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H O T Ă R Â R E A nr. AT –5/1-4 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr. 5 din 08 iulie 2011) 

 
 

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: 

FILOLOGIE; STUDIUL ARTELOR 
 

1) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 19.10.01.01 - 26 în cadrul Institutului de Filologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Poezia basarabeană de la 
sfârşitul anilor’ 80 – începutul anilor’ 90 ai secolului XX (o schimbare de paradigmă)” la specialitatea 10.01.01 – 
Literatura română, prezentată de dl CHIPERI Grigore, în următoarea componenţă: 

1. CIMPOI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician  
2. CORCINSCHI Nina, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
3. BILEŢCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent 
4. GAVRILOV Anatol, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
5. BUTNARU Tatiana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
2. ŢURCANU Lucia, doctor în filologie 

Conducător ştiinţific: BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 

2) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.10.01.06 – 17, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Sistemul de imagini şi simboluri în romanul 
lui I.A. Goncearov „Oblomov”” la specialitatea 10.01.06 – Literatură universală şi comparată, prezentată de dl 
BRAJUC Vladimir, în următoarea componenţă: 

1. PRUS Elena, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. GROSSU-CHIRIAC Cristina, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
3. GAVRILOV Anatol, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
4. TOPOR Gabriela, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. BAMBULEAC Grigore, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CIMPOI Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician 
2. ŞIHOVA Irina, doctor în filologie 

Conducător ştiinţific: PAVLICENCO Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 

 
ECONOMIE 

 
3) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.06 – 11 în cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Creativitatea publicitară şi 
impactul acesteia asupra procesului de persuasiune publicitară”, la specialitatea 08.00.06 – Marketing; logistică, 
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prezentată de dl RĂILEAN Nicolae în următoarea componenţă: 
1. DOGA Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. SAVCIUC Oxana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. BORCOMAN Raisa, doctor în economie, conferenţiar universitar 
4. MORARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar 
5. MACARI Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. PETROVICI Serghei, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2.    FILIP Nolea, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BELOSTECINIC Grigore, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
 

4) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 16.08.00.05 – 01* în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi 
Statistică al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Managementul 
pieţei publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”,  la specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în domeniul serviciilor publicitare), prezentată de dna GHIŢIU Lilia în următoarea 
componenţă: 

1. STRATAN Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. PERCIUN Rodica, secretar ştiinţific, doctor în economie 
3.    GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4.    PETROVICI Sergiu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5.    GANGAN Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2.    PITUŞCAN Feodosie, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
 

5) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 16.08.00.05 – 02* în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi 
Statistică, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Eficientizarea 
funcţionării pieţei funciare în Republica Moldova”,  la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în 
agricultură), prezentată de dna POPESCU Silvia în următoarea componenţă: 

1. STRATAN Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. PERCIUN Rodica, secretar ştiinţific, doctor în economie 
3.    ŢURCAN Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4.    ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5.    CĂLUGĂREANU Irina, doctor în economie 

Referenţi oficiali: 
1. BÎZGU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2.    TARANTAI Vladimir, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
 

6) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 16.08.00.05 – 03* în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi 
Statistică, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Совершенствование 
регулирования гендерного равенства в сфере занятости в Республике Молдова”,  la specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în domeniul ocupării forţei de muncă), prezentată de dna COLESNICOVA Tatiana în 
următoarea componenţă: 

1. STRATAN Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. PERCIUN Rodica, secretar ştiinţific, doctor în economie 
3. DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. CATAN Petru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
5. TROFIMOV Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar 
6. VOLC Iulia, doctor habilitat în sociologie. 

Referenţi oficiali: 
1. ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. VACULOVSCHI Dorin, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ROJCO Anatolii, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 

7) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.08.00.10–10 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Eficienţa difuzării inovaţiilor prin 
intermediul pieţei serviciilor financiare",  la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, prezentată de dra 
NOHAILÎC Silvia în următoarea componenţă: 
1. ULIAN Galina, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. DOGA-MÎRZAC Mariana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3.    SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
4.    ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5.    CIOBU Stela, doctor în economie, conferenţiar universitar 
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Referenţi oficiali: 
1. COBZARI Liudmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. CERNEI Ghenadie, doctor în economie 

Conducător ştiinţific: GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 

8) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 60.08.00.10 – 27* în cadrul Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Perfecţionarea 
reglementării de stat a sectorului agricol al Republicii Moldova”,  la specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în agricultură), prezentată de dra CIMPOIEŞ Liliana în următoarea componenţă: 

