
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

 
COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 
 

Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271;   www.cnaa.md;  e-mail: info@cnaa.gov.md 

H O T Ă R Â R E A nr. AT –1/8 
din 14 iunie 2013 

Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  
pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  

 
În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, 

în rezultatul examinării propunerilor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi 
ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi în baza deciziilor comisiilor de experţi pe domenii, 
Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se formează consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor 

habilitat după cum urmează: 
 

 
FILOLOGIE; STUDIUL ARTELOR 

 
1)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat  DH 19.10.02.01- 19 în cadrul Institutului de 

Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor habilitat în filologie cu tema: „Construcțiile actanțiale în limba română” la specialitatea 
10.02.01 – Limba română, prezentată de dna HANGANU Aurelia, în următoarea componenţă: 

1. PAVEL Vasile, preşedinte, dr. hab. filol., prof. univ. 
2. SAVIN Angela, secretar ştiinţific, dr. filol. conf. univ.  
3. GABINSCHI Marc, dr. hab. filol., conf. cercetător 
4. BOTNARCIUC Vasile, dr. hab. în filologie,  prof. univ. 
5. POPA Gheorghe, dr. hab. în filologie, prof. univ. 
6. MUNTEANU Eugen, dr. prof. în filologie, directorul Institutului de Filologie Română „A
Philippidi” 

Referenţi oficiali: 
1. BAHNARU Vasile, dr. hab.  filologie, conf. cercetător 
2. DUMBRĂVEANU Ion, dr. hab. filol. prof. univ. 
3. MANOLI Ion, dr. hab. fil. prof univ. 

Consultant ştiinţific: EŢCU Ion, dr. hab. în filologie, prof. univ. 
 

ECONOMIE 
 

2)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.14 – 29 în cadrul Universităţii Tehnice a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: 
„Влияние прямых иностранных инвестиции на экономический рост Республики 
Молдова” (Impactul investițiilor străine directe asupra creşterii economice a Republicii 
Moldova)”, la specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; Relaţii economice internaţionale, 
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prezentată de dna ANDREEVA Tatiana, în următoarea componenţă: 
1. ROŞCA Petru, preşedinte, dr. hab., prof. univ. 
2. FONDOS Tatiana, secretar, dr. 
3. CROTENCO Iuri, dr. hab. în economie, conf. univ. 
4. ILIADI Gheorghe, dr. hab. în economie, prof. cercet. 
5. PALII Natalia, dr. în economie, conf. univ. 

 Referenţi oficiali: 
1. LOBANOV Natalia, dr. hab. în economie, conf. univ. 
2. FRUMUSACHI Eduard, dr. în economie 

 Consultant ştiinţific: GRIBINCEA Alexandru, dr. hab., prof. univ. 
 

3)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05–22 în cadrul Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie 
cu tema: "Aplicarea managementului integrat în gestiunea complexelor maritime regionale port 
- terminal”, în cadrul Universităţii tehnice din Moldova, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dna BALAMACI Dan, în 
următoarea componenţă: 

1. GRIBINCEA Alexandru, preşedinte, dr. hab., prof. univ. 
2. DRĂGĂLIN Iuliana, secretar, dr., conf. univ. 
3. BAJURA Tudor, dr. hab. în economie, prof. cercet. 
4. JALENCU Marian, dr. în economie, conf. univ. 
5. COŞERIN Florin, dr. în economie, România 
6. IVAN Angela, dr. inginer, România 

  Referenţi oficiali: 
1. ONOFREI Alexandru, dr. hab. în economie, prof. univ. 
2. GOLEA Pompiliu, dr. în economie, România 

Conducător ştiinţific: BURLACU Natalia, dr. hab., prof. univ. 
 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
4)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.13–13, în cadrul Universităţii de 

Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în medicină cu tema: „Particularitățile clinico-electrofiziologice ale axonopatiilor 
periferice”, la specialitatea 14.00.13 – Neurologie, prezentată de dl MISIC Octavian, în 
următoarea componenţă: 

1. GHERMAN Diomid, preşedinte, dr. hab., prof. univ., acad. 
2. GAVRILIUC Mihail, secretar, dr. hab., prof.  univ. 
3. LACUSTA Victor, dr. hab. în medicină, prof. univ. 
4. MOLDOVANU Ion, dr. hab. în medicină, prof. univ. 
5. RAILEAN Gheorghe, dr. hab. în medicină, conf. cercet. 

