 
COBZARI Ludmila, doctor  habilitat în ştiinţe economice, profesor  universitar 
 
Referenţi oficiali: 
BĂIEŞU Aurel,  doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
ROŞCA Nicolae, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 

21)  Consiliul ştiinţific specializat  D 30.552.08-04 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui ŞEN Turgay cu tema: 

Framework of legal cooperation in relations between the Republic of Moldova and the Republic 
of Turkey / Cadrul juridic al cooperării în relaţiile dintre Republica Moldova şi Republica 

Turcia, la specialitatea 552.08. Drept internaţional şi european public, conducător ştiinţific 

ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în drept, profesor cercetător, în următoarea componenţă: 
SÎRCU Diana, preşedinte, doctor  habilitat în drept, conferenţiar  universitar  
ZAMFIR Natalia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
DIDEA Ionel, doctor în drept, profesor universitar, România 
TIMCENCO Leonid, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Ucraina  
CIUGUREANU-MIHAILUŢĂ Carolina, doctor în drept, conferenţiar universitar 
SIBEL Safi, doctor  în drept, conferenţiar  universitar, Turcia 
 
Referenţi oficiali: 
FUEREA Augustin,  doctor  în drept, profesor  universitar, România  
GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 

22)  Consiliul ştiinţific specializat  D 30.552.08-03 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei ZAHARIA Virginia cu 

tema: Protecţia specială a copiilor în dreptul internaţional umanitar, la specialitatea 552.08. 
Drept internaţional şi european public, conducător ştiinţific: BURIAN Alexandru, doctor 

habilitat în drept, profesor 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 
CAUIA Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CIUGUREANU-MIHAILUŢĂ Carolina, doctor în drept, conferenţiar universitar 
AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
MILICENCO Stela, doctor  în sociologie, conferenţiar  universitar 
 
Referenţi oficiali: 
FUEREA Augustin,  doctor  în drept, profesor  universitar, România  
CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, conferenţiar  universitar 

 

23)  Consiliul ştiinţific specializat  D 34.551.01–04 la Universitatea Liberă Internaţională 

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

CERCHEZ Adela Maria cu tema: Formele răspunderii juridice în dreptul intern, la 
specialitatea 551.01. Teoria generală a dreptului, conducător ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, 

doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
BALTAG Dumitru, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
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POSTU Ion, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
CHICU Oleg, doctor în drept, conferenţiar universitar 
NEGRU Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
CRAIOVEAN Ioan, doctor în drept, profesor universitar, România 
 
Referenţi oficiali: 
HUMĂ Ioan,  doctor  în drept, profesor  universitar, România  
NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar  universitar 

 

24)  Consiliul ştiinţific specializat  D 18.552.08–04 la Institutul de Cercetări Juridice şi 
Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei 

LARION Alina-Paula cu tema: Cooperarea statelor la nivel internaţional în vederea realizării 

drepturilor fundamentale la muncă, 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  
ŢARĂLUNGĂ Victoria, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
DIDEA Ionel, doctor în drept, profesor universitar, România 
BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în drept, profesor cercetător 
ROMANDAŞ Nicolae, doctor în drept, profesor universitar 
 
Referenţi oficiali: 
FUEREA Augustin,  doctor  în drept, profesor  universitar, România  
GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

25)  Consiliul ştiinţific specializat D 32.522.01–05 la Academia de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dlui 

HÎNCU Vasile cu tema: Fundamentele evaluării performanţei bugetare la nivelul administraţiei 

publice centrale, la specialitatea 522.01. Finanţe, conducător ştiinţific CIUBOTARU Maria, 

doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferențiar universitar 
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
DRAGOMIR Liliana, doctor în economie, conferențiar universitar  

 
Referenţii oficiali: 
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
TIMUŞ Angela, doctor în economie, conferențiar universitar  

 

26)  Consiliul științific specializat D 32.521.02-03 la Academia de Studii Economice a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a dlui  

