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H O T Ă R Â R E A nr. AT –2/4-2 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr.2/4 din 31 martie 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 D 30.10.01.06 – 16, în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Hamletismul şi 
quijotismul în contextul european din secolele XIX-XX” la specialitatea 10.01.06 – Literatura universală 
şi comparată, prezentată de dna OPREA Elena, în următoarea componenţă: 

1. PAVLICENCO Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. GROSSU-CHIRIAC Cristina, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
3. PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
4. TOPOR Gabriela, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. GHIŢU Lorina, doctor în filologie 
Referenţi oficiali: 
1. CIMPOI Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician  
2. BARAGA Victoria, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: KLEIMAN Rita, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
 

ECONOMIE 
 

2) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05–21 în cadrul Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu 
tema: „Perfecţionarea gestiunii calităţii produselor ca factor al competitivităţii întreprinderii”, la 
specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dna 
DRAGALIN Iuliana, în următoarea componenţă: 

1. ROŞCA Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BLAGORAZUMNAEA Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. ŢURCANU Gheorghe, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. JALENCU Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar 

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

Conducător ştiinţific: BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
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3) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.10–32/ în cadrul Academiei de Studii Economice 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: 
„Mecanismul financiar al asigurărilor sociale”,  la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, 
prezentată de dna CIOBANU Natalia în următoarea componenţă: 
1. COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar;  
4. GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
5. VACULOVSCHI Dorin, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

Referenţi oficiali: 
1. ENICOV Igor, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. MAXIM Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar.  
Conducător ştiinţific: ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

4) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05–20 în cadrul Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu 
tema: "Elaborarea politicilor de restructurare a managementului vamal românesc în spaţiul economic 
comunitar”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în domeniul vamal), prezentată de dna 
AVIRVAREI-BEANU Cristina, în următoarea componenţă: 

1. ROŞCA Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. BLAGORAZUMNAEA Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. IONIŢĂ Veaceslav, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. COŞERIN Florin, doctor în economie, Constanţa, România; 

Referenţi oficiali: 
1. BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
2. PĂDURARU Tudor, doctor în economie, profesor universitar, Iaşi, România. 

Conducător ştiinţific: BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 

 
5) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.11.00.11 – 04* în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie cu tema: “Transformările 
substanţelor organice în apele naturale de suprafaţă din Republica Moldova”, la specialitatea: 11.00.11 – 
Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale prezentată de dl SPĂTARU Petru, 
în următoarea componenţă:  
1. DUCA Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician  
2. GONŢA Maria, secretar ştiinţific, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar 
3. CIOBANU Mihail, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
4. ŢÎMBALIUC Nina, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
5. BUNDUCHI Elena, doctor în chimie 

Referenţi oficiali: 
1. MACOVEANU Matei, doctor în chimie, profesor universitar, Iaşi, România 
2. GLADCHI Viorica, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: LUPAŞCU Tudor, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător 
Consultant ştiinţific: SANDU Maria, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
6) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.13 – 07 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: “Particularităţi clinice, neuroimagistice şi neurofiziologice ale hemoragiilor 
intracerebrale minore”, la specialitatea 14.00.13 – Neurologie, prezentată de dna COŞCIUG Lilia, în 
următoarea componenţă: 
1. GROPA Stanislav, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
2. GAVRILIUC Mihail, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
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4. LACUSTA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
5. PASCAL Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. TIMIRGAZ Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific:  GHERMAN Diomid, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
 

7) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.13 – 08 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: “Rolul factorilor perinatali în tulburările vegetative la copii”, la 
specialitatea 14.00.13 – Neurologie, prezentată de dl RAILEAN Gheorghe, 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. LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. PASCAL Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
6. LACUSTA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
7. ŢUREA Valentin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. GROPA Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent  
2. FURDUI Teodor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
3. MIHU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
Consultanţi ştiinţifici:  MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
                                       STRATULAT Petru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

8) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 52.14.00.14 – 19 în cadrul Institutului Oncologic, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Particularităţile de diagnostic, 
tratament şi pronostic ale carcinomului neinvaziv al glandei mamare”, la specialitatea 14.00.14 – 
Oncologie şi radioterapie, prezentată de dna CHIABURU Simona, în următoarea componenţă: 

1. ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. CERNÎI Anatolie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. PIHUT Piotr, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
5. GHIDIRIM Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. GUDIMA Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: JOVMIR Vasilii, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: BOGDANSCAIA Nina, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
 

9) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.05 – 25 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: „Particularităţile clinico-morfologice şi imagistice ale pneumonitelor interstiţiale 
idiopatice”, la specialitatea 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie), prezentată de dna MUNTEANU 
Oxana, în următoarea componenţă: 

1. ANESTIADI Zinaida, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. BABIUC Constantin, secretar ştiinţific, doctor în medicină, profesor universitar 
3. BUTOROV Ivan, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. ŞCIUCA Svetlana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
5. HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  

Referenţi oficiali: 
1. MATCOVSCHI Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. PISARENCO Serghei, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BOTNARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: VATAMAN Vladimir, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 

10) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.07 – 08 în cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
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în medicină, cu tema: ”Estimarea igienică a condiţiilor de instruire şi habituale ale elevilor claselor 
primare cu afecţiuni cronice respiratorii”, la specialitatea 14.00.07 – Igienă prezentată de dna CAZACU-
STRATU Angela, în următoarea componenţă: 

1. OSTROFEŢ Grigore, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. CHIRLICI Alexei, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
4. BAHNAREL Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
5. ŢUREA Valentin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MOROŞANU Raisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. VOLNEANSCHI Ana, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: FRIPTULEAC Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: ŞCIUCA Svetlana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

11) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.15 – 05 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: ”Remodelarea stromei conjuctive şi interrelaţiile epitelio-stromale în 
neoplaziile colului uterin”, la specialitatea 14.00.15 – Anatomie patologică, prezentată de dl 
ŞAPTEFRAŢI Lilian, în următoarea componenţă: 

1. BACIU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. RÎVNEAC Victor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. ANESTIADI Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
4. CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. GUDIMA Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. ZOTA Eremia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
2. HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
3. COSTIN Sava, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Consultanţi ştiinţifici: CERNÎI Anatol, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
                                    RAICA Marius, doctor în medicină, profesor universitar, România 
 

12) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.16 – 04 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: “Impactul intoxicaţiei acute cu alcool asupra  şocului hemoragic”, la 
specialitatea 14.00.16 – Fiziologie normală şi patologică, prezentată de dl VIŞNEVSCHI Anatolie, în 
următoarea componenţă: 

1. VOVC Victor, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. GAFENCU Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. NIGULEANU Vasilii, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. SAULEA Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. BÂTCA Angela, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
6. GHICAVÎI Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. LÎSÎI Leonid, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. COJOCARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. DUBCENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

  Consultant ştiinţific: LUTAN Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

13) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 29 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: ”Argumentarea ştiinţifică a serviciilor comunitare pentru bolnavii cu dereglări 
psihice”, la specialitatea 14.00.33 –Medicină socială şi management, prezentată de dna CHIHAI Jana, în 
următoarea componenţă: 

1. TINTIUC Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. VICOL Corina, secretar ştiinţific, doctor în medicină 
3. GREJDIANU Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. COBÎLEANSCHI Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. PRIŢCAN Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
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1. CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. REVENCO Mircea, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: SPINEI Larisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: NACU Anatol, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

14) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 28 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: ”Aspecte socio-economice şi juridice ale implementării asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală”, la specialitatea 14.00.33 –Medicină socială şi management, prezentată de dl BUGA 
Mircea, în următoarea componenţă: 

1. TINTIUC Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. DAMAŞCAN Ghenadie, doctor în medicină 
5. MALANCIUC Iurie, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. CIOBANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. CIOBANU Mihai, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: EŢCO Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

 
BIOLOGIE, GEOGRAFIE  ŞI AGRICULTURĂ 

 
15) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 60.06.01.15 – 01* în cadrul Universităţii Agrare de Stat 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în agricultură cu tema: „Variaţia 
unor indici ai agroecosistemelor sub influenţa factorilor climatici şi agrofitotehnici”, la specialitatea 
06.01.15 – Agroecologie, prezentată de dna GÎRLA Daniela, în următoarea componenţă: 

1. BOINCEAN Boris, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător 
2. CAZMALÎ Nicolai, secretar ştiinţific, doctor în agricultură 
3. RUSU Alexandru, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
4. BUCUR Gheorghe, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 
5. ANDRIUCĂ Valentina, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CERBARI Valerian, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
2. RUSU Teodor, doctor în agricultură, profesor universitar, Cluj-Napoca, România 

Conducător ştiinţific: UNGUREANU Valentin, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru 
corespondent 
 

 
DREPT, PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
16) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 - 77 în cadrul Universităţii de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie 
„Воспитание координационных способностей у девочек 6-7 лет на этапе начальной спортивной 
подготовки в художественной гимнастике”, la specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii  fizice de recuperare, prezentată de dna CRAIJDAN 
Olga, în următoarea componenţă:     
1. DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
2. JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. KRUŢEVICI Tatiana, doctor habilitat în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, Kiev, Ucraina  
4. POBURNÎI Pavel, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. ILIIN Grigore, doctor în pedagogie, porfesor universitar 
Referenţii oficiali: 
1. GANCEAR Ivan, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Odesa, Ucraina  
2. DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar 
Conducător ştiinţific: AFTIMICIUC Olga, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

17) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 - 74 în cadrul Universităţii de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie 
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„Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii din învăţământul gimnazial în baza dozării diferenţiate a 
efortului fizic, la specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi 
a culturii  fizice de recuperare, prezentată de dl MOCANU George Dănuţ, în următoarea componenţă:     

1. DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
2. JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. BALINT Gheorghe, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, Bacău, România 
4. GRIMALSCHI Teodor, doctor în pedagogie, profesor universitar 
5. DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. ABABEI Radu, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, Bacău, România  
2. BOIAN Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: CARP Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

18) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 - 75 în cadrul Universităţii de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie 
„Dezvoltarea capacităţilor coordinative şi influenţa lor asupra performanţei motrice la elevii din treapta 
învăţământului primar”, la specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, 
antrenamentului sportiv şi a culturii  fizice de recuperare, prezentată de dl MOISESCU Petronel 
Cristian, în următoarea componenţă:     
1. DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
2. JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. PĂCURARU Alexandru, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, Galaţi, România 
4. CARP Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. MRUŢ Ivan, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 
1. RAŢĂ Gloria, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, Bacău, România  
2. GRIMALSCHI Teodor, doctor în pedagogie, profesor universitar 
Conducător ştiinţific: ROTARU Andrei, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

19) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 - 76 în cadrul Universităţii de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie 
„Recuperarea controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral în baza programei de 
kinetoterapie cu efecte de transfer funcţional”, la specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei 
fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii  fizice de recuperare, prezentată de dl AGAPII Eugeniu, în 
următoarea componenţă:     

1. DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
2. JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. HAGIU Bogdan-Alexandru, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Iaşi, România 
4. LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. RACU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
6. BUFTEA V., doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. BĂLTEANU Veronica, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, Iaşi, România  
2. CAUN Elena, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar 
20) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 34 în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în pedagogie „Teoria şi 
metodologia dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie 
generală, prezentată de dna BOROZAN Maia, în următoarea componenţă: 
1. BODRUG-LUNGU Valentina, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
2. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
4. PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
5. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

Referenţii oficiali:  
1. CRISTEA Sorin, doctor în pedagogie, profesor universitar, România 
2. PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
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21) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 35 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Monitorizarea 
asigurării calităţii educaţiei în unitatea şcolară”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, 
prezentată de dna JUC Nina, 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. PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. PAIU Mihai, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. GUZGAN Valentin, doctor în pedagogie 

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

Conducător ştiinţific: COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
22) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 32 în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Riscul întemeiat”, la 
specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl FAIGHER Anatolie în următoarea 
componenţă: 

1. BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. TOADER Tudorel, doctor în drept, profesor universitar, România 
4. STAMATIN Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. CARPOV Trofim, 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: MORARU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
23) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 32 în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Implicaţii juridico-
penale asupra consimţământului victimei”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), 
prezentată de dna IONUŞ Raluca în următoarea componenţă: 

1. BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. GHEORGHIŢĂ Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. CARPOV Trofim, doctor în drept, conferenţiar universitar 
6. PĂVĂLEANU Vasile, doctor în drept, profesor universitar, România 

Referenţii oficiali: 
1. BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: BOTNARU Stela, doctor în drept, conferenţiar universitar 

24) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 33 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Infracţiuni în 
domeniul concurenţei (aspecte de drept penal)”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), 
prezentată de dl TIMOFEI Sorin în următoarea componenţă: 

1. BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. CARPOV Trofim, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: BOTNARU Stela, doctor în drept, conferenţiar universitar 

FILOSOFIE, ISTORIE, POLITOLOGIE,  
JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 

 
25) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 22 07.00.06 – 01* în cadrul Institutului Patrimoniului 

Cultural al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Moneda şi 
circulaţia monetară în Moldova (mijlocul sec. XIV – primul sfert al sec. XVI)”, la specialitatea: 07.00.06 – 
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Arheologie, prezentată de dna DERGACIOVA Lilia, în următoarea componenţă: 
1. LEVIŢKI Oleg, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
2. VORNIC Vlad, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 
3. EREMIA Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
4. GONŢA Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
5. JARKUŢCHI Ion, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  
Referenţii oficiali: 

1. POSTICĂ Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
2. BOLDUREANU Ana, doctor în istorie 

Conducător ştiinţific: RUSSEV Nicolai, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 
26) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 10.01.10 – 05 în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Politicile editoriale 
ale TV Moldova 1: analiză istorico-mediologică (a.a. 1958-2009)”, la specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism 
şi ştiinţe ale comunicării, prezentată de dl PARFENTIEV Boris, în următoarea componenţă: 

1. PETRENCU Anatol, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  
2. GUZUN Mihai, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. GROSSU Silvia, doctor în istorie, conferenţiar universitar  
4. SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
5. MALCOCI Ludmila, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar  
6. DANILOV Maria, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  
7. EŞANU Constantin, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  

Referenţii oficiali: 
1. EŞANU Andrei ,  doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician  
2. GORINCIOI Gheorghe, doctor în istorie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: MARIN Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
 

27) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 23.00.01 – 26 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie cu tema: „Relaţiile 
politice ale Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) cu autorităţile centrale ale Republicii 
Moldova: realităţi şi perspective”, la specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 
instituţii şi procese politice, prezentată de dna MIRONOVA Svetlana, în următoarea componenţă: 

1. SOLOMON Constantin, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
2. SÎMBOTEANU Aurel, secretar ştiinţific, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
3. PALIHOVICI Serghei, doctor în politologie 
4. SACA Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
5. CÎRNAŢ Teodor,  doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în politologie conferenţiar, universitar 
2. CORNEA Sergiu,  doctor în politologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MOŞNEAGA Valeriu, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  

Preşedinte,                            
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 

                                             
Secretar ştiinţific, 
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


