
 
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 –3/3 
din 2 iulie 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 DH 60 08.00.05 – 31 în cadrul Universităţii 

Agrare de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în 
economie cu tema: „Managementul restructurării economiei rurale în contextul integrării 
europene”, la specialitatea: 08.00.05 – Economie și management (în agricultură), prezentată de 
dna MOCANU Natalia, în următoarea componenţă: 

ŢURCANU Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
ONOFREI Alexandru, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
MATEOC-SÎRB Nicoleta-Lenuţa, doctor în economie, profesor univ., Timişoara, România 
PARMACLI Dmitrii, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
MOVILEANU Pavel, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
CATAN Petru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
OTIMAN Păun Ion, doctor în economie, profesor univ., Timişoara, România 
BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar  

Consultant ştiinţific:  
BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

2)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 08.00.05 – 01 în cadrul Universităţii de Stat 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: 
„Managementul proiectelor investiţionale privind reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă 
urbane şi rurale”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în servicii publice), 
prezentată de dna TIMUŞ Ana, în următoarea componenţă: 

ULIAN Galina, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar   
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POSTICĂ Maia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
JALENCU Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar 
GHEORGHIŢĂ Maria, doctor în economie, profesor universitar 
BUŞMACHIU Eugenia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
LITVIN Aurelia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific:  
       BÎZGU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

 
3)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05 – 29 în cadrul Universităţii Libere 

Internaţionale din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
economie cu tema: „Întreprinderea virtuală ca formă inovativă de organizare a micului business 
în contextul economiei informaţionale”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în 
activitatea de antreprenoriat), prezentată de dna PESTUŞCO Nina, în următoarea componenţă: 

BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
DRĂGĂLIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în economie 
MIŞCOI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, m.c. 
LEAHU Tudor, doctor în economie, conferenţiar universitar 
JALENCU Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar 
BOLUN Ion, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar   
SOLCAN Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific:  
        Blagorazumnaia Olga, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 

4)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32 08.00.10 – 38 în cadrul Academiei de 
Studii Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
economie cu tema: „Aspecte fiscale în comerţul internaţional”, la specialitatea: 08.00.10 – 
Finanţe; monedă; credit, prezentată de dl CORNEA Ion, în următoarea componenţă: 

COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar  
BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar, 
MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
PĂRŢACHI Ion, doctor în economie, profesor universitar  
TIMUŞ Angela, doctor în economie, conferenţiar cercetător  
CASTRAVEŢ Lucia, doctor în economie 

Referenţii oficiali: 
SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
ROTARU Lilia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific:  
       ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

5)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32 08.00.10 – 35 în cadrul Academiei de 
Studii Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
economie cu tema: „Aspecte financiare ale activităţii vamale în contextul integrării Republicii 
Moldova în Uniunea Europeană”, la specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, prezentată 
de dl DABIJA Tudor, în următoarea componenţă: 

COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar  
BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
PĂRŢACHI Ion, doctor în economie, profesor universitar 
BRUMĂ Inesa, doctor în economie, conferenţiar universitar  
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Referenţii oficiali: 
SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
LUCHAN Ivan, doctor în economie, conferenţiar universitar 

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

BUŞMACHIU Eugenia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 

6)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32 08.00.01 – 18 în cadrul Academiei de 
Studii Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
economie cu tema: „Competitivitatea economiei naţionale în contextul asigurării securităţii 
economice”, la specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice, prezentată de 
dna IGNATIUC Diana, în următoarea componenţă: 

BELOSTECINIC Grigore, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, academician  
BENEA-POPUŞOI Elina, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
GUŢU Corneliu, doctor în economie, conferenţiar cercetător  
COJUHARI Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
GHEORGHIŢĂ Maria, doctor în economie, profesor universitar 
TROFIMOV Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar 
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
CUCUTEANU Gabriel, doctor în economie, profesor univ., Iaşi, România 

Conducător ştiinţific:  
SOROCEAN Olga, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

7)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 16.08.00.05 – 06 în cadrul Institutului de 
Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
în economie cu tema: „Managementul producţiei de lactate în contextul ajustării la cerinţele 
Uniunii Europene”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de 
antreprenoriat), prezentată de dl IGNAT Anatolie, în următoarea componenţă: 

STRATAN Alexandru, preşedinte, doctor habilitat, conferenţiar universitar  
PERCIUN Rodica, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar cercetător 
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
CATAN Petru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
GANGAN Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
CREŢU Ina, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
CIMPOIEŞ Dragoş, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
OLEINIUC Maria, doctor în economie 

