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COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 
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H O T Ă R Â R E A nr. AT –4/4 
din 05 iulie 2012 

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

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

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

1. Se formează consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor 
habilitat după cum urmează: 

 
 

FILOLOGIE; STUDIUL ARTELOR 
 

1)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 22.17.00.01–21 în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor cu 
tema: „Вклад преподавателей кафедры Общего фортепиано Академии Музыки, Театра и 
Изобразительных Искусств в развитие музыкальной культуры Республики Молдова” („Aportul cadrelor 
ştiinţifico-didactice de la Catedra Pian auxiliar a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice la dezvoltarea 
culturii muzicale din Republica Moldova”) la specialitatea 17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta muzicală), prezentată 
de dna MELNIC Tamara, în următoarea componenţă: 
1. PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar  
2. TIPA Violeta, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
3. DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar universitar  
4. MIRONENCO Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
5. REABOŞAPCA Ludmila, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. AXIONOV Vladimir, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar  
2. GHILAŞ Victor, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
Conducător ştiinţific: TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
 

2)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.10.02.19 - 12 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie cu tema: „Antonimia frazeologică în limbile 
română şi engleză” la specialitatea 10.02.19 – Lingvistica generală (contrastiv-tipologică), prezentată de dna 
BUZEA (IONESCU) Oana Roxana, în următoarea componenţă: 
1. CIOBANU Anatol, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
2. VARZARI Elena, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. PAVEL Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
4. MELNICIUC Ion, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. CINCILEI Cornelia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. DUMISTRĂCEL Stelian, doctor în filologie, profesor universitar, Iaşi, România  
2. MELENCIUC Dumitru, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
Conducător ştiinţific: COLŢUN Gheorghe, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
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ECONOMIE 
 

3)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 31.08.00.05–24 în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Perfecţionarea  metodelor de dirijare a 
sistemului educaţional multinivel”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în învăţământul 
profesional), prezentată de dl MIHNEV Petru, în următoarea componenţă: 

1. BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. COJOCARU Vadim, doctor în economie, profesor universitar  
5. JALENCO Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar  

Referenţi oficiali: 
1. ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

Consultant ştiinţific: SÂRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
 

4)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 16.08.00.05 – 05* în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi 
Statistică al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Perfecţionarea 
gestiunii relaţiilor de credit a băncii comerciale cu clienţii în scopul reducerii riscurilor bancare”, la specialitatea 
08.00.05 – Economie şi management (în activitatea bancară), prezentată de dl GÎRLEA Mihail, în următoarea 
componenţă: 

1. STRATAN Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. PERCIUN Rodica, secretar ştiinţific, doctor în economie 
3. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. BĂNCILĂ Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
5. GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. TIMOFTI Elena, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. VEREJAN Nicolae, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în economie, profesor cercetător  
 

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 

 
5)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 05.02.00.10 – 04 în cadrul Institutului de Chimie al AŞM, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în chimie, cu tema: “Sinteza structural şi stereoselectivă a 
compuşilor drimanici şi norlabdanici” la specialitatea 02.00.10 – Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi 
fiziologic activi, prezentată de dna ARÎCU Aculina, în următoarea componenţă: 

1. BOBEICĂ Valentin, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
2. DRAGALINA Galina, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
3. BARBĂ Nicanor, doctor habilitat în chimie, profesor universitar  
4. DROCHIOIU Gabi, doctor în chimie, profesor universitar, Iaşi, România 
5. MACAEV Fliur, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător  

Referenţi oficiali: 
1. SIMIONESCU Bogdan, doctor în chimie, profesor universitar, Iaşi, România 
2. CHINTEA Pavel, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
3. MANGALAGIU Ionel, doctor în chimie, profesor universitar, Iaşi, România 

Consultant ştiinţific: VLAD Pavel, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
 

6)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 05.02.00.10 – 05 în cadrul Institutului de Chimie al AŞM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie, cu tema: “Elaborarea metodelor de sinteză a compuşilor 
tetra- şi pentanorlabdanici practic importanţi” la specialitatea 02.00.10 – Chimie bioorganică, chimia compuşilor 
naturali şi fiziologic activi, prezentată de dna EDU Carolina, în următoarea componenţă: 

1. CHINTEA Pavel, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
2. GORINCIOI Elena, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  
3. MACAEV Fliur, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător  
4. CORJA Ion, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
5. KULCIŢKI Veaceslav, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. BOBEICĂ Valentin, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
2. ZADOROJNÂI larisa, doctor în chimie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: VLAD Pavel, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
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7)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 02.01.04.18 – 01* în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie cu tema: 
“Designul molecular, sinteza şi studiul cu raze X al compuşilor coordinativi zero-dimensionali şi polimerici în baza 
dioximelor cu metalele de tranziţie Cu(II), Zn(II) şi Cd(II)”, la specialitatea: 01.04.18 – Cristolografie şi 
cristalofizică, prezentată de dna CROITOR Lilia, în următoarea componenţă:  