ZUBCO Roman cu tema: Dezvoltarea activității de consultanță și outsourcing internațional în 

Republica Moldova, specialitatea: 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale, 
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conducător ştiinţific LOBANOV Natalia, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar, 

în următoarea componenţă: 
CHISTRUGA Boris, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
PISANIUC Maria, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
PORTARESCU Serghei, doctor  în ştiinţe economice, conferenţiar  universitar    
ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie. profesor universitar  
CROTENCO Iurii, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar 

 
Referenții oficiali: 
GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
FRUMUSACHI Eduard, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar  

 
27) Consiliul științific specializat D 60.521.03-07 la Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a dnei  

ŞARGO Aliona cu tema: Mecanismele dezvoltării si cresterii economice a sectorului agrar prin  inter-
mediul  procesului investiţional, specialitatea 521.03Economie și management în domeniul de activi- 
tate, conducător ştiinţific TIMOFTI Elena, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în 

următoarea componenţă: 
LITVIN Aurelia, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferențiar universitar 
BALTAG Grigore, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar 
BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
ŢURCANU Petru, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
CIMPOIEŞ Dragoş, doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar   
RAPCEA Mihail, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor  cercetător  
SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor  universitar    

 
Referenții oficiali: 
ULIAN Galina, doctor habilitat cîn economie, profesor universitar  
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
 

28) Consiliul științific specializat D 60.521.03-06 la Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a dnei  

BOTEZATU Angela cu tema: Managementul promovării  turismului rural în Republica 

Moldova, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător 

ştiinţific BÎZGU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 
TURCOV Elena, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
SÂRBU Olga, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar 
ŢURCANU Petru, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
TIMOFTI Elena, doctor habilitat în economie, profesor  universitar    
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
BURBULEA Rodica, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 
PALADI  Ion, doctor habilitat în economie, profesor  universitar    

  
Referenții oficiali: 
BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
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ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
 

29) Consiliul științific specializat D 34.521.03-11 la Universitatea Liberă Internațională  

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a 

dnei  STOICA Carmen cu tema: Dezvoltarea managementului impozitelor și taxelor în 

administrarea fiscală a agenților economici din Romania după aderare la Uniunea Europeană, 

specialitatea: 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific 

BLAGORAZUMNAIA Olga, doctor în economie, conferențiar universitar, în următoarea 

componenţă: 
BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
PESTUŞCO Nina, secretar ştiinţific, doctor în economie 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
CATAN Petru, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
PORTARESCU Serghei, doctor  în economie, conferențiar universitar 
NEGOESCU Gheorghe, doctor în ştiinţe economice. profesor universitar (România) 

 
Referenții oficiali: 
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor  universitar    
IVANA Angela, doctor în economie, conferențiar universitar (România).    
 

30) Consiliul științific specializat D 34.521.03-12 la Universitatea Liberă Internațională 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a 

dnei  IAGĂR Mariana Lucica cu tema: Managementul resurselor financiare a instituţiilor 

publice din România, specialitatea: 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, 

conducător ştiinţific GANEA Victoria, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, 

în următoarea componenţă: 
BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
DRAGALIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
ACULAI Elena, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferențiar universitar 
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
RĂU Andrei, doctor în economie, conferențiar universitar 
                   

Referenții oficiali: 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ANASTASIE Elena, doctor în economie, conferențiar universitar,România    

 
31) Consiliul științific specializat D 31.521.03-04 la Universitatea Tehnică a Moldovei, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a dnei  

POLCANOVA Alina cu tema: Совершенcтвование методов оценки эффективности 

инвестиционных проектов в строительстве / Perfecţionarea metodelor de evaluare a 

eficienţei proiectelor investiţionale în construcţie, specialitatea 521.03. Economie și management 

în domeniul de activitate, conducător ştiinţific NOVICOVA Liudmila, doctor în economie, 

conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 
BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
ALBU Svetlana, doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar    
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BUZU Olga, doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar   
CROTENCO Iuri, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar 
TIMUŞ Angela, doctor în economie, conferențiar cercetător 
ZOLOTCOV Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferențiar cercetător 