Conducător ştiinţific:  
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
 

  
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE 

 
8)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 01.01.01 – 04 în cadrul Universităţii de  

Stat  din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-
matematice cu tema: „Criterii noetheriene şi regularizarea unor operatori integrali singulari”, la 
specialitatea: 01.01.01 –Analiză matematică, prezentată de dna BÎCLEA Diana, în următoarea 
componenţă: 

PERJAN Andrei, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matem., conf.  univ.  
RUSU Galina, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matem., conf. univ. 
CIOBANU Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matem., profesor universitar, acad.  
DOVBUŞ Piotr, doctor în ştiinţe fizico-matem., conferențiar cercetător 
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PANCENCO Ion, doctor în ştiinţe fizico-matem., conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

CRĂCIUN Ion, doctor în matematică, profesor universitar, România 
SEICIUC Vladislav, doctor în şt. fiz.- mat., conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific:  
NEAGU Vasile, doctor habilitat în şt. fit.-mat., prof.univ.  

 
 

MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
 

9)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.15.00.01 – 10 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: „Farmacologia preparatelor entomologice şi utilizarea 
lor raţională”, la specialitatea 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică, prezentată de dl 
BACINSCHI Nicolae, în următoarea componenţă: 

GONCEAR Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar   
STRATU Ecaterina, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
DUBCENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar   
STEPANIUC Gheorghii, doctor habilitat în medicină, prof. univ.  
GHINDA Sergiu, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
PÂNTEA Victor, doctor habilitat în medicină, prof. univ.  

Referenţi oficiali: 
NECHIFOR Mihail, doctor în medicină, profesor universitar, România  
TODIRAŞ Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, 
HOLBAN Tiberiu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar.  

Consultant ştiinţific:  
GICAVÎI Victor, doctor habilitat, profesor universitar, m.c. 
 

10)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.15.00.01 – 11 în cadrul Universităţii de Stat 
de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei 
de doctor în farmacie, cu tema: „Formularea şi studiul comprimatelor cu dezagregare rapidă în 
cavitatea bucală”, la specialitatea 15.00.01 – Farmacie, prezentată de dl BAROUD Allaa M. 
Fathi, în următoarea componenţă: 

VALICA Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar  
NISTREANU Anatolie, secretar ştiinţific, doctor în farmacie, profesor universitar  
REMIŞ Vladimir, doctor habilitat în farmacie, conferenţiar cercetător 
TAGADIUC Olga, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
LUPU Mihail, doctor în farmacie, conferenţiar universitar  
UNCU Livia, doctor în farmacie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
SAFTA Vladimir, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
POPOVICI Iuliana, doctor în medicină, profesor universitar, România  

Conducător ştiinţific: DIUG Eugen, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar 
11)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.27 – 58 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: „Timectomia toracoscopică video-asistată precoce în miastenia 
gravis nontumorală”, la specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, prezentată de dl MAXIM Igor, în 
următoarea componenţă: 

GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
academician 

ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferențiar 
universitar 

GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
MOSCALU Vitalie, doctor în medicină, conferenţiar cercetător   
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STRĂJESCU Gheorghe, doctor în medicină 
Referenţi oficiali: 

ȚÎBÎRNĂ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician   
DUBININ Oleg, doctor în medicină 

Conducător ştiinţific: GLADUN Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar    
Consultant ştiinţific: GAVRILIUC Mihail, doctor habilitat în medicină, profesor universitar    

  
12)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.27 – 57 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: „Opțiuni diagnostico-curative în traumatismele abdominale 
deschise”, la specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, prezentată de dl ȚÎNȚARI Stanislav, în 
următoarea componenţă: 

GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
academician 

CASIAN Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
BOIAN Gavril, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător   
PĂDURE Andrei, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
LUPAȘCU Cristian, doctor în medicină, conferențiar universitar, Iași, România 

Referenţi oficiali: 
BALICA Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
CAZACOV Vladimir, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar 

Conducător ştiinţific: ROJNOVEANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferențiar 
universitar   

 
13)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.27 – 56 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 herniilor inghinale prin abord 
videolaparascopic total extraperitoneal”, la specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, prezentată de dl 
GRATI Serghei, în următoarea componenţă: 

GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
academician 

ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar 
universitar  

ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător  
BOIAN Gavril, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător   
POLIANSKIY Igor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Ucraina 

Referenţi oficiali: 
BOUR Alin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
APRODU Sandu Gabriel, doctor în medicină, profesor universitar, Iași, România  

Conducător ştiinţific: UNGUREANU Sergiu, doctor în medicină, conferențiar universitar   
 

14)           Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.19 – 08 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: „Metode informatice de examinare 
ultrasonografică a patologiilor zonei hepato-pancreato-biliare”, la specialitatea: 14.00.19 – 
Radiologie și imagistică medicală, prezentată de dl PUIU Serghei, în următoarea componenţă: 

ROJNOVEANU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar 
NALIVAICO Nicolae, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferențiar universitar 
ROȘCA Andrei, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
ROTARU Natalia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar   
MIȘIN Igor, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător  
COSTAȘ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar   

Referenţi oficiali: 
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ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar 
CĂPĂȚÂNĂ Gheorghe, doctor în informatică, conferențiar universitar 

Conducător ştiinţific: GHIDIRIM Gheorghe, doctor hab în medicină, profesor universitar, 
academician    
Consultant ştiinţific: GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, 
membr. cor.    

 
15)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 51.14.00.06 – 45 în cadrul Institutului de 

Cardiologie, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
“Efectele statinelor în tratamentul pacienților supuși intervenției coronariene percutanate”, la 
specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie), prezentată de    
dl GROSUL Iea, în următoarea componenţă: 

GROSU Aurel, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
CARAUȘ Alexandru, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
BĂTRÎNAC Aureliu, doctor în medicină, conferențiar cercetător  
ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
COBEȚ Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
GRIB Liviu, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar 

Conducător ştiinţific: POPOVICI Ion, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător    
 

16)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 51.14.00.06 – 44 în cadrul Institutului de 
Cardiologie, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
“Rolul tratamentului cu statine în tromboza venoasă profundă”, la specialitatea 14.00.06 – 
Cardiologie şi reumatologie (cardiologie), prezentată de dl GROSU Alexandru, în următoarea 
componenţă: 

GROSU Aurel, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
CARAUȘ Alexandru, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
GRIB Liviu, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar 
ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
COBEȚ Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
BERNAZ Eduard, doctor în medicină, conferențiar universitar 

Conducător ştiinţific: IVANOV Victoria, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător    
Consultant ştiinţific:  CASIAN Dumitru, doctor în medicină, conferențiar universitar   

 
 

BIOLOGIE 
17)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 23.01.11- 07, în cadrul Institutului de Protecţie 

a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor  în biologie cu tema: Биотехнология производства и применения биопрепарата на 
основе гриба Trichoderma virens для защиты сои от корневых гнилей (Biotehnologia 
producerii şi aplicării biopreparatului în baza ciupercii Trichoderma virens în combaterea 
putregaiurilor radiculare la soia), la specialitatea: 06.01.11 – Protecţia plantelor de  către dna  
ŞCERBACOVA Tatiana, în următoarea componenţă: 

VOINEAC Vasile, dr. habilitat, conf. cerc., preşedinte 
BATCO Mihail, dr., conf. cerc., secretar ştiinţific 
TODIRAŞ Vladimir, dr.hab., conf. cerc. 
BURŢEVA Svetlana, dr. hab., prof.cerc. (IMB AŞM)  
CROITORU Nichita, dr., conf. univ. (UASM)  

Referenţi oficiali: 
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PAMUJAC Nicolae, dr. hab., prof. univ. (UASM)  
NICOLAEV Arcadii, dr., conf. cerc.  

  
POLITOLOGIE, SOCIOLOGIE 

 
18)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15. 23.00.04 – 01, în cadrul Institutului de 

Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor    în 
politologie  cu tema: Энергетические ресурсы как фактор национальной безопасности в 
контексте геополитических трансформаций (Resurse energetice ca factor al securităţii 
naţionale în contextul transformărilor geopolitice), la specialitatea: 23.00.04 – Teoria şi istoria 
relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale  de  către dna CHINDÎBALIUC Oleana, în 
următoarea componenţă: 

BENIUC Valentin, doctor habilitat, prof. univ. preşedinte,  
ALBU Natalia, doctor în ştiinţe, secretar şt.  
ROŞCA Alexandtu,  doctor habilitat, prof. univ., academician  
JUC  Victor, doctor habilitat, prof. cerc. 
COZMA Artur, doctor în ştiinţe  
POSTOLATI Vitalie, dr. hab., acad. 
ARION Valentin, dr.hab., prof. univ. 
 BERZAN Vladimir, doctor habilitat, conf. cerc. 