 Referenţi oficiali: 
1. GROPPA Stanislav, dr. hab. în medicină, prof. univ., acad. 
2. PASCAL Oleg, dr. în medicină, conf. univ. 

 Consultant ştiinţifici: LISNIC Vitalie, dr. hab. în medicină, conf. univ.   
  

5)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 52.14.00.14–24, în cadrul Institutului Oncologic, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Aspecte clinice şi 
de patogeneză ale cancerului gastric tip intestinal”, la specialitatea 14.00.14 – Oncologieşi 
radioterapie, prezentată de dna MEDNICOV Lorena, în următoarea componenţă: 

1. ȚÎBÎRNĂ Gheorghe, preşedinte, dr. hab., prof. univ., acad. 
2. MUNTEANU Angela, secretar, dr. în medicnă 
3. BOUR Alin, dr. hab. în medicină, prof. univ. 
4. RUSU Porfirii, dr. hab. în medicină, conf. cercet. 
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5. IACOVLEVA Iraida, dr. hab. în medicină, prof. univ. 
 Referenţi oficiali: 

1. HOTINEANU Adrian, dr. hab. în medicină, conf. univ. 
2. TÎRCOVEANU Eugen, dr. în medicină, prof. univ., Iaşi, România 

 Conducători ştiinţifici: DONSCAIA Ana, dr. hab. în medicină, conf. cercet. 
  GHIDIRIM Nicolae, dr. hab. în medicină, prof. univ. 
  

6)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 52.14.00.14 – 25 în cadrul Institutului Oncologic, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Aspecte 
epidemiologice, clinice şi morfologice ale tumorilor cutanate de origine mezenchimală”, 
14.00.14 -  Oncologie şi radioterapie prezentată de dna EFTODII Diana, în următoarea 
componenţă: 

1. ȚÎBÂRNĂ Gheorghe, preşedinte, dr. hab., prof. univ., acad. 
2. MUNTEANU Angela, secretar, dr. în medicină 
3. CERNAT Victor, dr. hab. în medicină, prof. cercet. 
4. EȚCO Constantin, dr hab. în medicină, prof. univ. 
5. BOGDANSCAIA Nina, dr. hab. în medicină, conf. cercet. 
6. NEDELCIUC Boris, dr. în medicină, conf. univ. 
7. BĂLBA Valeriu, dr. în medicină, conf. cercet. 

Referenţi oficiali: 
1. AGHINIȚEI-ZBRANCA Anca, dr. în medicină, prof. univ., Iaşi, România 
2. CLIM Constantin, dr. în medicină 

Conducător ştiinţific: Conducător ştiinţific: MEREUȚĂ Ion, dr. hab. în medicină, prof. univ.   
Consultant ştiinţific:  IACOVLEV Iraida, dr. hab. în medicină, prof. univ.   
 

 
BIOLOGIE 

 
7)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30 10.01.10 - 08, în cadrul Universităţii de 

Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în sociologie 
cu tema: „Comunicarea ştiinţifică în contextul Accesului Deschis la informaţie”, la specialitatea: 
10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, prezentată de dna ŢURCAN Nelly, în următoarea 
componenţă: 

1.  BULGARU  Maria, preşedinte, dr.hab. în filosofie, prof.univ.  
2. GUZUN MIHAIL, secretar ştiinţific, dr. în filologie, conf. univ. 
3. MORARU   Victor, dr.hab. în politologie, prof. univ. (AŞM) 
4. BLAJCO  Vladimir, dr.hab. în sociologie, conf. cerc. (AŞM) 
5. MÎNDRU  Valeriu, dr. în sociologie, conf. cerc. (AŞM) 

Referenţii oficiali: 
1. SPĂTARU Tatiana,  dr.hab. în sociologie, conf. univ.  
2. REPANOVICI Angela,  dr., prof. univ. (Universitatea Transilvania din Braşov, România) 
3. ŢĂRDEA  Teodor,  dr.hab. în filosofie, prof.univ. 