 
Referenții oficiali: 
ULI AN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
LEVITSKAIA Alla, doctor în economie, conferenţiar universitar  

 

32) Consiliul științific specializat D 34.521.02-09 la Universitatea Liberă Internațională 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a 

dlui  SĂLĂVĂSTRU Valerian cu tema: Eficientizarea utilizării surselor externe de finanţare în 

dezvoltarea economiei României, la specialitatea: 521.02. Economie mondială; relații economice 
internaționale, conducător ştiinţific ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor 

universitar, în următoarea componenţă: 
ŢÂU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
GRIBINCEA Alexandru, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
CROTENCO Iuri, doctor  habilitat în economie, conferențiar universitar 
TALABĂ Ion, doctor în economie, cercetător ştiinţific, România 

 
Referenții oficiali: 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
IGNAT Ion, doctor în economie, profesor universitar, România    

 
33) Consiliul științific specializat D 31.521.03-05 la Universitatea Tehnică a Moldovei, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a dlui  

CIOBANU Marin cu tema: Dezvoltarea industriei prelucrătoare prin prisma investiţiilor, 

specialitatea: 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific 

MAMALIGA Vasile, doctor în economie, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 
BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
GANEA Victoria, doctor habilitat în economie, conferenţiar  universitar    
BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în ştiinţe economice. profesor universitar  
UŞANLÎ Damian, doctor în economie, conferențiar universitar 

  
Referenții oficiali: 
PRELIPCEAN Gabriela, doctor în economie, profesor universitar, România  
FUIOR Elena, doctor în economie, profesor universitar 

 

34) Consiliul științific specializat DH 32.521.03-05 la Academia de Studii Economice a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în științe 

economice a dlui  BÎRCĂ Alic cu tema: Redimensionarea managementului resurselor umane în 

contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană, specialitatea 521.03. Economie și 
management în domeniul de activitate, consultant ştiinţific CHIRCĂ Serghei, doctor habilitat în 

economie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
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BELOSTECINIC Grigore, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar, 

academician   
COTELNIC Ala, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
GHEORGHIŢĂ Maria, doctor în economie, profesor universitar 
GANEA Victoria, doctor habilitat în ştiinţe econimice, profesor universitar 
BOSTAN Ionel, doctor  în economie, profesor  universitar, România  
PALADI Ion, doctor habilitat în economie. profesor universitar  
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 
Referenții oficiali: 
PRODAN Adriana, doctor în economie, profesor universitar, România 
BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie. profesor universitar 
LITVIN Aurelia, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar universitar  
 

ŞTIINŢE FIZICE, ŞTIINŢE CHIMICE 

35) Consiliul ştiinţific specializat D 02.131.01-02  la Institutul de Fizica Aplicată al AȘM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizice a dlui URSU Vitalie cu 

tema: Caracteristicile termodinamice şi magnetice ale  supraconductorilor în  anizotropie 

puternică de tipul MgB2, conducător ştiinţific PALISTRANT Maria, doctor habilitat în științe 

fizico-matematice, profesor universitar,  în următoarea componenţă:  
GERU Ion, preşedinte, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, m. c. 
DOGOTARU Leonid, secretar ştiinţific, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar univ.  
CASIAN Anatol, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar  
VLADIMIR Mihail, doctor habilitat  în științe fizico-matematice, profesor universitar  
CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat  în științe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
 
Referenţii oficiali: 
CANŢER Valeriu, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician  
SIDORENCO Anatolie, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor cercetător, m.c. 
 