Referenţi oficiali: 
DYULGEROVA  Nina, dr. hab., prof.univ. (Bulgaria)  
NAZARIA  Sergiu, dr. hab., conf. univ.  
 

19)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 18 22.00.03 – 01, în cadrul Institutului 
Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor habilitat în sociologie cu tema: Evoluţia sociodemografică a familiei în societatea 
contemporană (în baza materialelor din Republica Moldova), specialitatea: 22.00.03 – Sociologie 
economică  şi demografie de  către dna GAGAUZ  Olga, în următoarea componenţă: 

BULGARU  Maria, dr.hab., prof.univ., preşedinte  
BUCIUCEANU-VRABIE  Mariana, dr., secretar şt.  
RACU Aurelia, dr.hab., prof. univ.   
BLAJCO  Vladimir, dr.hab. conf. univ.  
BODRUG -LUNGU Valentina, dr. hab., conf. univ.  
MALCOCI  ludmila, dr. hab., conf. cerc.  

Referenţi oficiali: 
GHEŢĂU  Vasile, dr ., prof. (România)   
MATEI  Constantin, dr., prof. univ. 
BEJAN-VOLC Iulia,  dr.hab., conf.cerc.  
 

20)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 18. 22.00.04 – 01, în cadrul Institutului 
Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice  al  AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei 
de doctor în sociologie  cu tema: Rolul factorilor sociali în sporirea activismului electoral (în 
baza materialelor din Republica Moldova), specialitatea: 22.00.04 – Structură socială, instituţii şi 
procese politice   de  către dl  MOCANU Ion, în următoarea componenţă: 

TIMUŞ Andrei, dr.hab., m.c. , preşedinte,  
CALCHEI Gheorghe, dr., secretar şt.  
GUCEAC Ion dr.hab., m.c.  
BULGARU Maria, dr.hab., prof. univ. 
SACA Victor, dr.hab. prof. univ. 
JUC Victor, dr.hab. prof. cerc. 
MILICENCO Stela, dr.. conf. univ. 

Referenţi oficiali: MALCOCI Ludmila, dr. hab., conf. cerc.  
SOLOMON Constantin, dr. hab., prof. univ.  
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DREPT 

 
21)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.02 – 54 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: „Конституционная характеристика парламентаризма в Республике    
Moldova: сравнительный анализ”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl MIŞIN Serghei, în următoarea 
componenţă: 

GUCEAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în drept, prof. univ., m. c.  
BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
BANTUŞ Igor, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
GUŢULEAC Victor, doctor  în drept, profesor universitar 

Consultanţi ştiinţifici: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
 

 
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
22)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 13.00.01 – 51 în cadrul Universităţii de Stat 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: 
„Particularităţile dezvoltării competenţei de comunicare didactică în contextul situaţiilor de 
învăţare”, la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dl VLĂDESCU Ionuţ, 
în următoarea componenţă: 

GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
GORAŞ-POSTICĂ Viorica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
COJOCARU- BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar  
BOTNARCIUC Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
GHICOV Adrian, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
BÂLICI Veronica, doctor în pedagogie 

Referenţii oficiali:  
ŞOITU Laurenţiu, doctor  în pedagogie, profesor  universitar (România) 
SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: Şevciuc Maia, doctor  în pedagogie,  conferenţiar  universitar 
 

23)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.01 – 10 în cadrul Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei 
de doctor în pedagogie cu tema: „Calitatea comunicării pedagogice din perspectiva valorificării 
metodelor interactive în învăţământul preuniversitar”, la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie 
generală, prezentată de dna JIANU Eugenia, în următoarea componenţă: 

COJOCARU Vasile , preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător 
ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
OVCEARENCO Nadejda, doctor   în pedagogie, conferenţiar  universitar 

Referenţii oficiali:  
CRISTEA Sorin, doctor  în pedagogie, profesor  universitar (România) 
SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: Cojocaru-Borozan Maia, doctor habilitat în pedagogie,  profesor  universitar 
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24)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36 13.00.02 – 33 în cadrul Universităţii de Stat 
din Tiraspol, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: 
„Abordări metodice privind aplicarea complexă a tehnologiilor computaţionale în procesul de 
predare-învăţare a compartimentului „Modelare şi metode de calcul” în cursul liceal de 
informatică”, la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica), 
prezentată de dna Mihălache Lilia, în următoarea componenţă: 

LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat  în pedagogie, profesor  universitar  
CABAC Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
DEINEGO Nona, doctor  în pedagogie, conferenţiat  universitar 

Referenţii oficiali:  
CIOBAN Mitrofan, academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 

universitar 
ZASTÎNCEANU Liubov, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, 
conferenţiar universitar 
 

 
25)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40 13.00.04 – 88 în cadrul Universităţii  de 

Stat de Educaţie Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
pedagogie cu tema: „Formarea competenţelor de educaţie fizică în baza operaţionalizării 
obiectivelor pedagogice la nivelul treptei gimnaziale”, la specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi 
metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare, prezentată 
de dl  GRIF Manuel Olavi, în următoarea componenţă: 

MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
DORGAN Viorel, doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
PĂCURARU Alexandru, doctor în pedagogie, profesor universitar (România) 
JURAT Valeriu, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar 

Referenţii oficiali:  
BUCUN Nicolae, doctor  habilitat în psihologie, profesor  universitar 
CARP Ion, doctor în pedagogie,  conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: Grimalschi Teodor, doctor  în pedagogie, profesor  universitar 
 

26)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40 13.00.04 – 90 în cadrul Universităţii  de 
Stat de Educaţie Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
pedagogie cu tema: „Estimarea influenţei dansului sportiv asupra dezvoltării capacităţilor 
psihomotrice la juniori I (12-13 ani)”, la specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei 
fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare, prezentată de             dna 
GRIGORE Maria Florica, în următoarea componenţă: 

MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
DORGAN Viorel, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
ILIIN Grigore, doctor în pedagogie, profesor universitar  
POTOP Vladimir, doctor în educaţia fizică, conferenţiar  universitar (România) 

Referenţii oficiali:  
NASTASE Viorel, doctor   în educaţia fizică, profesor  universitar (România) 
TRIBOI Vasile, doctor în pedagogie,  conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: Grimalschi Teodor, doctor  în pedagogie, profesor  universitar 
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27)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40 13.00.04 – 91 în cadrul Universităţii  de 
Stat de Educaţie Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
pedagogie cu tema: „Influenţa mijloacelor specifice artelor marţiale „karate do shotokan” 
asupra dinamicii calităţilor motrice la studenţii instituţiilor de neprofil”, la specialitatea: 
13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de 
recuperare, prezentată de dl LEŞTARU Marius Cătălin, în următoarea componenţă: 

MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
DORGAN Viorel, doctor în pedagogie, profesor universitar 
CHIZARI Marin, doctor în ştiinţele educaţiei, conferenţiar universitar (România) 
RÎŞNEAC Boris, doctor în pedagogie,  profesor  universitar  

Referenţii oficiali:  
NASTASE Viorel, doctor   în educaţia fizică şi sport, profesor  universitar (România)  
BUSUIOC Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  

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

28)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.02 – 15 în cadrul Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei 
de doctor în pedagogie cu tema: „Strategia analizei contrastive în predarea sintaxei limbii 
franceze”, la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba franceză), 
prezentată de dna SPANCIOC Natalia, în următoarea componenţă: 

COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor   
universitar 

PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
PRIGORSCHI Claudia, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  
RADU Zinaida, doctor   în filologie, conferenţiar  universitar 

Referenţii oficiali:  
CIOBANU Anatol,  membru corespondent al AŞM, doctor habilitat  în filologie, profesor  

universitar  
SOLCAN Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: Crivceanschi Nina, doctor  în filologie,  conferenţiar  universitar 
 

29)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.03 – 01 în cadrul Universităţii 
Pedagogice de Stat „I. Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în pedagogie cu tema: „Aspecte ale integrării educaţionale şi sociale a elevilor cu 
deficienţe de auz”, la specialitatea: 13.00.03 – Pedagogie specială, prezentată de    
dna TIMUŞ Angela, în următoarea componenţă: 

BUCUN Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor  universitar 
STEMPOVSCAIA Elena, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie 
POPOVICI-DORU Vlad, doctor în psihologie,  profesor universitar (România) 
RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
LAPOŞINA Emilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
BODORIN Cornelia, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
SINIOV Victor, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar (Ucraina) 
GONCEARUC Svetlana, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: Racu Aurelia, doctor habilitat   în pedagogie,  conferenţiar  universitar 
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30)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 38 13.00.01 – 52 în cadrul Institutului de 
Ştiinţe ale Educaţiei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu 
tema: „Repere psihopedagogice privind consilierea şcolară şi profesională a adolescenţilor”, la 
specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna BARBAROŞ Tatiana, în 
următoarea componenţă: 

