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H O T Ă R Â R E A nr. AT –4/2 

                                                                   din 11 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 D 34 08.00.05 – 32 în cadrul Universităţii 

Libere Internaţionale din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
economie cu tema: „Dezvoltarea antreprenoriatului constructiv în Republica Moldova”, la 
specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată 
de dna EFROS Stela, în următoarea componenţă: 

       ROŞCA Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
       DRĂGĂLIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în economie 
       ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
       DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
       SOLCAN Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar 
       POSTICĂ Maia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

BÎZGU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
PORTĂRESCU Serghei, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BURLACU Natalia, habilitat în economie, profesor universitar. 
          
2) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34 08.00.05 – 31 în cadrul Universităţii 

Libere Internaţionale din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
economie cu tema: „Metode şi tehnici manageriale în dezvoltarea durabilă a întreprinderilor 
mici şi mijlocii în condiţiile de criză”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în 
activitatea de antreprenoriat), prezentată de dna TARANENCO Lilia, în următoarea 
componenţă: 

BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
DRĂGĂLIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în economie 
BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
BĂNCILĂ Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
CIUMAC Ghenadie, doctor în economie, conferenţiar universitar 
POSTICĂ Maia, doctor în economie, conferenţiar universitar 



Referenţii oficiali: 
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
TCACI Carolina, doctor în economie. 

Conducător ştiinţific: BLAGORAZUMNAIA Olga, doctor în economie, conferenţiar  
universitar. 

 
3)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32 08.00.05 – 54 în cadrul Academiei de 

Studii Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
economie cu tema: „Implicaţii manageriale în sporirea competitivităţii băncilor comerciale”, la 
specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată 
de dna CROITORU Aliona, în următoarea componenţă: 

PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
PORTГRESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conf. universitar 
BELOSTECINIC Grigore, acad., doctor habilitat în economie, profesor universitar  
COBZARI Ludmila, doctor hab. în economie, profesor universitar 
BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar  
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
ENICOV Igor, doctor habilitat în economie, profesor universitar, 
BUŞMACHIU Eugenia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: POPA Andrei, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar. 
 
4)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 31 08.00.05 – 25 în cadrul Universităţii 

Tehnice a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în 
economie cu tema: „Приоритеты развития системы оценки недвижимого имущества в 
Республике Молдова” (Priorităţile de dezvoltare a sistemului de evaluare a bunurilor imobile 
în Republica Moldova), la specialitatea: 08.00.05 – Economie și management (în activitatea de 
antreprenoriat), prezentată de dna BUZU Olga, în următoarea componenţă: 

BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conf. universitar 
COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
PARMACLI Dmitri, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 KIRICHEK Yuriy, doctor habilitat în economie, profesor universitar, Ucraina 
BĂNCILĂ Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
PALADI Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
KASIANENCO Tatiana, doctor habilitat în economie, prof. universitar, Federaţia Rusă 
BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor cerc.  

Consultant ştiinţific: COJUHARI Andrei, doctor habilitat în economie, prof. universitar. 
  
5) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34 08.00.05 – 33 în cadrul Universităţii 

Libere Internaţionale din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
economie cu tema: „Разработка и реализация инвестиционной стратегии, 
ориентированной на экономическую рентабельность предприятия”, la specialitatea: 
08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de   dl 
SIMOV Denis, în următoarea componenţă: 

BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
EVSIUCOVA Raisa, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar  
CROTENCO Iuri, doctor habilitat оn economie, conferenţiar universitar 
ILIADI Gheorghe, doctor habilitat оn economie, profesor cercetător 



ŞESTACOVSCAIA Angela, doctor оn economie, conferenţiar universitar 
AHLAMOV Anatolii, doctor habilitat оn economie, profesor universitar, Ucraina 

Referenţii oficiali: 
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
NOVICOVA Ludmila, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BLAGORAZUMNAIA Olga, doctor în economie, conf. universitar. 
 
6) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34 08.00.05 – 30 în cadrul Universităţii 

Libere Internaţionale din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
economie cu tema: „Renovarea managementului complexului comunal-locativ din Republica 
Moldova”, la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de 
antreprenoriat), prezentată de dna BUZDUGAN Adriana, în următoarea componenţă: 

GRIBINCEA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în economie, prof. univ.  
DRĂGAN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în economie 
BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
JALENCU Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar 
POSTICĂ Maia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
PALADI Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
TCACI Carolina, doctor în economie 

Conducător ştiinţific: BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, prof. universitar. 
 
7) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32 08.00.12 – 29 în cadrul Academiei de 

Studii Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
economie cu tema: „Perfecţionarea contabilităţii consumurilor în vederea luării deciziilor 
manageriale (în baza datelor industriei de panificaţie)”, la specialitatea: 08.00.12 – 
Contabilitate; audit; analiză economică, prezentată de dna ŢUGULSCHI Iuliana, în 
următoarea componenţă: 

ŢURCANU Viorel, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
GRABAROVSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie,  conf. universitar   
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar, 
ŢIRIULNICOV Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar   
MORARI Galina, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
TUHARI Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
GRIGOROI Lilia, doctor în economie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: BUCUR Vasile, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 
 

ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE 
 

8)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 01.01.02 – 09 în cadrul Universităţii de  
Stat  din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-
matematice cu tema: „Noi aplicaţii ale algebrelor Lie la sisteme diferenţiale polinomiale”, la 
specialitatea: 01.01.02 –Ecuaţii diferenţiale, prezentată de dl ORLOV Victor, în următoarea 
componenţă: 

 JITARAŞU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, conferenţiar 
universitar 

 GUŢU Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar 
 VULPE Nicolae, doctor habilitat în şt. fizico-matematice profesor universitar, m.c.  
  ŞUBĂ Alexandru, doctor în şt. fizico-matematice profesor universitar 
  CALIN Iurie, doctor în şt. fizico-matematice conferenţiar universitar 



Referenţii oficiali: 
BURDUJAN Ilie, doctor în matematică, profesor universitar, România 
COZMA Dumitru, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: POPA Mihail, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor 
universitar. 

 
9)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 01.01.02 – 10 în cadrul Universităţii de  

Stat  din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-
matematice cu tema: „Sisteme cubice de ecuaţii diferenţiale cu drepte invariante”, la 
specialitatea: 01.01.02 –Ecuaţii diferenţiale, prezentată de dl REPEŞCO Vadim, în următoarea 
componenţă: 

        JITARAŞU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, prof.  univ.  
        GUŢU Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în şt. fizico-matematice, conf. univ. 
        POPA Mihail, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar  
        PERJAN Andrei, doctor în şt. fizico-matematice, conferențiar universitar 
        BURDUJAN Ilie, doctor în matematică,  profesor universitar, România 
  Referenţii oficiali: 

VULPE Nicolae, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar, m.c. 
BALTAG Valeriu, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific:  ŞUBĂ Alexandru, doctor în şt. fizico-matematice, profesor 
universitar. 

 
10) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 01.01.09 – 16 în cadrul Universităţii de 

Stat din Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-
matematice cu tema: „Teoreme limită şi aplicaţii la fiabilitatea sistemelor”, la specialitatea: 
01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, prezentată de              
dl MUNTEANU Bogdan Gheorghe, în următoarea componenţă: 

 SOLTAN Petru, preşedinte, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, prof. univ., acad.  
 POŞTARU Andrei, secretar ştiinţific, doctor în şt. fizico-matematice, conf. univ. 
 MIŞCOI Gheorghe, doctor habilitat în  şt. fizico-matematice, prof. univ., acad.  
 PREDA Vasile, doctor  în matematică, profesor universitar, (România) 
 LOZOVANU Dumitru, doctor  habilitat în şt. fizico-matematice, prof. univ. 

Referenţii oficiali: 
CUCULESCU Ioan, doctor  în matematică, prof. univ., (România)  
CORLAT Andrei, doctor  în şt. fizico-matematice, conf. univ. 

Consultanţi ştiinţifici: CATARANCIUC Sergiu, doctor  în şt fizico-matematice,  conf. 
univ. 