36) Consiliul ştiinţific specializat D 05.145.01-02  la Institutul de Chimie al AȘM, abilitat 

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

Elena cu tema: Impactul compuşilor azotului amoniacal asupra componentelor calcaroase, 
specialitatea 145.01. Chimie ecologică, conducător ştiinţific LUPAȘCU Tudor, doctor habilitat în 

științe chimice, profesor universitar, membru corespondent, consultant ştiinţific SANDU Maria, 

doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar cercetător,  în următoarea componenţă:  
RUSU Vasile, preşedinte, doctor habilitat în științe chimice, conferenţiar  cercetător 
POSTOLACHI Larisa, secretar ştiinţific, doctor în științe chimice 
DUCA Gheorghe, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician   
BULIMAGA Constantin, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător 
LOZAN Raisa, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 

 
Referenţii oficiali:  
GONȚA Maria, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 
BUNDUCHI Elena, doctor în științe chimice, conferenţiar universitar 
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37) Consiliul ştiinţific specializat D 05.141.01-02  la Institutul de Chimie al AȘM, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe chimice a dlui IACOB 

Mihail cu tema:  Sinteza nanoparticulelor oxizilor metalici din precursori clusteri ai fierului şi 

caracterizarea lor, specialitatea 141.01. Chimie anorganică, consultant ştiinţific TURTĂ 

Constantin, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician, conducător 

ştiinţific prin cotutelă CAZACU Maria, doctor în ştiinţe chimice (România),  în următoarea 

componenţă:  
BULHAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător  
LAZARESCU Ana, secretar ştiinţific, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 
GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician  
VEREJAN Ana, doctor în științe chimice, conferenţiar universitar  
MELNIC Silvia, doctor în științe chimice, conferenţiar universitar 
URSACHI Veaceslav, doctor habilitat în stiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 

 
Referenţii oficiali   
PALAMARU Mircea Nicolae, doctor în științe chimice, profesor universitar, România 
BULIMESTRU Ion, doctor în științe chimice, conferenţiar universitar  
 

38) Consiliul ştiinţific specializat D 05.144.01-01  la Institutul de Chimie al AȘM, abilitat 

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

Lilia cu tema: Aspecte fizico-chimice ale procesului de sinteză microbiologică a 

nanoparticulelor de fier, specialitatea 144.01. Chimie fizică, consultant ştiinţific DUCA 

Gheorghe, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician, în următoarea 

componenţă:  
LUPAȘCU Tudor, preşedinte, doctor habilitat în științe chimice, profesor  cercetător, m. c.  
NASTAS Raisa, secretar ştiinţific, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 
TIGHINEANU Ion, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, acad.  
RUDIC Valeriu, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician   
POVAR Igor, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 
FONARI Marina, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 

 
Referenţii oficiali:   
GONȚA Maria, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 
ISAC-GUŢUL Tatiana, doctor în științe chimice, conferenţiar universitar  

 

39) Consiliul ştiinţific specializat D 05.144.01-02  la Institutul de Chimie al AȘM, abilitat 

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

Ecaterina cu tema: Influenţa unor factori fizico-chimici asupra stabilizării complexe a vinurilor 

tinere, specialitatea 144.01. Chimie fizică, conducător ştiinţific DUCA Gheorghe, doctor habilitat 

în științe chimice, profesor universitar, academician, consultant ştiinţific STURZA Rodica, 

doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar,  în următoarea componenţă:  
LUPAȘCU Tudor, preşedinte, doctor habilitat în științe chimice, profesor  cercetător, m. c. 
NASTAS Raisa, secretar ştiinţific, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 
RUSU Vasile, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător   
CIOBANU Mihail, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător 
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SÎRGHI Constantin, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar 
TARAN Nicolae, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar  

  
Referenţii oficiali:   
SOLDATENCO Eugenia, doctor habilitat în științe tehnice, conferențiar cercetător 
ISAC-GUŢUL Tatiana, doctor în științe chimice, conferenţiar universitar  
 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

         40)  Consiliul ştiinţific specializat  DH 33.532.02 - 15 la Universitatea Pedagogică  de Stat 

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

pedagogice a dlui ŞCHIOPU Constantin cu tema: Metodologia educaţiei literar-artistice a 
elevilor, la specialitatea 532.02. Didactica limbii şi literaturii române, consultant ştiinţific 

PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte,  doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în  pedagogie,  conferenţiar universitar 
CIMPOI Mihai,  doctor habilitat în  filologie, profesor universitar, academician 
SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
PAVLICENCO Sergiu, doctor habilitat in filologie, profesor universitar 
BURLACU Alexandru, doctor habilitat in filologie, profesor universitar 
STĂVILĂ Tudor, doctor habilitat în studiul artelor 
  
Referenţi oficiali: 
CUCOŞ Constantin, doctor în pedagogie,  profesor universitar, România 
GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 

 41)  Consiliul ştiinţific specializat  D 33.533.01–11 la Universitatea  Pedagogică  de Stat 

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

dnei OBOROCEANU Veronica cu tema: Formarea competenţelor profesionale ale studenţilor 

pedagogi în baza tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, la specialitatea 533.01. 
Pedagogie universitară, conducător ştiinţific PATRAŞCU Dumitru, 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  
BOROZAN Maia,  doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
CHIRIAC Tatiana, doctor  în  pedagogie 
CABAC Valeriu, doctor în pedagogie , profesor universitar 
GRIMALSCHI Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
 
Referenţi oficiali: 
CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,  profesor universitar   
PAIU Mihai, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. 
 
     42) Consiliul ştiinţific specializat D 38.511.03–05 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei DONOGA Liudmila cu 
tema: Влияние социальных установок на процесс адаптации старшеклассников и 
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родителей в семьe / Influenţa atitudinilor sociale asupra procesului de adaptare a elevilor şi 

părinţilor în familie, la specialitatea 511.03. Psihologia socială, conducător ştiinţific BUCUN 

Nicolae, doctor  habilitat în psihologie, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 
BOLBOCEANU Aglaida, preşedinte,  doctor  habilitat  în psihologie, profesor cercetător  
PALADI Oxana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie  
JELESCU Petru,  doctor habilitat  în psihologie, profesor universitar  
MALCOCI Ludmila, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar 
COJOCARU Natalia, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  
 
Referenţi oficiali: 
RACU Jana, doctor  habilitat în psihologie,  profesor universitar   
PAVLENKO Liliala, doctor în psihologie  
            
        43) Consiliul ştiinţific specializat  D 40.533.04 – 19 la  Universitatea   de Stat de Educaţie 

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

dlui BRAGARENCO Nicolae cu tema: Dezvoltarea capacităţilor coordinative în cadrul 

pregătirii sportive a rugbiştilor juniori, la specialitatea 533.04. Educaţie fizică, sport, 

kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific GORAŞCENCO Alexandr doctor  în  pedagogie, 

conferenţiar universitar, în următoarea componenţă:  
DORGAN Viorel, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  profesor universitar 
CIORBA Constantin, doctor habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
DANAIL Sergiu, doctor in pedagogie, profesor universitar 
TRIBOI Vasile , doctor în pedagogice, conferenţiar universitar 
BUCUN Nicolae, doctor  habilitat în psihologie, profesor  universitar            
 
Referenţi oficiali: 
MOISESCU Petronel Cristian, doctor in ştiinţele motricităţii umane, profesor univ., România 
CARP Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
          44) Consiliul ştiinţific specializat  D 40.533.04 – 21 la  Universitatea de Stat de Educaţie 

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

dlui SÎRGHI Serghei cu tema: Pregătirea fizică specială şi diferenţiată a fotbaliştilor de 13-14 
ani intr-un ciclu anual de antrenament, la specialitatea 533.04. Educaţie fizică, sport, 

kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific CARP Ion, doctor în  pedagogie, conferenţiar 

universitar, în următoarea componenţă:  
DORGAN Viorel, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  profesor universitar 
BALINT Gheorghe, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, România 
GRIMALSCHI Tudor, doctor în pedagogie,  profesor universitar  
TRIBOI Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 
Referenţi oficiali: 
CIORBĂ Constantin, doctor habilitat in pedagogie, profesor universitar 
ABABEI Radu, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor  universitar, România 
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        45) Consiliul ştiinţific specializat D 40.533.04 – 22 la Universitatea de Stat de Educaţie 

