
 
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 –2/2 
din 21 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: 
 

 
ECONOMIE 

 
1.     Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 60.08.00.05 – 30  în cadrul Universităţii Agrare de Stat 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Mecanisme 
de consum a materiei prime, mărfurilor și materialelor în întreprinderile agricole”, la specialitatea 08.00.05 
– Economie şi management (în agricultură), prezentată de dl SIDĂU MARINA Vasile, în următoarea 
componenţă: 

ŢURCANU Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
SÎRBU Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor cercetător  
TOMIȚA Petru, doctor în economie, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 TOMA Dinu, doctor în economie, profesor universitar, România  

Conducător ştiinţific: MOVILEANU Pavel, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

2.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05–28 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Evaluarea 
dezvoltării potenţialului economic al întreprinderii comerciale în condiţiile post aderării”, la specialitatea 
08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dna ANASTASE 
(BĂDULESCU) Ileana, în următoarea componenţă: 

BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
DRĂGĂLIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în economie 
CATAN Petru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
PORTĂRESCU Sergiu, doctor în economie, conferenţiar universitar 
ANDRUȘCA Carmen, doctor în economie, România 
MIȘCOI Gheorghe, doctor habilitat în șt fizico-matematice, profesor universitar, academician 
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Referenţi oficiali: 
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
NAN Costică, doctor în economie, România 

Conducător ştiinţific: STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
 

  
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE ŞI INFORMATICĂ 

 
3.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat  DH 02.01.04.02-03                                                                           

în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
habilitat în ştiinţe fizico-matematice „Efecte de inseparabilitate şi interferenţă în sisteme cu multe particule”,  
la specialitatea: 01.04.02 –Fizica teoretică şi matematică, prezentată de dnul MACOVEI Mihai, în 
următoarea componenţă: 

CASIAN Anatolie, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
BELOUSOV Igor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar   
GERU Ion, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, m. c. 
CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat  în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
CLIUCANOV Alexandr, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
HADJI Piotr, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
ROTARU Anatol, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
MARIAN Tudor, doctor, profesor universitar (România) 

 
4.    Se formează Consiliul ştiinţific specializat  DH 02.01.04.02-02                                                                          

în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
habilitat în ştiinţe fizico-matematice  „Teoria proceselor dinamice nelineare în lasere şi rezonatoare 
semiconductoare” ,  la specialitatea: 01.04.02 –Fizica teoretică şi matematică, prezentată de dnul 
TRONCIU Vasile, în următoarea componenţă: 
      1.BELOUSOV Igor, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar.  
2.PALADI Florentin, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
      3.SCHOLL Eckehard, doctor habilitat, profesor universitar 
      4.CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat  în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
      5.ENACHI Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
Referenţii oficiali: 
      1. CASIAN Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
      2. HADJI Piotr, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
      3. CLIUCANOV Alexandr, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: ROTARU Anatol, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
 

5.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat  D 04.04.00.01-02 în cadrul Institutului de Geologie şi 
Seismologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în geologie şi mineralogie 
„Corelaţia structurilor scoarţei terestre exogene cu cele endogene din sudul interfluviului Nistru-Prut/ 
Соотношение поверхностных и глубинных структур земной коры на юге днестровско-прутского 
междуречья”, la specialitatea: 04.00.01 –Geologia generală şi regională, prezentată de dnul 
GREBENŞCICOV Victor, în următoarea componenţă: 
      LEŞCIUH Roman, preşedinte, doctor habilitat în geologie, profesor universitar.  
      CIOBOTARU Valerian, secretar ştiinţific, doctor în geologie. 
      GULII Vasilii, doctor habilitat în geologie, profesor universitar 
      DÎKANI Natalia doctor habilitat în geologie, profesor universitar 
      MIŢUL Efrem, doctor  în geologie, conferenţiar cercetător 
      BOLOTIN Oleg, doctor in geologie. 
Referenţii oficiali: 
      IACUSHIN Leonid, doctor habilitat în geologie, conferenţiar universitar 
      SÎRODOEV Ghenadii, doctor in geologie. 
Conducător ştiinţific: ROMANOV Leonid, doctor habilitat in geologie, conferenţiar cercetător 
 

6.          Se formează Consiliul ştiinţific specializat  D 31.01.05.04.-03                                                                      
în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
informatică „Algoritmi de acordare a regulatoarelor în sisteme de reglare în cascadă cu obiecte cu inerţie” ,  
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la specialitatea: 01.05.04 –Modelare  matematică, metode  matematice, produse program, prezentată de dna 
COJUHARI Irina, în următoarea componenţă: 

