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

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr. 4 din 12 mai 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 19.10.02.01 - 16 în cadrul Institutului de Filologie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie 
„Limba română în condiţiile diglosiei (studiul diacronic)” la specialitatea 10.02.01 – Limba română, 
prezentată de dna NEGRESCU-BABUŞ Inna, în următoarea componenţă: 

1. PAVEL Vasile, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. SAVIN-ZGARDAN Angela, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
3. COTELNIC Teodor, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
4. VEREBCEANU Galaction, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
5. VARZARI Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. ZAGAEVSCHI Vladimir, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: RAEVSCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
 

2) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 19.10.02.01 - 17 în cadrul Institutului de Filologie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie 
„Semiadverbele în limba română” la specialitatea 10.02.01 – Limba română, prezentată de dna BOZ 
Olga, în următoarea componenţă: 

1. PAVEL Vasile, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. SAVIN-ZGARDAN Angela, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
3. COTELNIC Teodor, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
4. PĂCURARU Veronica, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. RĂILEANU Viorica, doctor în filologie 

Referenţi oficiali: 
1. ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. VULPE Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
 

ECONOMIE 
 

3) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.14–16 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
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Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Fenomenul sărăciei – 
problema mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii”, la specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; relaţii 
economice internaţionale, prezentată de dna ŞONŢU Natalia în următoarea componenţă: 

1. CHIRCĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. CHISTRUGA Boris, secretar, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
3. MOLDOVAN Dumitru, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru corespondent 
4. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
5. LIVIŢCHI Oxana, doctor în economie 

Referenţi oficiali:  
1. ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. WEEKS John, doctor în economie, Marea Britanie 

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

4) Se formează Consiliului ştiinţific specializat D 32.08.00.14 – 17 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie, cu tema: “Zonele economice libere 
şi rolul lor în procesul de integrare a economiilor naţionale în sistemul relaţiilor economice internaţionale” la 
specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale, prezentată de dna OSMATESCU 
Angela în următoarea componenţă: 

1. CHIRCĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
2. CHISTRUGA Boris, secretar, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
3. ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. SAVA Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. SÎRBU Olesea, doctor în economie 

Referenţi oficiali:  
1. GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
2. CIOBANU Sergiu, doctor în economie 

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

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 

 
5) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.01.01.09 – 12 în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: 
„Metode numerice de soluţionare a problemelor deterministe şi stochastice în sistemele decizionale 
dinamice”, la specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, prezentată de dl 
LAZARI Alexandru, în următoarea componenţă:  
1. SOLTAN Petru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, academician 
2. CATARANCIUC Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. MIŞCOI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
4. GUŢULEAC Emilian, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
5. HÂNCU Boris, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. SOLOMON Dumitru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. GODONOAGĂ Anatol, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: LOZOVANU Dmitrii, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar 
 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
6) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 32 în cadrul Institutului de Cardiologie, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Particularităţile afectării 
aparatului locomotor la pacienţii cu diabet zaharat tip 2”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi 
reumatologie (reumatologie), prezentată de dna CHIŞLARI Lia, în următoarea componenţă: 

1. POPOVICI Mihail, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, academician  
2. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. VUDU Lorina, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
5. MOŞNEAGA Marigula, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
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1. CHIRIAC Rodica, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Iaşi, România  
2. ZOTA Larisa, doctor în medicină, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: GROPPA Liliana, doctor habilitat, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: ANESTIADI Zinaida, doctor habilitat, profesor universitar 
 

7) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.07 - 07 în cadrul Institutului de Microbiologie 
şi Biotehnologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
„Activitatea antimicrobiană şi antioxidantă a preparatului autohton Enoxil”, la specialitatea 03.00.07 – 
Microbiologie, prezentată de dl LUPAŞCU Lucian, 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. USATÎI Agafia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
5. GHINDĂ Sergiu, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  

Referenţi oficiali: 
1. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. MELNIC Valentina, doctor în medicină 

Conducător ştiinţific: RUDIC Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
 

8) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.21 – 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: „Tratamentul cariei dentare medii a dinţilor permanenţi în etapa prefuncţională de 
erupţie”, la specialitatea 14.00.21 – Stomatologie, prezentată de dl CIUMEICO Igor, în următoarea 
componenţă: 

1. LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. TOPALO Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
5. FALA Valeriu, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. BURLACU Valeriu, doctor în medicină, profesor universitar  
2. MAXIM Adam, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Conducător ştiinţific: GODOROJA Pavel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
 

9) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.22 – 15 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: „Tratamentul chirurgical al fracturilor humerusului proximal”, la specialitatea: 
14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie, prezentată de dl CHIRILĂ Vitalie, în următoarea componenţă: 

1. MARIN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. PULBERE Oleg, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. NACU Viorel, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. BUZU Dumitru, doctor în medicină 
5. KUSTUROV Vladimir, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. ŞAVGA Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. REMIZOV Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: GORNEA Filip, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

10) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 30 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: ”Integrarea serviciilor de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale”, la 
specialitatea 14.00.33 –Medicină socială şi management, prezentată de dl ŞIŞCANU Dumitru, 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. ROŞCA Petru, doctor în medicină, profesor universitar 
4. CHEIANU-ANDREI Diana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 
5. SAVIN Victor, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
6. STRĂTILĂ Mihail, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
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Referenţi oficiali: 
1. CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. PRIŢCAN Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: EŢCO Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: DILION Marcela, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 
 

 
BIOLOGIE, GEOGRAFIE  ŞI AGRICULTURĂ 

 
11) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.11.00.02 – 04* în cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în geografie cu tema: 
„Particularităţile teritoriale ale tranziţiei demografice în Republica Moldova ”, la specialitatea 11.00.02 – 
Geografie economică, socială şi politică, prezentată de dl GROZAV Adrian, în următoarea componenţă: 

1. CHIRCĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. SAINSUS Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
3. MIHAILESCU Constantin, doctor habilitat în geografie, conferenţiar universitar 
4. CAZANŢEV Olga, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
5. HACHI Mihai, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
6. PALADI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 

Referenţi oficiali: 
1. UNGUREANU Alexandru, doctor în geografie, profesor universitar, Iaşi, România 
2. SOCHIRCĂ Vitalie, doctor în geografie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MATEI Constantin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar 
 

12) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 06.03.00.08 –  06 în cadrul Institutului de Zoologie al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Particularităţile 
biologice şi ecologice ale speciilor genurilor Sylvia şi Phylloscopus (Passeriformes, Sylviidae) în 
ecosisteme naturale şi antropizate” la specialitatea 03.00.08 – Zoologie,  prezentată de dna BOGDEA 
Larisa, în următoarea componenţă: 

1. TODERAŞ Ion, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
2. UNGUREANU Laurenţia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. COZARI Tudor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
4. TRELEA Sorin, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
5. IGNAT Alina Elena, doctor în biologie, cercetător ştiinţific, Iaşi, România 
Referenţi oficiali:  
1. GAVA Radu, doctor în biologie, profesor universitar, Piteşti, România 
2. GACHE Carmen, doctor în biologie, conferenţiar universitar, Iaşi, România 

Conducător ştiinţific: MUNTEANU Andei, doctor în biologie, profesor universitar  
 

13) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 11.03.00.05 – 11 în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie cu tema: „Particularităţile 
biologice de creştere şi dezvoltare a plantelor lemnoase în condiţii de container”, la specialitatea 03.00.05 
– Botanică, prezentată de dl ROŞCA Ion, în următoarea componenţă: 

1. NEGRU Andrei, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
2. COLŢUN Maricica, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
4. CODREAN Valentin, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
5. TELEUŢA Alexandru, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
Referenţi oficiali: 
1. TARHON Petru, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. GUMENIUC Iachim, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

Conducãtor ştiinţific: CIUBOTARU Alexandru, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, 
academician  
 

 
DREPT, PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
14) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 35 în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în drept cu tema: „Conceptul 
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infracţiunii militare în dreptul penal”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, drept 
procesual penal), prezentată de dl ULIANOVSCHI Xenofon 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. CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
5. SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
3. GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

15) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 38.13.00.01 - 44 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale 
Educaţiei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Bazele pedagogice şi 
manageriale de dezvoltare a instituţiilor de învăţământ complementar în Republica Moldova”, la 
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dl VOLCOV Valeriu, în următoarea 
componenţă: 

1. CEMORTAN Stela, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. CARA Angela, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
3. BODRUG Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. REPIDA Tatiana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. ANDRIŢCHI Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

1. MÂNDÂCANU Virgil, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. MUSTEAŢĂ Simion, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
 

16) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 36 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Aspecte juridice 
naţionale şi internaţionale privind tortura şi tratamentul inuman şi degradant”, la specialitatea: 12.00.08 
– Drept penal (drept penal), prezentată de dna BOLOCAN-HOLBAN Augustina în următoarea 
componenţă: 

1. CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. STAMATIN Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. MARIŢ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BRÎNZĂ Sergiu,  doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 

Preşedinte,                        
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 
 

Secretar ştiinţific,  
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