BODRUG-LUNGU Valentina, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  
universitar 

PANIŞ Aliona, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar  
BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător 
AFANAS Aliona, doctor în pedagogie 

Referenţii oficiali:  
CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
DANDARA Otilia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar  universitar 

Conducător ştiinţific: Silistraru Nicolae, doctor  habilitat în pedagogie,  profesor  universitar 
 

31)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40 13.00.04 – 88 în cadrul Universităţii  de Stat 
de Educaţie Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie 
cu tema: „Optimizarea sistemului eforturilor de antrenament într-un ciclu anual de pregătire a 
alergătoarelor de 400 m.p., în etapa antrenamentului aprofundat ”, la specialitatea: 13.00.04 – 
Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare, 
prezentată de dna  ALBINĂ Alina Elena, în următoarea componenţă: 

MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
DRAGOMIR Marcela, doctor în educaţie fizică, profesor universitar, România  
ILIIN Grigore, doctor în pedagogie, profesor universitar 
RÎŞNEAC Boris, doctor în pedagogie, profesor universitar 

Referenţii oficiali:  
RAŢĂ Gloria, doctor  în educaţie fizică, profesor  universitar, România 
POPUŞOI Anatol, doctor în pedagogie,  conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: Povestca Lazari, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
 

 
TEHNICĂ ŞI AGRICULTURĂ 

 
32)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 62.05.18.07 – 11 in cadrul  Institutului 

Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare din Republica Moldova , abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică „Elaborarea tehnologiei de producere a 
vinurilor albe din soiuri noi de selecţie moldovenească” ,  la specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia 
băuturilor alcoolice şi nealcoolice, prezentată de dna DUMANOV Veronica, în următoarea 
componenţă: 

GĂINĂ Boris, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, academician  
SOLDATENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar     

cercetător 
ANTOHI Maria,doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 
TATAROV Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
BĂLĂNUŢĂ Anatolie, doctor  în tehnică, profesor universitar  

Referenţii oficiali: 
TARAN Nicolae, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
MUSTEAŢĂ Grigore, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
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33)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat  D 62.05.18.07.-12  în cadrul  Institutului 
Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare din Republica Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică „Aprecierea capacităţilor reductoare ale 
compuşilor vinurilor roşii din diferite zone vinicole ale Republicii Moldova”,  la specialitatea: 
05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice, prezentată de dna URSU Sorina, în 
următoarea componenţă: 

GĂINĂ Boris, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, academician  
SOLDATENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar 

cercetător 
RUSU Emil,doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
OLARU Constantin, doctor în tehnică  
OBADĂ Eleonora, doctor  în tehnică   

Referenţii oficiali: 
TARAN Nicolae, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
VACARCIUC Liviu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MUSTEŢĂ Grigore, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
 

 
  

CHIMIE 
 

34)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat  D 05.11.00.11-06    în cadrul Institutului de 
Chimie al ASM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie „Study of 
the interaction of metals (Hg, Cr, Zn, Ag, Au) with Arthrobacter genera and Spirulina platensis 
(Studiul interacţiunii metalelor (Hg, Cr, Zn, Ag, Au) cu Arthrobacter genera şi Spirulina 
platensis)”,  la specialitatea: 11.00.11 –Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a 
resurselor naturale, prezentată de dna ZINCOVSCAIA Inga, în următoarea componenţă: 

LUPAŞCU Tudor, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător, m.c.  
CIOBANU Mihail, secretar ştiinţific, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
BULMAGA Constantin,doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
CEPOI Liliana, doctor  în biologie, conferenţiar cercetător 
SANDU Maria, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  

Referenţii oficiali: 
GONŢA Maria, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
CULICOV Otilia, doctor in chimie (România) 

Conducători ştiinţifici: DUCA Gheorghe, doctor habilitat în chimie, profesor universitar,                  
academician 

                                        RONTASYEVA Marina, doctor 
 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 

        Preşedintele Consiliului Naţional         
pentru Acreditare şi Atestare, 
academician                                                                                                  Valeriu CANŢER 

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

 