POPESCU Anatol, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar.  
ZAPOROJAN Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
BEŞLIU Victor,doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
MORARU Vasile, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
MIŞCOI Gheorghe, dr.hab., prof. univ., academician 

 Referenţii oficiali: 
       SOLOMON Dumitru, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
       BOŢAN Corneliu, doctor-inginer, profesor universitar 
Conducător ştiinţific: IZVOREANU Bartolomeu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

7.           Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 43 în cadrul Institutului de Cardiologie, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină, cu tema: “Particularităţile 
afectării cordului în spondiloartritele sernegative”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie 
(reumatologie), prezentată de dna GONȚA Ludmila, în următoarea componenţă: 

POPOVICI Mihail, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
BABIUC Constantin, doctor în medicină, profesor universitar 
GHINDĂ Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
IVANOV Victoria, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător    

Referenţi oficiali: 
ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MOŞNEAGA Marigula, doctor în medicină, conferențiar universitar  

Conducător ştiinţific: GROPPA Liliana, doctor habilitat în medicină, professor universitar 
Consultant ştiinţific:  CIOBANU Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător   
 

8.           Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 53.14.00.09 – 15, în cadrul Institutului de Cercetări 
Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în medicină, cu tema: „Boala de reflux gastroesofagian la copiii cu astm bronșic: 
interacțiuni, factori de risc, aspecte clinico-evolutive”, la specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie, prezentată de 
dl ADAM Ianoş, în următoarea componenţă: 

STRATULAT Petru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar   
COJOCARU Ala, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
IAVORSCHI Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
VASILOS Liubov, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

. GORELCO Tatiana, doctor în medicină 

. RAŞCOVA Valentina, doctor în medicină, conferențiar universitar 
Referenţi oficiali: 

MIHU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
SINIŢCHI Georgeta, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Conducător ştiinţific:  ŞCIUCA Svetlana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
  

9.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.05 – 27 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: „Colita ulceroasă nespecifică: particularităţile demografice, clinico-
biologice, evolutive şi managementul pacientului”, la specialitatea 14.00.05 – Boli interne 
(gastroenterologie), prezentată de dna ŢURCAN Svetlana, în următoarea componenţă: 

. ANESTIADI Zinaida, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

. BABIUC Constantin, secretar ştiinţific, doctor în medicină, profesor universitar 

. CUROCICHIN Ghenadie, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar 

. BODRUG Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

. GONCIAR Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
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. BOIAN Gavril, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător  
Referenţi oficiali: 

ȚÎBÎRNĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
MIHU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
BELEV Nicodim, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător   

Consultant ştiinţific: DUMBRAVA Vlada-Tatiana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

10.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.13 – 14 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: “Stările sincopale la pacienţii cu migrenă: studiul clinic şi neurofiziologic”, la 
specialitatea 14.00.13 – Neurologie, prezentată de dna CORCEA Galina, în următoarea componenţă: 

GHERMAN Diomid, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
GAVRILIUC Mihail, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
LACUSTA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
SIRIC Ala, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
GROPPA Stanislav, doctor habilitat, profesor universitar, academician 
RAILEAN Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

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

11.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.21 – 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: ”Încărcarea funcţională precoce a implantelor dentare endoosoase la stadiul I”, la 
specialitatea 14.00.21 – Stomatologie, prezentată de dl GUMENIUC Aureliu, în următoarea componenţă: 

LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
ȘCERBATIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
CIOBANU Sergiu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
FALA Valeriu, doctor în medicină, conferenţiar universitar  

Referenţi oficiali: 
NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
COJOCARU Mihail, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: TOPALO Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
 

12.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.01 – 20, în cadrul Institutului de Cercetări 
Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în medicină, cu tema: „Modalităţi de optimizare a tratamentului la paciente cu boală 
inflamatorie pelvină acută”, la specialitatea 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie, prezentată de dna 
REAJEVA Ala, în următoarea componenţă: 

. EŢCO Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 

. PETROV Victor, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

. PALADI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  

. MOŞIN Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

. MARIAN-PAVLENCO Angela, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

. LACUSTA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
Referenţi oficiali: 

ROTARU Marin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
DRAGOMIR Dragoş-Daniel, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Conducător ştiinţific: FRIPTU Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

13.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 52.14.00.14 – 26 în cadrul Institutului Oncologic, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Tratamentul crio-
electrochirurgical al melanomului malign: aspecte clinico-morfologice”, la specialitatea 14.00.14 – 
Oncologie şi radioterapie, prezentată de dl PALADE Valeriu, în următoarea componenţă: 