                                    LEAHU Alexei doctor  în şt. fizico-matematice,  conf. univ. 
    
                                 
11) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 01 01.01.01 – 06 în cadrul Institutului de 

Matematică şi Informatică al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
ştiinţe fizico-matematice cu tema: „Identităţile şi cvasidentităţile A – bucle nilpotente”, la 
specialitatea: 01.01.06 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor, prezentată de dl 
COVALSCHI Alexandru, în următoarea componenţă: 

  REABUHIN Iurii, preşedinte, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, prof.  univ. acad.  
  IZBAŞ Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în şt. fizico-matematice, conf. cercet. 
  CIOBANU Mitrofan, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar, acad.  
   ŞCERBACOV Victor, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, conferențiar cercetător 
  VALUŢĂ Ion, doctor în şt. fizico-matematice, profesor universitar 
   Referenţii oficiali: 



SOKHATKY Fedir M., doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar, 
Ucraina 

CUZNEŢOV Eugeniu, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
    Conducător ştiinţific: URSU Vasile, doctor habilitat în şt. fizico-matematice conf. univ.  
 
12)      Se formează Consiliul ştiinţific specializat  DH 01 01.05.01-02 în cadrul Institutului 

de Matematică şi Informatică al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
habilitat în informatică  „Small abstract computers/Maşini abstracte mici”,  la specialitatea: 
01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor, prezentată de dl 
ALHAZOV Artiom, în următoarea componenţă: 

GAINDRIC Constantin, preşedinte, doctor habilitat în informatică, prof. univ., mc. 
CIUBOTARU Constantin, secretar ştiinţific, doctor în informatică, conferenţiar 

universitar 
COJOCARU Svetlana, doctor habilitat în informatică, conferenţiar cercetător 
ANDRONATI Nicolae, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician 
PĂUN GHEORGHE, doctor in matematică, academician al Academiei Române 
CSUHAJ-VARJU Erzebet, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, Ungaria 
VERLAN Serghei, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, Franţa  

Referenţii oficiali: 
GRUŞCA Josef, profesor universitar, Cehia 
OBTULOVICZ Adam, doctor habilitat, Polonia 
POPESCU Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 

Consultant ştiinţific: ROGOJIN Iurie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar. 
 
13)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat  DH 02 01.04.02-04 în cadrul Institutului de 

Fizică Aplicată al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în 
ştiinţe fizico-matematice „Effects of external fields, electron-vibrational and exchange 
interactions in spectroscopic and magnetic characteristics of exchange coupled clusters and 
extended systems / Efectele câmpurilor exterioare, interacţiunilor de schimb şi electron-
vibraţionale în caracteristicile  spectroscopice şi magnetice ale clusterilor de schimb şi sistemelor 
extinse”,  la specialitatea: 01.04.02 – Fizica teoretică şi matematică, prezentată de              
dl  OSTROVSCHI Serghei, în următoarea componenţă:                                                                               

JERU Ion, preşedinte, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar, mc.  
BELOUSOV Igor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor  

universitar.       
CLIUCANOV Alexandr, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar 
HADJI Piotr, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar 
ROTARU Anatol, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
CANŢER Valeriu, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar, 

academician 
IVANOV Mihail, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar, Ucraina 
CASIAN Anatolie, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar 

Consultant ştiinţific: CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat în fizico-matematice, conf. 
cerc. 

 
14) Se formează Consiliul ştiinţific specializat  D 24 01.04.07-09 în cadrul Institutului de 

Inginerie  Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza 
susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice „Критические магнитные поля 
сверхпроводящих наноструктур на основе ниобия и сплава медь-никель/ Câmpuri 
magnetice critice în nanostructuri supraconductoare pe bază de niobiu şi aliaj cupru-nichel” ,  la 



specialitatea: 01.04.07 –Fizica stării condensate, prezentată de dl ANTROPOV Evghenii, în 
următoarea componenţă:                                                                                      

VLADIMIR Mihail, preşedinte, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor 
universitar  

DIGOR Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,conf. cercetător 
TAGIROV Lenar, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar, Rusia 
KUPRYANOV Mihail, doctor habilitat în şt. fizico-matematice,  profesor universitar, 

Rusia 
NATEPROV Alexandr, doctor în ştiinţe fizico-matematice,conferenţiar cercetător 
KONOPKO Leonid, doctor în ştiinţe fizico-matematice,conferenţiar cercetător 

Referenţii oficiali: 
      NAIDZUK Iurii, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar, Ucraina 
      DOHOTARU Leonid, doctor in ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: SIDORENCO Anatolie, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, 

profesor, mc. 
                       