 Consultanţi ştiinţifici: MARIN  Constantin, dr. hab. în politologie, prof. univ.  
                         MALCOCI Ludmila, dr.hab. în sociologie, conf.univ. 

 
8)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 61 03.00.27 – 01, în cadrul Institutului de 

Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor  în biologie cu tema: ”Cernoziomurile cumulice din zona de sud a Republicii 
Moldova”, la specialitatea: 03.00.27 – Pedologie, de  către dl  VARLAMOV Evghenii, în 
următoarea componenţă: 

1. ALEXEEV Vasile, preşedinte, dr.hab. în biologie  
2. LEAH Tamara, secretar ştiinţific, dr. în agricultură  
3. BOINCEAN Boris, dr.hab. în biologie, prof.univ.  
4. MOCANU Emilian, dr. în agriculrură, conf.univ.  
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5. FILIPCIUC Vladimir, dr. în agricultură, conf. cerc.  
 Referenţi oficiali: 

1. STASIEV Grigore, dr. hab. în biologie, prof. universitar  
2. ANDRIUCA Valentina, dr. în agricultură, conf.univ. 

 Conducător ştiinţific: CERBARI Valerian, dr. hab. în şt.agricole 
 

9)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D  30.23.00.01 – 30  , în cadrul Universităţii de Stat 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în politologie cu tema: 
Politica externă a Republicii Moldova în contextul dimensiunilor morale: realităţi şi  
deziderate, la specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi 
procese politice, de  către dna  ROTARU Veronica, în următoarea componenţă: 

1. MOŞNEAGA Valeriu, preşedinte, dr.hab. in politologie, prof.univ.  
2. CEBOTARI Svetlana, secretar ştiinţific, dr. în politologie 
3. EŞANU Constantin dr.hab. în  istorie, prof. univ.  
4. SOLOMON Constantin, dr.hab. in politologie, prof.univ.  
5. NAZARIA Sergiu, dr.hab. in politologie, conf.univ.  

Referenţi oficiali: 
1. JUC Victor, dr.hab. in politologie, prof.cerc.  
2. ALBU Natalia, dr. în politologie  

Conducător ştiinţific: SACA Victor, dr.hab. in politologie, prof.univ. 
 

10)     Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.07.00.02–11, în cadrul Universităţii de   Stat 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în istorie cu tema: Rolul 
şi locul bisericii greco-catolice în viaţa politică a României. 1918-1948, la specialitatea: 07.00.02 
– Istoria românilor (pe perioade), de către dl GATEA Florin Ioan, în următoarea componenţă: 

1. PASAT Valeriu, preşedinte, dr.hab. în istorie, prof.univ., acad.  
2. ROTARU Liliana, secretar ştiinţific, dr. în istorie, conf.univ.  
3. ENCIU  Nicolae, dr. habilitat în istorie, prof. univ. 
4. SOLOMON Constantin, dr.hab. in politologie, prof.univ.  
5. PALADE Gheorghe, dr. în istorie, conf. univ. 
6. GUMENĂI Ion, dr. în  istorie,  conf. univ. 

Referenţi oficiali: 
1. AGRIGOROAIE Ioan, dr., prof. univ. (România)   
2. PETRENCO Anatol, dr.hab. în istorie, prof.univ.  

 Conducător ştiinţific: TIHONOV Ludmila, dr. în istorie, conf. univ.  
 

11)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D  15.07.00.02–14, în cadrul Institutului de 
Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în istorie 
cu tema: Relaţiile interetnice în Republica Moldova (1989-2005), la specialitatea: 07.00.02 – 
Istoria românilor (pe perioade), de  către dna PRISAC Lidia, în următoarea componenţă: 

1. DRAGNEV Demir, doctor habilitat,  prof. univ.,  membru corespondent, preşedinte,  
2. CHIRTOACĂ Ion, dr.hab. în istorie, conf.cerc., secretar ştiinţific 
3. ENCIU Nicolae, dr.hab. in istorie, conf.univ.  
4. COJOCARU Gheorghe, dr. în istorie, conf.cerc. 
5. TIHONOV Ludmila, dr. în istorie,  conf. univ. 