1. ŢURCANU Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. MOCANU Natalia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. TIMOFTI Elena, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
4. SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5. BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CERTAN Simion, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2.    BARBAROŞ Ecaterina, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Conducător ştiinţific: COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 
 

9) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 31.05.18.01 – 08 în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a 
tehnologiei tomatelor uscate”, la specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare (tehnologia produselor 
alimentare conservate), prezentată de dl CERNÎŞEV Serghei, în următoarea componenţă:  
1. TATAROV Pavel, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
2. SUBOTIN Iurie, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
3. LUPAŞCO Andrei, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
4. BERNIC Mircea, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
5. IORGA Eugen, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
Referenţi oficiali:  
1. BALAN Evghenii, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 
2. GUDIMA Angela, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: ŞLEAGUN Galina, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 
 

10) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.01.04.10 – 08 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: “Luminiscenţa şi 
emisia undelor THz ale materialelor nanostructurate în baza compuşilor semiconductori III-V”, la specialitatea: 
01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, prezentată de dl SÎRBU Lilian, în următoarea componenţă:  
1. GAŞIN Petru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. ŞERBAN Dormidont, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe fiz.-mat., profesor universitar 
3. GHEORGHIŢĂ Eugen, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
4. DOROGAN Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
5. RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
6. CARAMAN Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. NEDEOGLO Dmitrii, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. DASCALU Traian, doctor în fizică, România 
Conducător ştiinţific: TIGHINEANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
 

11) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 02.01.04.10 – 15 în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-
matematice cu tema: “Deformarea structurilor planare de tip TCO/SI sub acţiunea sarcinii concentrate”, la 
specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, prezentată de dl HAREA Evghenii, în următoarea 
componenţă:  

1. CULIUC Leonid, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
2. URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor habilitat în şt fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
3. SIMAŞCHEVICI Alexei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
4. DOROGAN Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
5. DÂNTU Maria, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali:  
1. ŞIŞIANU Teodor, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
2. BOROICA Lucica, doctor în fizică, Bucureşti, România 

Conducător ştiinţific: GRABCO Daria, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
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12) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 02.01.04.10 – 14 în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-
matematice cu tema: “Proprietăţile optice ale Cu(In1-xGax)1+2nSe2+3n şi Cu2Zn(Sn, Ge)S4)”, la specialitatea: 
01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, prezentată de dna GURIEVA Galina, în următoarea componenţă:  

1. CULIUC Leonid, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
2. URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor habilitat în şt fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
3. NEDEOGLO Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
4. DOROGAN Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
5. IOVU Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali:  
1. SÎRBU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. GAŞIN Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: ARUŞANOV Ernest, doctor habilitat în şt. fiz-mat., profesor universitar, academician 
 

13) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 05.02.00.10 – 03 în cadrul Institutului de Chimie al AŞM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie, cu tema: “Structura glicozidelor steroidice şi fenolice din 
plantele Veronica chamaedrys L. şi activitatea lor biologică” la specialitatea 02.00.10 – Chimie bioorganică, chimia 
compuşilor naturali şi fiziologic activi, prezentată de dna MARCENCO Alexandra, în următoarea componenţă: 

1. VLAD Pavel, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
2. ARÎCU Aculina, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
3. UNGUR Nicon, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar 
4. BARBĂ Alic, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
5. ZADOROJNÂI Larisa, doctor în chimie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BOBEICĂ Valentin, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
2. DRAGALIN Ion, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: CHINTEA Pavel, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
 

14) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 05.02.00.03 – 04 în cadrul Institutului de Chimie al AŞM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie, cu tema: “Sinteza şi proprietăţile derivaţilor noi ai 1H-
imidazolului” la specialitatea 02.00.03 – Chimie organică, prezentată de dna ŞARGAROVSCHI Viorica, în 
următoarea componenţă: 

1. VLAD Pavel, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
2. ARÎCU Aculina, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
3. CHINTEA Pavel, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
4. BARBĂ Nicanor, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
5. ZADOROJNÂI Alexandru, doctor în chimie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. UNGUR Nicon, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar 
2. CIOCÎRLAN Alexandru, doctor în chimie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MACAEV Fliur, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
 

15) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 05.02.00.03 – 03 în cadrul Institutului de Chimie al AŞM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie, cu tema: “Стереоселективный синтез и свойства 
новых производных (+)-3-карена (Sinteza stereoselectivă şi proprietăţile noilor derivaţi ai (+)-3-carenei)” la 
specialitatea 02.00.03 – Chimie organică, prezentată de dna BEŢ Liudmila, în următoarea componenţă: 

1. VLAD Pavel, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
2. ARÎCU Aculina, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
3. CHINTEA Pavel, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
4. KULCIŢKI Veaceslav, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
5. FONARI Marina, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. COLŢA Mihail, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar 
2. CIOCÎRLAN Alexandru, doctor în chimie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MACAEV Fliur, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
16) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.24 – 01 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină, cu 
tema: „Analiza medico-legală a deficienţelor admise în asistenţa medicală de profil chirurgical”, la specialitatea: 
14.00.24 – Medicină legală, prezentată de dl PĂDURE Andrei, în următoarea componenţă: 

1. CIOBANU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
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2. RÎVNEAC Victor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. SCRIPCARU Călin, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 
4. CUVŞINOV Ion, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. GHIDIRIM Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 

Referenţi oficiali: 
1. ASTĂRĂSTOAE Vasile, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 
2. MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. ROJNOVEANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Consultanţi ştiinţifici: BACIU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
                                    HOTINEANU Vladimir, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

17) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.13 – 09 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
“Neuropatia periferică în scleroza multiplă: studiu clinic electrofiziologic”, la specialitatea 14.00.13 – Neurologie, 
prezentată de dna ODAINIC Olesea, în următoarea componenţă: 

1. GHERMAN Diomid, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. GAVRILIUC Mihail, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. ZOTA Eremei, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. GROPA Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent  
2. ILICIUC Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific:  LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

18) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.08 – 06* în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
“Profilaxia şi tratamentul complicaţiilor corecţiei anomaliilor de refracţie prin lentile de contact”, la specialitatea 
14.00.08 – Oftalmologie, prezentată de dna LOPATA Iulia, în următoarea componenţă: 

1. BENDELIC Eugen, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. JERU Ion, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. LOBCENCO Aglaia, doctor în medicină 
5. CEBAN Cornelia, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. POP Rodica, doctor în medicină, profesor universitar, Cluj-Napoca, România 
2. LUPAN Valentina, doctor în medicină 

Conducător ştiinţific: BOIŞTEAN Vladimir, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 

19) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.22 – 04* în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
„Managementul diagnostic şi medico-chirurgical în uropatiile malformative la nou-născuţi şi copii în vârsta până la 
3 ani”, la specialitatea: 14.00.35 – Chirurgie pediatrică, prezentată de dna CELAC Victoria, în următoarea 
componenţă: 

1. GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor hab în medicină, conferenţiar universitar 
3. TĂNASE Adrian, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. ŞAVGA Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
5. GOŢEA Dan, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Referenţi oficiali: 
1. APRODU Gabriel, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 
2. TICA Constantin, doctor în medicină, profesor universitar, Constanţa, România 

 Conducător ştiinţific: GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
 

20) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.22 – 05* în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
„Optimizarea metodelor de corecţie medico-chirurgicală în herniile diafragmo-pleurale şi eventraţiile diafragmatice 
la copil”, la specialitatea: 14.00.35 – Chirurgie pediatrică, prezentată de dna BÎRSAN Aliona, în următoarea 
componenţă: 

1. GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor hab în medicină, conferenţiar universitar 
3. ŞAVGA Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
4. APRODU Gabriel, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 
5. BALICA Ion, doctor habilitat în medicină 

Referenţi oficiali: 
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1. TICA Constantin, doctor în medicină, profesor universitar, Constanţa, România 
2. BATAEV Hasan, doctor habilitat în medicină, Moscova, Rusia 

Conducător ştiinţific: BABUCI Stanislav, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
Consultant ştiinţific: CIUBOTARU Anatol, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

21) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 33 în cadrul Institutului de Cardiologie, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Impactul fibrilaţiei atriale şi altor factori de 
risc tromboembolic în apariţia accidentului vascular cerebral ischemic”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi 
reumatologie (cardiologie), prezentată de dna DIACONU Nadejda, în următoarea componenţă: 

1. POPOVICI Mihail, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, academician  
2. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. REVENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
5. IZVOREAN Alexandru, doctor în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  
2. GAVRILIUC Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: GROSU Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

22) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 34 în cadrul Institutului de Cardiologie, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Efectul nefroprotector şi impactul asupra 
elasticităţii arteriale a medicaţiei cu antagonist al receptorilor de angiotensină II versus inhibitor al enzimei de 
conversie a angiotensinei II în hipertensiunea arterială esenţială”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi 
reumatologie (cardiologie), prezentată de dna DURNEA Aliona, în următoarea componenţă: 

1. POPOVICI Mihail, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, academician  
2. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. GROSU Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. IVANOV Victoria, doctor habilitat în medicină 
5. RUDI Victor, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. IZVOREAN Alexandru, doctor în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
 

23) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.07 - 08 în cadrul Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: „Studierea şi 
evaluarea activităţii antivirale, imunomodulatoare şi interferonogene a pacovirinei”, la specialitatea 03.00.07 – 
Microbiologie, prezentată de dl SPÎNU Igor, în următoarea componenţă: 

1. MERENIUC Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. CILOCI Alexandra, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. ROŞCIN Iurie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. DIUG Eugen, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar 
5. GHIDIRIM Victoria, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  

Referenţi oficiali: 
1. GHINDĂ Sergiu, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
2. BORTĂ Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BARINSKI Igor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician al AŞMR 
Consultant ştiinţific:  HOLBAN Tiberiu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

 
BIOLOGIE, GEOGRAFIE  ŞI AGRICULTURĂ 

 
24) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 60.06.01.09 – 01* în cadrul Universităţii Agrare de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în agricultură cu tema: „Perfecţionarea 
tehnologiei de cultivare a şerlaiului (Salvia sclarea L.)”, la specialitatea 06.01.09 – Fitotehnie, prezentată de dl 
CREŢU Alexandr, în următoarea componenţă: 

1. BARBAROŞ Mihail, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar universitar 
2. GHEORGHIEV Nicolae, secretar ştiinţific, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 
3. LUPAŞCU Mihail, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, academician 
4. BURDUJAN Victor, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 
5. PÎRVAN Pintilie, doctor în agricultură 

Referenţi oficiali: 
1. BOINCEAN Boris, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător 
2. ROŞCA Nina, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
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Conducător ştiinţific: MUSTEAŢĂ Grigore, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
 

25) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 11.03.00.05 – 12 în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a AŞM, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie cu tema: „Modificările morfofiziologice şi 
biochimice ale algei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. cultivate pe ape reziduale şi utilizarea ei”, la specialitatea 
03.00.05 – Botanică, prezentată de dl DOBROJAN Sergiu, în următoarea componenţă: 

1. CIUBOTARU Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
2. COLŢUN Maricica, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. CODREANU Valentin, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
4. MANIC Ştefan, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
5. NEDBALIUC Boris, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. COJOCARI Angela, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
2. CĂRĂUŞ Ioan, doctor în biologie, profesor universitar, Bacău, România 

Conducător ştiinţific: ŞALARU Victor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
 

26) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 10.03.00.15 – 14 în cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a 
Plantelor al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Particularităţile 
controlului genetic al rezistenţei tomatelor la fuzarioza radiculară” la specialitatea 03.00.15 – Genetică, prezentată 
de dna ROTARU Ludmila, în următoarea componenţă: 

1. BARBACAR Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
2. COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
4. CRAVCENCO Anatol, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
5. ANDRONIC Larisa, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1.  DUCA Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
2.  SALTANOVICI Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: LUPAŞCU Galina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
 

27) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 10.03.00.15 – 15 în cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a 
Plantelor al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Controlul genetic 
al rezistenţei grâului de toamnă la patogenii care produc boli de rădăcină” la specialitatea 03.00.15 – Genetică, 
prezentată de dna ŞAŞCO Elena, în următoarea componenţă: 

1. BARBACAR Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
2. COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. CRAVCENCO Anatol, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
4. ROTARI Alexandru, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
5. SMEREA Svetlana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. CEMORTAN Igor, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: LUPAŞCU Galina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
 

28) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 06.03.00.08 –  07 în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Particularităţile biologice şi comportamentul 
speciei Triturus vulgaris L. (Amphibia, Caudata) în Codrii Centrali” la specialitatea 03.00.08 – Zoologie,  prezentată 
de dna PLOP Larisa, în următoarea componenţă: 