                                         MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
 
    15)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50 14.00.15 – 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: „Participarea colagenozei la 
biodegradarea colagenului în normă şi patologie, la specialitatea: 14.00.15 – Anatomie 
patologică, prezentată de dl PRETULA Ruslan, în următoarea componenţă: 

BACIU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor univ.   
VUDU Grigore, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conf. univ. 
HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în medicină, conf. cerc. 
VATAMAN Vladimir, doctor  în medicină, conf. univ. 
ŞAPTEFRAŢI Lilian, doctor habilitat în medicină, conf. univ. 
BOGDANSCAIA Nina, doctor habilitat în medicină, conf. univ.  
PETROVICI Virgil, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
ZOTA Ieremia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
CĂRUNTU Irina-Draga, doctor în medicină, prof. univ., România 

Conducător ştiinţific:  RÎVNEAC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. 
 
16)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50 14.00.35 –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: „Managementul peritonitelor acute la copil (diagnostic, 
tratament, profilaxie)”, la specialitatea: 14.00.35 – Chirurgie pediatrică, prezentată de dna 
COJUŞNEANU Natalia, în următoarea componenţă: 

GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
acad. 

JALBĂ Alexandru , secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
CURAJOS Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
ILIADI Alexandru, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
APRODU  Gabriel, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Referenţi oficiali: 
TICA Constantin, doctor în medicină, profesor universitar,  Constanţa, România  
VIŞNEVSCHI Anatolie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar.    
                                     



 17)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50 14.00.35–07 în cadrul Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în medicină, cu tema: „Arsurile termice la copii de vârstă 0-5ani., 
Particularităţile clinico-paraclinice şi atitudinea chirurgicală”, la specialitatea: 14.00.35 – 
Chirurgie pediatrică, prezentată de  dna PRISACARU Olesea, în următoarea componenţă: 

GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
acad. 

JALBĂ Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
TICA Constantin, doctor în medicină, profesor universitar, Constanţa, România   
ŞAVGA Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar  
VIŞNEVSCHI Anatolie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

 
Referenţii oficiali: 

TARAN Anatolie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
APRODU  Gabriel, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Conducător ştiinţific: BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar.  
                                     
18) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 52 14.00.14–25 în cadrul Instituţiei 

Medico-sanitare Publice Institutul Oncologic, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în medicină, cu tema: „Nefrostomia percutanată ecoghidată pentru derivarea urinei şi 
tumorile local avansate ale bazinului”, la specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie, 
prezentată de  dl DUDA Boris, în următoarea componenţă: 

 ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
acad. 

 MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  
 CERNAT Victor, doctor habilitat în medicină, profesor  cercetător 
 MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar   
 BULAT Iurie, doctor habilitat în medicină, profesor  cercetător 
 GUDIMA Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar  cercetător 
 MUSTEA Anatol, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  

Referenţii oficiali: 
TĂNASE Andrian, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
ZBIGNEW Kweas, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Poznani, Polonia 

Conducător ştiinţific: GHIDIRIM Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor 
universitar. 

 
BIOLOGIE 

 
19) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 06 03.00.08 – 10, în cadrul Institutului de 

Zoologie  al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în biologie cu 
tema: Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) в Республике Молдова: фауна, экология и 
эпидемиологическое значение /Ţînţarii hematofagi (Diptera, Culicidae) în Republica 
Moldova : fauna, ecologia şi semnificaţia epidemiologică, la specialitatea: 03.00.08 – Zoologie 
de  către dna  ŞULEŞCO Tatiana, în următoarea componenţă: 

ERHAN Dumitru, preşedinte, dr. habilitat în biologie, prof. cerc. 
CALESTRU Livia, secretar ştiinţific, dr. în biologie, conf. cerc.  
COZARI Tudor, dr.hab. în biologie, prof. univ.,   
VOLOŞCIUC Leonid, dr. hab. în biologie, conf.cerc.  
BUŞMACHIU Galina, dr. hab. în biologie, conf. cerc. 
DERJANSCHI Valeriu,  dr.hab. în biologie, prof. cerc. 