Referenţi oficiali: 
1. PETRENCO  Anatol, dr.hab. în istorie, prof.univ., 
2. BURLACU Valentin, dr. în istorie,  conf. univ. 

Conducător ştiinţific: BODRUG Ion, dr. în istorie, conf. cerc. 
 

DREPT 
 

12)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 75 12.00.08 – 14 în cadrul Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
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doctor în drept cu tema: „Amnistia în dreptul penal”  la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal 
(drept penal), prezentată de dna SIMINEANU Diana, în următoarea componenţă: 

 
1. GLADCHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2.   LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3.   VOICU Costică, doctor  în drept, profesor universitar, România 
4.   CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5.   RUSU Oleg, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. CÎRJAN Lazăr, doctor  în drept, profesor universitar, România  
2. RUSU Vitalie, doctor în drept  

Conducător ştiinţific: STAMATIN Ştefan, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
 
 

13)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.08 – 47 în cadrul Universităţii de 
Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: 
„Reglementarea răspunderii pentru infracţiunile privind traficul de persoane în dreptul 
comparat”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de 
dl ŞTEFĂNOAIA Mihail, 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.   SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar 
5.   VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar  
6.   PĂVĂLEANU Vasile, doctor în drept, profesor universitar, România 

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

Conducător ştiinţific: DUMNEANU Ludmila, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
 

14)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.08 – 46 în cadrul Universităţii de 
Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: 
„Răspunderea penală pentru pseudoactivitatea de întreprinzăror ”, la specialitatea: 12.00.08 – 
Drept penal (drept penal), prezentată de dna SÎRBU Nina,  în următoarea componenţă: 

1.   BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2.   VIZDOAGĂ Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3.   ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
4.   SEDLEŢCHI  Iurie, doctor în drept, profesor universitar 
5.   BUJOR Valeriu, doctor în drept, profesor universitar 

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

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

15)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.08 – 47 în cadrul Universităţii de 
Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: 
„Eutanasia  - infracţiune contra vieţii sau act comizerativ ”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept 
penal (drept penal), prezentată de dl  BRUS Valeriu,  în următoarea componenţă: 

1.   BRÎNZĂ Sergiu , preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2.   STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3.   MORARU Victor, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
4.   GUŢANU Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5.   BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat SEDLEŢCHI  Iurie în drept, profesor 
universitar 



C:\Temp\Rar$DI00.250\FORMAREA 2013-1.doc 6

Referenţii oficiali: 
1.   SEDLEŢCHI  Iurie, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2    OSOIANU  Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat  în drept, profesor universitar  
 

 
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
16)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36 13.00.02 – 29 în cadrul Universităţii de Stat 

din Tiraspol, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: 
„Valenţele metodologice ale instruirii asistate de calculator în învăţământul superior”, la 
specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica), prezentată de 
dna CROITOR-CHIRIAC Tatiana, în următoarea componenţă: 
1. LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
2. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar  
4. CABAC Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
5. GHERMAN  Teodora, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
6. LUNGU Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali:  
1. GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar  universitar 
2. NEGARĂ Corina, doctor în pedagogie 
Conducător ştiinţific: Patraşcu Dumitru, doctor  habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
 

17)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36 13.00.02 – 28 în cadrul Universităţii de Stat 
din Tiraspol, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: 
„Formarea şi dezvoltarea competenţei de programare orientată pe obiecte la viitori profesori de 
informatică”, la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica), 
prezentată de dl GÂNCU Silviu, în următoarea componenţă: 
1. CIOBAN Mitrofan, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, academician 
2. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. NEAGU  Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor  universitar  
4. CAMERZAN Inga , doctor în informatică, conferenţiar universitar 
5. CHIRCHINA Olga, doctor în pedagogie 
Referenţii oficiali:  

1. GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar   
2. ZASTÎNCEANU Liubov, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: Lupu Ilie, doctor  habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: Cabac Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
 

18)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.02 – 14 în cadrul Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în pedagogie cu tema: „Dezvoltarea competenţelor lectorale ale elevilor la orele de limba şi 
literatura română”, la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (Limba şi 
literatura română), prezentată de dna RADU-ŞCHIOPU Ala, în următoarea componenţă: 
1. COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar  
universitar 
2. PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar  
4. ROŞCA Timofei, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
5. SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
6. MARIN Mariana, doctor în pedagogie 
Referenţii oficiali:  

1. PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor   universitar 
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2. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  
Conducător ştiinţific: Burlacu Alexandru, doctor  habilitat  în filologie, profesor universitar 
 

19)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.02 – 13 în cadrul Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în pedagogie cu tema: „Оптимизация обучения немецкому языку посредством 
коммуникативных стратегий /Optimizarea predării limbii germane prin intermediul 
strategiilor comunicative”, la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba 
germană), prezentată de dna STATNIC Oxana, în următoarea componenţă:  
1. COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar  
universitar 
2. PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar  
4. LIPCEANU Ala, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. CORCEVSCHI Svetlana, 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: Denisova Emilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

 
20)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.01 – 07 în cadrul Universităţii 

Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în pedagogie cu tema: „Modelul pedagogic al instruirii sociale în baza teoriilor lui 
A. Bandura”, la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de 
dl DRĂMNESCU Aurel-Marin, în următoarea componenţă:  
1. COJOCARU Vasile, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
2. GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar  
4. AXENTII Ioana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
6. BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător 
Referenţii oficiali:  

1. POPOVICI Doru  Vlad, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
2. DANDARA Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  
Conducător ştiinţific: Cristea Sorin, doctor  în pedagogie, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: Papuc Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

 
 

TEHNICĂ ŞI AGRICULTURĂ 
 

21)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat  D 60.06.01.01-02  în cadrul Universităţii Agrare de 
Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în agricultură  
„Optimizarea sistemului de lucrare şi fertilizare a solului în asolament-premiză  de tranziţie 
la sistemul de agricultură durabilă” ,  la specialitatea: 06.01.01 – Agrotehnica,  prezentată de     
dl GAVRILAŞ Sergiu, în următoarea componenţă: 

1. MUSTEAŢĂ Grigore, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, profesor 
universitar 

2. BUCUR Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor  în agricultură, conferenţiar 
universitar 

3. CORDUNEANU Petru, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
4. GUMANIUC Alexei,  doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
5. BOAGHE Ion, doctor  în agricultură, conferenţiar cercetător 

Referenţii oficiali: 
      1.   RUSU Teodor, doctor  în agricultură, profesor universitar 
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Conducător ştiinţific: BOINCEAN BORIS, doctor habilitat, profesor cercetător 
 

22)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat  D 31.05.18.01.-10  în cadrul Universităţii Tehnice a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de  doctor în tehnică „Aspecte 
tehnologice  şi nutriţionale ale produselor lactate acide cu soriz germinat” ,  la specialitatea: 
05.18.01 –Tehnologia produselor alimentare, prezentată de dna POPESCU Liliana, în 
următoarea componenţă: 
      1.OPOPOL Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în medicină, m.c.  

2.DESEATNICOVA Olga, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, profesor universitar 
      3.TATAROV Pavel,doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
      4.REŞITCA Vladislav, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar 
      5.CARAGIA Vavil, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar  
Referenţii oficiali: 
      1. STURZA Rodica, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
      2. IORGA Eugen, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 
Conducător ştiinţific: CIUMAC Jorj, doctor în tehnică , profesor universitar 
Consultant ştiinţific: DUPOUY Eleonora, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
 

 
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 
 
 

Preşedinte,                                                  
academician                                                                                                  Valeriu CANŢER 
                                                                                         

Secretar ştiinţific,                  
dr. hab., conf. univ.                                                                                          Aliona GRATI                      