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

dlui DIMOFTE Costel cu tema: Pregătirea tehnică a sportivilor halterofili la etapa incipientă, 
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 
POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  profesor universitar 
DORGAN Viorel, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
CIORBĂ Constantin, doctor habilitat in pedagogie, profesor universitar 
TRIBOI Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
            
Referenţi oficiali: 
 DRAGU Mircea, doctor ştiinţe pedagogice, profesor universitar, România 
 RÎŞNEAC Boris, doctor în pedagogie, sport, profesor  universitar    
                                                

        46) Consiliul ştiinţific specializat D 33.532.02–13 la Universitatea  Pedagogică  de Stat „Ion 

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

SOFRONIE Natalia cu tema: Valorificarea strategiilor euristice în studierea literaturii 

franceze în învăţământul superior, la specialitatea 532.02. Didactica limbii şi literaturii franceze, 
conducător ştiinţific SOLCAN Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, în 

următoarea componenţă: 
BOROZAN Maia, preşedinte,  doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în  pedagogie,  conferenţiar universitar 
BARBĂNEAGRĂ Alexandra,  doctor  în  pedagogie, conferenţiar universitar 
MANOLI Ion, doctor habilitat în  filologie, profesor universitar 
PRIGORSCHI Claudia, doctor  in filologie, conferenţiar universitar 
ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în  filologie, profesor universitar 
      
Referenţilor oficiali:     
 GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 
      47) Consiliul ştiinţific specializat  D 33.531.01 – 12 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 

pedagogice a dnei AVRAM Florentina Olimpia cu tema: Repere epistemologice ale 
normativităţii în ştiinţele educaţiei, la specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei, 
conducător ştiinţific CRISTEA Sorin, doctor  în pedagogie, profesor universitar; consultant 

ştiinţific PAPUC Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte,   doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar   
CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
ŢAPOC Vasile, doctor habilitat în filozofie, profesor universitar 
DANDARA Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
AXENTII Ioana, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar   
 
Referenţii oficiali: 
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PÂSLARU Vlad, doctor habilitat  în pedagogie,  profesor  universitar   
CSORBA Diana,  doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar, România 
 
       48) Consiliul ştiinţific specializat  D 33.531.01–11 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 

pedagogice a dnei SIMCENCO Irina cu tema: Valorificarea pedagogică a culturii 

postfigurative în educaţia familială, la specialitate 531.01. Teoria generală a educaţiei, 
conducător 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   
PÂSLARU Vlad, doctor   habilitat în pedagogie, profesor universitar 
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
PANICO Vasile, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
ŢVIRCUN Victor, doctor habilitat în pedagogie 
TOLSTAIA Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali:  
BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
 PANIŞ Aliona,  doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
      49) Consiliul ştiinţific specializat  D 30.531.01 – 06 la Universitatea  de Stat  din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei 

BADARNE Zada cu tema: The psychopedagogical conditions and methods for kindegarten 
children`s adjustment to elementary shcool in Israel / Condiţii şi metode psihopedagogice ale adaptării 

copiilor la şcoala primară in Israel, la specialitate 531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător 

ştiinţific PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 
GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar   
GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor  habilitat în psihologie,  conferenţiar universitar 
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
CHIRICĂ Galina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
BAYELI Laura, doctor în pedagogie, Israel 
 
Referenţii oficiali: 
CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat  în pedagogie,  profesor  universitar   
MOCANU Liuba,  doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
      50) Consiliul ştiinţific specializat  D 30.531.01-07 la Universitatea  de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei KATZ 
Zichrony Sari cu tema: Cultivating Tradition in Early Childhood Dance Education in Israel / 
Valorificarea tradiţiei în educaţia prin dans din copilaria timpurie în Israel, la 
specialitate 531.01. Teoria generală a educaţiei,   conducător ştiinţific GUŢU Zoia, doctor  în 

pedagogie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
BODRUG-LUNGU Valentina, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar   