Referenţii oficiali: 
ANDREEV Alexei, dr. hab. în biologie, conf. cerc.  



RUSU Vadim , dr. în biologie, conf. univ.  
Conducător ştiinţific: TODERAŞ Ion, doctor habilitat, profesor universitar, academician. 

 
DREPT 

 
20)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.02 – 55 în cadrul Institutului de 

Istorie, Stat şi Drept al AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept 
cu tema: „ Правовая пассивность  как разновидность правового поведения в механизме 
обеспечения основных прав и свобод личности”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl IANAC Igor, 
în următoarea componenţă: 

 COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
 GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
 CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
 GUŞTIUC Andrei, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
GUŢULEAC Victor, doctor  în drept, profesor universitar  
BANTUŞ Igor, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, prof.univ.  
 
21) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.03 – 31 în cadrul Universităţii de 

Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: 
„Legea aplicabilă actelor juridice cu privire la condiţiile de fond şi de formă în dreptul 
internaţional privat”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (internaţional privat), prezentată 
de dna ANDONE Raluca-Oana, în următoarea componenţă: 

COJUHARI Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
BĂIEŞU Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
BĂIEŞU Aurel, doctor habilitat în drept, conferenţiar  universitar  
PÎNZARI Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar  universitar  
CIMIL Dorin, doctor în drept, conferenţiar  universitar 

Referenţii oficiali: 
FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România 
ROTARU-MASLO Liliana, doctor în drept, conferenţiar  universitar 

Conducător ştiinţific: COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, profesor universitar.  
 
22) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.01 – 07 în cadrul Universităţii de 

Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: 
„Natura juridică a puterii de stat la etapa contemporană”, la specialitatea: 12.00.01 – Teoria 
generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept, 
prezentată de dl JECEV Ivan, în următoarea componenţă: 

AVORNIC Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
COPTILEŢ Valentina, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
BALTAG Dumitru, 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: ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar.  
 
 



  23) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.03 – 32 în cadrul Universităţii 
de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: 
„Probleme teoretico-practice ale revizuirii hotărârilor judecătoreşti irevocabile în procesul 
civil”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (internaţional privat), prezentată de              
dl COBAN Igor, în următoarea componenţă: 

COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat оn drept, profesor universitar   
VOLCINSCHI Victor, secretar ştiinţific, doctor оn drept, profesor universitar   
LEŞ Ioan, doctor în drept, profesor universitar , România 
ROŞCA Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar   
PÎNZARI Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
DURAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, România 
BĂIEŞU Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CREŢU Vasile, doctor în drept, conferenţiar universitar. 
 
24) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 12.00.08 – 49 în cadrul Universităţii de 

Stat din Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: 
„Amenda penală”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl 
CRIŞAN Constantin Mircea , în următoarea componenţă: 

 BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
 BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
 BERLIBA Viorel, doctor  în drept, conferenţiar universitar 
 GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat  în drept, profesor universitar 
 GÎNFĂLEAN Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar (România)  

Referenţii oficiali: 
CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
MARIŢ Alexandru, doctor  în drept, conferenţiar universitar 

Consultant ştiinţific: ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conf.  universitar.  
 
25) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.10 – 36 în cadrul Institutului de 

Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept 
cu tema: „Definirea agresiunii – problemă actuală a doctrinei şi practicii dreptului 
internaţional”, la specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public, prezentată de dl ROŞCA 
Valentin, în următoarea componenţă: 

BURIAN Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
DORUL Olga, secretar ştiinţific, doctor în drept, conf. univ. 
BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, prof. univ. 
BALAN OLEG, doctor habilitat în drept, prof. univ. 
SLONOVSCHI Vitalie, doctor în drept, conf. univ. 
RUSNAC Gheorghe, academician, dr. hab. în politologie, prof.univ. 