1. DAVID Anatol, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
2. UNGUREANU Laurenţia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. MUNTEANU Andrei, doctor în biologie, profesor universitar  
4. GACHE Carmen, doctor în biologie, conferenţiar universitar, Iaşi, România 
5. USATÎI Marin, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
Referenţi oficiali:  
1. ION Iordache, doctor în biologie, profesor universitar, Iaşi, România 
2. ŢURCAN Vladimir, doctor în biologie 

Conducător ştiinţific: TODERAŞ Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
 

29) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.03.00.13 – 08 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: “Aspecte fiziologice vizând aplicarea 
remediului „Apifitostimulina” în creşterea porcinelor” la specialitatea 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor, 
prezentată de dna DONICA Natalia, în următoarea componenţă: 

1. CRIVOI Aurelia, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
2. CORLĂTEANU Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar universitar  
3. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
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4. ERHAN Dumitru, doctor habilitat în biologie,  profesor cercetător 
5. PALADI Ecaterina, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MACARI Vasile,  doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
2. USATÂI Agafia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 

Conducător ştiinţific: ŢURCANU Ştefan, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
 

30)          Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.03.00.13 – 09 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: “Aspecte fiziologice a utilizării 
preparatului Apidermin la tratarea animalelor cu leziuni corporale” la specialitatea 03.00.13 – Fiziologia omului şi 
animalelor, prezentată de dna IACHIMOVA Tatiana, în următoarea componenţă: 

1. CRIVOI Aurelia, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
2. CORLĂTEANU Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar universitar  
3. USATÂI Agafia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
4. ERHAN Dumitru, doctor habilitat în biologie,  profesor cercetător 
5. MACARI Vasile,  doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. TIMOŞCA Maria,  doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
2. MOŞANU Lora, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ŢURCANU Ştefan, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
 

 
DREPT, PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
31) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 75.12.00.08 – 05* în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, a MAI al 

Republicii Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Analiza juridico-
penală şi criminologică a infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător”, la specialitatea: 12.00.08 – 
Drept penal (drept penal, criminologie), prezentată de dl SPALATU Veaceslav, în următoarea componenţă: 

1. BÂRGĂU Mihail, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. ODAGIU Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. COJOCARU Radion, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: ULIANOVSCHI Xenofon, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

32) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 75.12.00.08 – 06* în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, a MAI al 
Republicii Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Analiza juridico-
penală şi criminologică a infracţiunii de luare de ostatici”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, 
criminologie), prezentată de dl CHIRIŢA Valentin, în următoarea componenţă: 

1. BÂRGĂU Mihail, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. PARENIUC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: ULIANOVSCHI Xenofon, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

33) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 75.12.00.08 – 07* în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, a MAI al 
Republicii Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Condamnarea cu 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate minorului: probleme juridice şi socio-psihologice”, la 
specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl BUCUR Cătălin Ionuţ, în următoarea 
componenţă: 

1. BÂRGĂU Mihail, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. BOROI Alexandru, doctor în drept, profesor universitar, Bucureşti, România 
4. URSU Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. PARENIUC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. BUJOR Valeriu, doctor în drept, profesor universitar 
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2. CARPOV Trofim, doctor în drept, conferenţiar universitar  
Conducător ştiinţific: GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

34) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.01 – 15* în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Responsabilitatea şi răspunderea 
judecătorilor în exercitarea justiţiei”, la specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi 
dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept, prezentată de dna GHERNAJA Geta-Cristina, în următoarea 
componenţă: 

1. SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. TAŞCĂ Mihai, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
3. AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. POSTU Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

1. HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar, Galaţi, România 
2. NEGRU Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BALTAGA Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

35) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.10–32 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Statutul juridic al combatantului 
în conflictele armate contemporane”, la specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public, prezentată de dl CAUIA 
Alexandr, în următoarea componenţă: 

1. BURIAN Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. DORUL Olga, secretar ştiinţific, doctor în drept 
3. SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. ŢARĂLUNGĂ Victoria, doctor în drept 
Referenţii oficiali: 

1. BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. SÂRCU Diana, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

36) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 45 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Instituţii de tip ombudsman în 
ţările Uniunii Europene şi în statele limitrofe”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea 
şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dna ŞERBĂNOIU-BĂDESCU Veronica, în următoarea 
componenţă: 

1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
3. POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar 
5. ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. PAVEL Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar, Bucureşti, România  