20 
 

COJOCARU Victoria, doctor   habilitat în pedagogie, profesor universitar 
GORAŢ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar  universitar 
BAYELI Laura, doctor în pedagogie, Israel 
GAGIM Ion, doctor habilitat, profesor universitar  
 
Referenţii oficiali: 
SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat  în pedagogie,  profesor  universitar   
MORARU Mariana,  doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
          51) Consiliul ştiinţific specializat  D 30.533.01–06 la Universitatea  de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei 

POPESCUL Angela cu tema: Condiţii psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii la studenţii 

facultăţilor inginereşti, la specialitate 533.01. Pedagogie universitară, conducător ştiinţific 

PANICO Vasile, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar   
COJOCARU Victoria, doctor   habilitat în pedagogie, profesor universitar 
BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
VASILIEV Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
DULGHERU Valeriu, doctor habilitat  în tehnică, profesor universitar 
PAIU Mihail, doctor în pedagogie  
 
Referenţii oficiali: 
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat  în pedagogie,  profesor  universitar   
PRIŢCAN Valentina, doctor în psihologie , conferenţiar universitar 
 
     52) Consiliul ştiinţific specializat D 30.533.03–07 la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei HUNCĂ 

Mihaela cu tema: Formarea profesională continuă a cadrelor didactice centrate pe 
interconexiunea nevoilor personale şi instituţionale, la specialitate 533.03. Pedagogia adulţilor, 
conducător ştiinţific GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar, în 

următoarea componenţă: 
DANDARA Otilia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar   
ANDRIŢCHI Viorica, doctor   habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
OLARU Valentina, doctor în pedagogie 
 
Referenţii oficiali: 
COJOCARU Vasile, doctor habilitat  în pedagogie,  profesor  universitar   
VICOL Marta Iuliana,  doctor  în pedagogie, România 
 
       53) Consiliul ştiinţific specializat  D 38.531.01–06 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 

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

GHERŞTEGA Tatiana cu tema: Managementul curriculumului universitar în contextul 

autonomiei instituţionale, la specialitate 531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător 



21 
 

ştiinţific POGOLŞA Lilia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar  universitar, în următoarea 

componenţă: 
ANDRIŢCHI Viorica, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
CARA Angela, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar   
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
DANDARA Otilia, doctor   habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GUŢU Vladimir, doctor habilitat  în pedagogie,  profesor  universitar   
MUSTEAŢĂ Semion,  doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

TEHNICĂ 
54) Consiliul ştiinţific specializat D 31.221.02–01 la Universitatea  Tehnică a Moldovei, 

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

Vasile cu tema: Evaluarea potenţialului energetic eolian al Republicii Moldova, la specialitatea 
221.02. Tehnologii de conversie  a energiei şi resurse regenerabile (energie eoliană), conducător 

ştiinţific SOBOR Ion, doctor în tehnică, profesor universitar, în următoarea componenţă:  
ARION Valentin, preşedinte,  doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar 
HLUSOV Viorica, secretar ştiinţific, doctor în tehnică,  profesor universitar  
AMBROS Tudor,  doctor habilitat în  tehnică, profesor universitar 
NEDEALCOV Maria, doctor  habilitat în geografie, conferenţiar universitar   
CHIORSAC Mihai, doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar 
STRATAN Ion, doctor în tehnică, profesor universitar 
DULGHERU Valeriu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
 
Referenţilor oficiali:     
BERZAN Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 
BOSTAN Viorel, doctor habilitat în tehnică,  profesor universitar 

 

II. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md). 

Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare,  

academician                                                                                     Valeriu CANŢER  

Secretar ştiinţific,                       

dr. hab., conf. univ.                                                                          Aliona GRATI 