Referenţii oficiali: 
FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România 
GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar  universitar 

          Conducător ştiinţific: OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, profesor universitar. 
 
26)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.10 – 37 în cadrul Institutului de 

Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept 
cu tema: „Traficul ilegal cu migranţi: evoluţie tendinţe, prognoze”, la specialitatea: 12.00.10 – 
Drept internaţional public, prezentată de dl FRANGULEA Sandu, în următoarea componenţă: 

OSMOCHESCU Nicolae, preşedinte, doctor în drept, profesor univ.   
CHIRTOACĂ Natalia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conf. univ. 



FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România 
SÂRCU Diana, doctor în drept, conf. univ. 
ŢARĂLUNGĂ Victoria, doctor în drept 

Referenţii oficiali: 
POPESCU Dumitra, doctor în drept, profesor universitar, România 
GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar  universitar 

Conducător ştiinţific: BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar.  
 
27) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30 12.00.01 – 06 în cadrul Universităţii 

de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în drept 
cu tema: „Consolidarea justiţiei în statul contemporan democratic”, la specialitatea: 12.00.01 – 
Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept, 
prezentată de dl NEGRU Andrei, în următoarea componenţă: 

AVORNIC Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
NEGRU Boris, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar   
BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
CRAIOVAN Ion, doctor în drept, profesor universitar, România 

Referenţii oficiali: 
GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar, România 
GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

Consultant ştiinţific: ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar. 
 
 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
 

28) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 35 13.00.02 – 05 în cadrul Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
pedagogie cu tema: „Specificul strategiilor de predare a cunoştinţelor muzicale (în cadrul 
disciplinei Educaţia muzicală)”, la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii 
(muzica), prezentată de dna CRIŞCIUC  Viorica, în următoarea componenţă: 

PÂSLARU Vlad, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
MORARI Marina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar  
BABII Vladimir, doctor habilitat  în pedagogie, conferenţiar universitar 
TETELEA Margarita, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
PAŞCA Eugenia-Maria, doctor în pedagogie (România) 

Referenţii oficiali:  
SILISTRARU Nicolae, doctor  habilitat  în pedagogie, profesor  universitar  
VACARCIUC Mariana, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar  

Conducător ştiinţific: GAGIM Ion, doctor  habilitat în pedagogie,  profesor  universitar. 
 
       29) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.02 – 16 în cadrul 

Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza 
susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Repere lingvodidactice ale dezvoltării vorbirii 
dialogate la studenţi în procesul de predare-învăţare a limbii franceze”, la specialitatea: 
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba franceză), prezentată de dna DUCA Valeria, 
în următoarea componenţă: 

SILISTRARU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 



BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
BOTNARCIUC Vasile, doctor habilitat  în filologie, profesor  universitar  
BARBĂNEAGRĂ Alexandra, doctor   în pedagogie, conferenţiar  universitar 
STRAH Lidia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
ZBANŢ Ludmila, doctor  habilitat în filologie, profesor  universitar  
SOLCAN Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar 
Consultant ştiinţific:   AXENTI Eufrosinia, doctor în filologie, conferenţiar universitar. 
 
      30) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.01 – 11 în cadrul 

Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza 
susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema: „Fundamente pedagogice ale formării 
competenţelor parentale în contextul educaţiei axiologice”, la specialitatea: 13.00.01 – 
Pedagogia generală, prezentată de dna SORICI  Oxana, în următoarea componenţă: 

  MÂNDÂCANU Virgil, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
  GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
  PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
  COJOCARU Victoria, doctor habilitat  în pedagogie, profesor  universitar  
  HADÂRCĂ Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
  CERBUŞCĂ Pavel, doctor în pedagogie 
Referenţii oficiali:  
    BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
    OVCEARENCO Nadejda, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
Conducător ştiinţific: CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor 

universitar. 
         
31) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 13.00.02 – 17 în cadrul Universităţii 

Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei 
de doctor în pedagogie cu tema: „Potenţialul formativ al parteneriatului grădiniţă-şcoală în 
educaţia literar-artistică”, la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (educaţia 
literar-artistică), prezentată de dna SAMANATI Ludmila, în următoarea componenţă: 

       MÂNDÂCANU Virgil, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor   universitar 
       PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
       CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
       CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat  în filologie, profesor  universitar  
       BARBĂNEAGRĂ Alexandra, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
       MOCANU Liuba. doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
   Referenţii oficiali:  
       SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat  în pedagogie, profesor  universitar  
       ŞCHIOPU Constantin, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
   Conducător ştiinţific: CEMORTAN Stela, doctor habilitat în pedagogie, profesor  

universitar. 
 
 32) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33 19.00.07 – 19 în cadrul Universităţii 

Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei 
de doctor în psihologie cu tema: „Formarea la adolescenţi a sentimentului de gratitudine faţă de 
părinţi”, la specialitatea: 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia 
personalităţii, prezentată de dna DANILIUC Natalia, în următoarea componenţă: 

       RACU Igor, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor  universitar 
       VERDEŞ Angela, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
        JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 



        BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
        PRIŢCAN Valentina, doctor  în  psihologie, conferenţiar  universitar 
        LOSÎI Elena, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
 Referenţii oficiali:  
        BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat  în psihologie, profesor  cercetător 
         CALANCEA Angela, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  
  Conducător ştiinţific: TEREŞCIUC Raisa, doctor  în psihologie, conferenţiar  universitar. 
 
     33) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30 13.00.01 – 51 în cadrul 

Universităţii de Stat  din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
habilitat  în pedagogie cu tema: „Teoria şi praxiologia managementului curriculumului şcolar”, 
la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogia generală, prezentată de dna POGOLŞA Lilia, în 
următoarea componenţă: 

     PLATON Carolina, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
     ŞEVCIUC Maia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
     PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat  în pedagogie, profesor  universitar  
    CUZNEŢOV Larisa, doctor  habilitat în pedagogie, profesor universitar 
    COJOCARU- BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar 
    ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
Referenţii oficiali:  
     CRISTEA Sorin, doctor în pedagogie, profesor universitar (România) 
     COJOCARU Vasile, doctor habilitat   în pedagogie, profesor   universitar  
     COJOCARU Victoria, doctor habilitat  în pedagogie, profesor  universitar 
Consultant  ştiinţific: GUŢU Vladimir, doctor  habilitat  în pedagogie,  profesor universitar. 

 
34) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 38 13.00.01 – 52 în cadrul Institutului 

de Ştiinţe ale Educaţiei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat  în 
pedagogie cu tema: „Teoria  şi  metodologia managementului calităţii în învăţământul 
superior”, la specialitatea: 13.00.01 – Pedagogia generală, prezentată de dl BACIU Sergiu, în 
următoarea componenţă: 

    CEMORTAN Stela, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
    CARA Angela, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
    CRISTEA Sorin, doctor   în pedagogie, profesor  universitar (România) 
    COJOCARU Victoria, doctor  habilitat în pedagogie, profesor universitar 
     PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar 
    COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
Referenţii oficiali:  
    GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
    COJOCARU Vasile, doctor habilitat   în pedagogie, profesor   universitar  
    PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat  în pedagogie, profesor  universitar 
 Consultant  ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor  habilitat, profesor universitar. 
 
35) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36 13.00.02 – 31 în cadrul Universităţii de 

Stat din Tiraspol, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu 
tema: „Diferenţierea instruirii studenţilor în procesul studierii cursului universitar de 
informatică”, la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica), 
prezentată de dna SCUTELNIC Oxana, în următoarea componenţă: 

      LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar 
     AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
       HARITON Andrei, doctor în pedagogie, profesor universitar 
       NEAGU Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
       DEINEGO Nona, doctor  în pedagogie 



Referenţii oficiali:  
       GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
       ZASTÎNCEANU Liubov, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
 Conducător ştiinţific: CABAC Valeriu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. 
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare,                                                 Valeriu CANŢER,  academician  
 

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