. JOVMIR Vasilii, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător   

. MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină 
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. BOGDANSCAIA Nina, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător   

. MEREUȚĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar   

. BEȚIU Mircea, doctor în medicină, conferențiar universitar 
Referenţi oficiali: 

BULAT Iurii, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător    
STAMATI Teodor, doctor în medicină, profesor universitar, Iași, România  

Conducător ştiinţific: CERNAT Victor, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător    
Consultant ştiinţific: IACOVLEVA Iraida, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

 
14.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.05 – 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: „Calitatea vieţii pacienţilor la diverse etape de evoluţie a bronhopneumopatiei cronice 
obstructive”, la specialitatea 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie), prezentată de dna DAVID Aliona, în 
următoarea componenţă: 

. BOTNARU Victor, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

. BABIUC Constantin, secretar ştiinţific, doctor în medicină, profesor universitar 

. IAVORSCHI Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  

. ŢERNĂ Eudochia, doctor în medicină, conferenţiar universitar  

. SAIN Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  

. DJUGOSTRAN Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
Referenţi oficiali: 

PISARENCO Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
CALANCEA Valentin, doctor în medicină, conferențiar universitar  

Consultant ştiinţific: MATCOVSCHI Sergiu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

15.           Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.21 – 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: ”Bio-R-terapie endodontică a periodontitei apicale cronice la dinți imaturi”, la 
specialitatea 14.00.21 – Stomatologie, prezentată de dl ISTRATI Dorin, în următoarea componenţă: 

LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
COJOCARU Mihail, doctor în medicină, conferențiar universitar 
UNCUȚA Diana, doctor în medicină, conferențiar universitar  

Referenţi oficiali: 
TOPALO Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
MAWBY Elvira, doctor în medicină, Marea Britanie 

Conducător ştiinţific: BURLACU Valeriu, doctor în medicină, profesor universitar 
 

 
BIOLOGIE 

 
16.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 04.04.00.09 – 02, în cadrul Institutului de Geologie şi 

Seismologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în geologie şi mineralogie 
cu tema: Мелкомерные моллюски (Gastropodae и Bivalvia)  байоса Днестровско-Прутского 
междуречья (Moluştele de dimensiuni mici (Gastropodae şi Bivalvia) din bajocianul interfluviului Nistru-
Prut), la specialitatea: 04.00.09 – Paleontologie şi stratigrafie de  către dna  GREBENŞCICOVA Natalia, 
în următoarea componenţă: 

DAVID Anatolie, doctor habilitat în biologie, profesor  universitar, preşedinte 
BOBRINSKAIA Olga,  doctor în geologie şi mineralogie, secretar ştiinţific   
DÎKANI Natalia, doctor habilitat în geologie şi mineralogie, Ucraina  
GULII Vasilii,  doctor habilitat în geologie şi mineralogie, prof. univ., Ucraina 
DELINSCHI Andrian, doctor în geologie şi mineralogie  
REDCOZUBOV Oleg, doctor în geologie şi mineralogie, IZ AŞM 

Referenţi oficiali: 
LEŞCIUH Roman, doctor habilitat în geologie şi mineralogie, profesor universitar, Ucraina   
ROŞCA Vladimir, doctor în geologie şi mineralogie, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: ROMANOV Leonid,  doctor habilitat  în geologie şi mineralogie 
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CHIMIE 
 

17.          Se formează Consiliul ştiinţific specializat  D 30.05.17.10.-02                                                                      
în cadrul Universităţii de Stat din Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
chimie „Separarea acidului tartric din produsele secundare vinicole cu utilizarea anioniţilor impregnaţi” ,  la 
specialitatea: 05.17.10 –Tehnologia produselor speciale, prezentată de dna MARCHITAN Natalia, în 
următoarea componenţă: 

LUPAŞCU Tudor, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător, m.c.  
BOLDESCU Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor în chimie 
GUŢANU vasile,doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
RUSU Vasile, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
STURZA Rodica, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  

Referenţii oficiali: 
   CIOBANU Mihail, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
   TATAROV Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: DUCA Gheorghe, doctor habilitat în chimie , profesor universitar, academician 
 

  
FILOSOFIE 

 
18.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D  30. 09.00.01 – 01, în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor    în filozofie  cu tema: Феномен 
религиозности на современном этапе развития общества (Конкретная ситуация). - Fenomenul 
religiozităţii la etapa contemporană de dezvoltare a societăţii (Studiu de caz), la specialitatea: 09.00.01 – 
Ontologie şi gnoseologie, de  către dna PAPŢOVA  Alla, în următoarea componenţă: 

ŢAPOC Vasile, dr.hab. în filozofie, prof.univ., preşedinte, 
ZELENSCHI Angela, dr. în filozofie, conf.univ., secretar şt. 
CAPCELEA Valeriu, dr.hab. în filozofie, conf. univ.  
SÎRBU Ion, dr.hab. în filozofie, conf. univ. 
SPINEI Angela, dr. în filozofie, conf. univ. 
PASCARU Ana, dr.hab. în filozofie, conf. univ. 