Conducător ştiinţific: GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
 

37) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 46 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Contractul administrativ ca formă 
juridică de prestare a serviciilor publice”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl FLOREA Bogdan, în următoarea componenţă: 

1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
3. GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. MOCANU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar 
2. DRAGOŞ Dacian Cosmin, doctor în drept, conferenţiar universitar, Cluj-Napoca, România  

Conducător ştiinţific: GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar 
 

38) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 38 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Răspunderea pentru evaziunea fiscală 
reglementată de legislaţia penală a României”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl 
CRISTEA Ion, în următoarea componenţă: 
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1. BRÎNZĂ Sergiu,  preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. ALECU Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar, Constanţa, România 
5. ULIANOVSCHI Xenofon, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

1. CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BARBĂNEAGRĂ Alexei,  doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
 

39) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 37 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Contabanda: aspecte juridico-penale”, la 
specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl SOBIEŢKI Rostislav, în următoarea 
componenţă: 

1. BRÎNZĂ Sergiu,  preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. MARIŢ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

1. GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. MAIMESCU Sava, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

40) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33.13.00.02 – 06* în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Tehnologii 
comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţământul superior”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii (limba engleză), prezentată de dna BUSHNAQ Tatiana, în următoarea componenţă: 

1. MÂNDÂCANU Virgil, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. SADOVEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie 
3. PATRAŞCU Dumitru,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. STRAH Lidia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
5. BABĂRĂ Eugenia,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

1. GUŢU Vladimir,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. BUDNIC Ana,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: COJOCARU-BOROZAN Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
Consultant ştiinţific: GOGU Tamara, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
 

41) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 36 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Valenţe formative ale educaţiei interculturale 
în pregătirea profesională iniţială”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna DUHLICHER 
Olga, în următoarea componenţă: 

1. GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. HANDRABURA Loretta, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. BUDNIC Ana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali:  
1.   SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2.   VASILIEV Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: DANDARA Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

42) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 37 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Formarea competenţelor antreprenoriale la 
elevii claselor liceale”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna TICUŢĂ Elena Roxana, în 
următoarea componenţă: 

1. GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. DANDARA Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. BACIU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
1. PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. PAIU Mihai, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 



E:\CNAA\Comisia de Atestare\sedinta c.atestare\2011\Hotariri\5-08.07.2011\hotpr.2011.5 (08.07.2011)  formarea CSS.doc 11

Conducător ştiinţific: COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

43) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.19.00.01 – 02* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie „Implicarea conştiinţei de sine în sistemul de 
valori al personalităţii adolescentului”, la specialitatea 19.00.01 – Psihologie generală, prezentată de dna PALADI 
Oxana, în următoarea componenţă: 

1. PLATON Carolina, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
2. TOLSTAIA Svetlana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie 
3. BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
4. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
5. GONŢA Victoria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali:  
1. MAXIMENCO Iurie, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Ucraina 
2. BRICEAG Silvia, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător  
 

44) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.19.00.01 – 03* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie „Psihodiagnoza tulburărilor de personalitate 
prin intermediul Sistemului Electronic de Asistenţă Diagnostică”, la specialitatea 19.00.01 – Psihologie generală, 
prezentată de dna ŢOPA Diana, în următoarea componenţă: 

1. BUCUN Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
2. TOLSTAIA Svetlana, secretar ştiinţific, doctor în psihologie 
3. BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător  
4. GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
5. SÎRBU Ana, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
6. BOLEA Zinaida, doctor în psihologie 
Referenţii oficiali:  
1. MAXIMENCO Iurii, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Ucraina 
2. GONŢA Victoria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
 

 
ISTORIE, FILOSOFIE, SOCIOLOGIE 

 
45) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 18 23.00.01 – 15 în cadrul Institutului Integrare Europeană şi 

Ştiinţe Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie cu tema: „Interesele 
geopolitice ale marilor puteri şi impactul lor asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova”, la specialitatea: 
23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, prezentată de dl UNGUREANU 
Veaceslav, în următoarea componenţă: 

1. ROŞCA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, academician  
2. VARZARI Pantelimon, secretar ştiinţific, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
3. BENIUC Valentin, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar 
4. CIOBU Emil , doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
5. JOSANU Iurie, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 
1. NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar 
2. MANOLACHE Constantin, doctor în politologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: JUC Victor , doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  

Preşedinte,                          
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 

Secretar ştiinţific,              
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