Referenţi oficiali: 
BOBÎNĂ Gheorghe, dr.hab. în filozofie, prof. univ.  
CVILINCOVA Elizaveta,  dr.hab. în istorie, conf.cerc. 

Conducător  ştiinţific: SAHARNEANU Eudochia, dr. hab., conf. univ.  
 

 
DREPT 

19.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15 12.00.02 – 53 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi 
Drept al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în drept cu tema: 
„Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”, la specialitatea: 
12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl 
BALMUŞ Victor , în următoarea componenţă: 

COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
BANTUŞ Anatolie, secretar ştiinţific, doctor în drept, profesor universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Consultanţi ştiinţifici:GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru corespondent;   
                                   DUCA Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, academician  
 

20.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.08 – 46 în cadrul Universităţii de  Stat  din 
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Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Subiectul 
infracţiunilor prevăzute în capitolele XV şi XVI din Partea Specială a Codului Penal ”, la specialitatea: 
12.00.08 – Drept penal (Drept penal), prezentată de dl POPOV Ruslan, în următoarea componenţă: 

BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
GUŢANU Eugen, doctor în drept, conferențiar universitar 
OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
ARAPETEAN Artur, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MORARU Victor, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
 

21.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34 12.00.08 – 04 în cadrul Universităţii Libere Internaţio  
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Legitima apărare 
şi starea de necesitate ”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (Drept penal), prezentată de dna 
MOREGA Diana, în următoarea componenţă: 

BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
ROTARI Oxana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
SEDLECŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar 
MARIŢ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ALECU Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: GHEORGHIŢĂ Mihail, doctor hablitat în drept, profesor universitar  
 

22.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.01 – 10 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Dimensiunea 
juridică a protecţiei datelor cu caracter personal”, la specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; 
istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept, prezentată de dna MOCANU Veronica, 
în următoarea componenţă: 

ARAMĂ Elena, preşedinte, doctor habilitat în drept, prof. univ.,  
 COPTILEŢ Valentina, secretar ştiinţific, doctor în drept, conf. univ.,  
 BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar,  
 COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar,  
 GRECU Raisa, doctor habilitat  în drept, conferenţiar universitar, 
 GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar.  

Referenţii oficiali: 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar,  
POSTU Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar.  

Conducător ştiinţific: AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
 

23.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.01 – 11 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Aspecte teoretice şi 
practice ale „dreptului discreţionar”, la specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria 
statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept, prezentată de dl POSTOVAN Dumitru, în 
următoarea componenţă: 

ARAMĂ Elena, preşedinte, doctor habilitat în drept, prof. univ.,  
COPTILEŢ Valentina, secretar ştiinţific, doctor în drept, conf. univ.,  
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar,  
BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, 
 POSTU Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar.  

Referenţii oficiali: 
GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, 
GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar.  

Conducător ştiinţific: AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
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PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
24.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 13.00.01 – 50 în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Dezvoltarea 
competenţelor comunicative la studenţi prin intermediul strategiilor didactice interactive”, la specialitatea: 
13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna VICOL Marta Iuliana, în următoarea componenţă: 

PLATON Carolina, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
GORAŞ-POSTICĂ Viorica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
COJOCARU- BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie,  conferenţiar universitar  
ŞEVCIUC Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
GHICOV Adrian, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
BODRUG- LUNGU  Valentina, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
BLÂNDUL Valentin Cosmin, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar (România) 

Conducător ştiinţific: Guţu Zoia, doctor  în pedagogie,  conferenţiar  universitar 
 

25.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.01 – 09 în cadrul Universităţii Pedagogice de 
Stat „Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu 
tema: „Diagnosticarea pedagogică ca factor de eficientizare a managementului instituţional”, la 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna COJOCARU Valentina, în următoarea 
componenţă: 

COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
ANDRIŢCHI  Viorica, doctor  habilitat în pedagogie, conferenţiar  universitar 
CERBUŞCĂ Pavel, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
PLATON Carolina, doctor habilitat  în pedagogie, profesor  universitar 
GHICOV Adrian, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
Conducător ştiinţific: Cojocaru Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

 
26.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 38 13.00.01 – 51 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale 

Educaţiei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Strategii 
pedagogice de optimizare a parteneriatului şcoală – familie – comunitate în treapta învăţământului 
primar”, la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna BRAGHIŞ Maria, în 
următoarea componenţă: 

CEMORTAN Stela, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
AFANAS Aliona, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie 
BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar  
PASCARI Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
GARŞTEA Nina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: Cuzneţov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 

27.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 33 13.00.01 – 08 în cadrul Universităţii Pedagogice de 
Stat „Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat  în 
pedagogie cu tema: „Valorificarea criteriului istoricităţii în pedagogie”, la specialitatea: 13.00.01 – 
Pedagogia generală, prezentată de dl ŢVIRCUN Victor, în următoarea componenţă: 

CUZNEŢOV Larisa, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
GUŢU Vladimir, doctor  habilitat în pedagogie, profesor universitar 
BOBÂNĂ Gheorghe, doctor habilitat în filosofie, profesor  universitar  
COJOCARU- BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie,  conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali:  
CRISTEA Sorin, doctor  în pedagogie, profesor  universitar (România) 
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COJOCARU Vasile, doctor habilitat  în pedagogie, profesor  universitar  
PATRAŞCU  Dumitru, doctor habilitat  în pedagogie, profesor  universitar 

Consultant  ştiinţific: Callo Tatiana, doctor  habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
 

28.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 19.00.07 – 18 în cadrul Universităţii Pedagogice de 
Stat „Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie cu 
tema: „Modalităţi de dezvoltare a identităţii psihosexuale de vârstă preşcolară”, la specialitatea: 19.00.07 – 
Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii, prezentată de dna ANGHEL 
(ŢOCU) Rodica, în următoarea componenţă: 

JELESCU Petru, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor  universitar 
NEGURĂ Ion, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
PERJAN Carolina, doctor  în  psihologie, conferenţiat  universitar 
LOSÎI Elena, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat  în psihologie, profesor  cercetător 
PRIŢCAN Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: Racu Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
 

29.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36 13.00.02 – 30 în cadrul Universităţii de Stat din 
Tiraspol, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Utilizarea  
tehnologiilor informaţionale în procesul de evaluare la informatică”, la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii (informatica), prezentată de dna VELICOVA Tatiana, în următoarea componenţă: 

LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
CHIRIAC Liubomir  doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar  universitar  
CABAC Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
CHIRCHINA Olga, doctor în pedagogie 

Referenţii oficiali:  
GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar   
GHERMAN Teodora, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: Hariton Andrei, doctor    în pedagogie, profesor universitar 
Consultant ştiinţific:  Braicov Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

 
30.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36 13.00.02 – 32 în cadrul Universităţii de Stat din 

Tiraspol, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Dezvoltarea 
deprinderilor de lucru independent al studenţilor prin mijloacele învăţământului electronic mixt (prezenţial-
distanţă)”, la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica), prezentată de dna 
VOVNENCIUC Olga, în următoarea componenţă: 

CIOBAN Mitrofan, preşedinte, academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice  
AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
HARITON Andrei, doctor  în pedagogie, profesor  universitar  
COJOCARU Victoria, doctor  habilitat în pedagogie, profesor universitar 
ZASTÎNCEANU Liubov, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali:  
CHIRIAC Luibomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar   
BOCANCEA Viorel, 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 

 
 

TEHNICĂ ŞI AGRICULTURĂ 
 

31.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat  D 60.05.20.03.-06                                                                             
în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în tehnică „Sporirea fiabilităţii îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite polimerice” ,  
la specialitatea: 05.20.03 –Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare, 
prezentată de dnul MALAI Leonid, în următoarea componenţă: 

STOICEV Petru, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar.  
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GOROBEŢ Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
HĂBĂŞESCU Ion,doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, m.c. 
CROITORU Dumitru, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar 
ŢAPU eaceslav, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
TOPALĂ Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
CEREMPEI Valerian, doctor în tehnică 

Conducător ştiinţific: MARIAN Grigore, doctor habilitat în tehnică , profesor universitar 
 
 
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  

 
 

 
 

Preşedinte                      
academician                                                                                                  Valeriu CANŢER 
 

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

 