1. DIACON Ion, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, conferenţiar cercetător, membru corespondent  
2. BOUROŞ Pavlina, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
3. BULHAC Ion, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător  
4. JITARU Raisa, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
5. ŢAPCOV Victor, doctor în chimie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali:  
1. REVENCO Mihail, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
2. DONU Sofia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător   

Conducător ştiinţific: FONARI Marina, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  
Consultant ştiinţific: COROPCEANU Eduard, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
 

8)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 02.02.00.05 – 04* în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie cu tema: 
“Particularităţile procesului de cromare cu utilizarea dispozitivului inductiv-capacitiv”, la specialitatea: 02.00.05 - 
Electrochimie, prezentată de dl IVAŞCU Sergiu, în următoarea componenţă:  

1. DICUSAR Alexandr, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent  
2. PASINCOVSCHI Emil, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 
3. STOICEV Petru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
4. PARŞUTIN Vladimir, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
5. SIDELNICOVA Svetlana, doctor în chimie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali:  
1. COSOV Vilgheim, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. ŞOLTOIAN Nicolae, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: GOLOGAN Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: BOBANOVA Jana, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
 

9)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 24.01.04.07 – 08 în cadrul Institutului de Inginerie Electronică şi 
Nanotehnologii „D. Ghiţu” al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: “Tehnologia şi proprietăţile fizice ale nanocompozitelor peliculare din 
telururi şi manganite” (Технология и физические свойства нанокомпозитов теллуридов и манганитов), la 
specialitatea: 01.04.07 – Fizica stării condensate, prezentată de dl ŞAPOVAL Oleg, în următoarea componenţă:  

1. SIDORENKO Anatolie, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar 
2. URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, conferenţiar cercetător   
3. ŢURCAN Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
4. HOHLOV Dmitrii, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent, Rusia  
5. CARAMAN Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar 
6. POPOVICI Nicolai, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Referenţi oficiali:  
1. BELUSHKIN Alexandr, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, Rusia  
2. LUPAN Oleg, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar   

Conducător  ştiinţific: CANŢER Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, academician  
 

10)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 02.01.04.10 – 18 în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-
matematice cu tema: “Proprietăţile termomagnetice şi termo-electrice în micro şi nanofire pe baza semimetalului 
Bi”, la specialitatea: 01.04.07 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, prezentată de dl PARA Gheorghe, în 
următoarea componenţă:  

1. CULIUC Leonid, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
2. URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, conferenţiar cercetător   
3. CASIAN Anatol, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
4. NATEPROV Alexandr, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
5. CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
6. NICA Denis, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  

Referenţi oficiali:  
1. ŞIŞIANU Tudor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
2. GRABOV Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar, Rusia   

Conducători  ştiinţifici: NICOLAEVA Albina, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, conferenţiar cercetător  
                                       BODIU Pavel, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
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11)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 01.01.01.06 – 04 în cadrul Institutului de Matematică şi 
Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 
fizico-matematice cu tema: “Obiecte libere şi produse de subcategorii“, la specialitatea: 01.01.06 – Logică 
matematică, algebră şi teoria numerelor, prezentată de dna ŢURCANU Alina, în următoarea componenţă:  

1. REABUHIN Iurie, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician 
2. IZBAŞ Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. BURDUJAN Ilie, doctor în matematică, profesor universitar, România 
4. CAŞU Alexei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
5. CIOBANU Mitrofan, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician 
6. URSU Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
7. ŞCERBACOV Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  

Referenţi oficiali: 
1. ŞTEFĂNESCU Mirela, doctor în matematică, profesor universitar, Constanţa, România 
2. CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BOTNARU Dumitru, doctor habilitat în şt fiz-matematice, conferenţiar universitar 
 

12)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 01.01.01.06 – 05 în cadrul Institutului de Matematică şi 
Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 
fizico-matematice cu tema: “Produsul semireflexiv a două subcategorii“, la specialitatea: 01.01.06 – Logică 
matematică, algebră şi teoria numerelor, prezentată de dna CERBU Olga, în următoarea componenţă:  

1. REABUHIN Iurie, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician 
2. IZBAŞ Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
3. ŞTEFĂNESCU Mirela, doctor în matematică, profesor universitar, Constanţa, România 
4. PAŞA Marius-Gabriel, doctor în matematică, profesor, universitar, Iaşi, România 
5. CAŞU Alexei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
6. CIOBANU Mitrofan, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician 
7. URSU Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
8. ŞCERBACOV Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
2. POPA Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BOTNARU Dumitru, doctor habilitat în şt fiz-matematice, conferenţiar universitar 
 

13)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 01.01.05.01 – 02* în cadrul Institutului de Matematică şi 
Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
informatică cu tema: “Modele, tehnici şi produse program pentru simularea animată a proceselor biologice de auto-
reglare“, la specialitatea: 01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor, prezentată de dl 
YANG Binglin, în următoarea componenţă:  

1. GAINDRIC Constantin, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
2. CIUBOTARU Constantin, secretar ştiinţific, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
3. COJOCARU Svetlana, doctor habilitat în informatică, conferenţiar cercetător  
4. ŢÎŢCHIEV Inga, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
5. BOLUN Ion, doctor habilitat în informatică, profesor universitar   

Referenţi oficiali: 
1. ROGOJIN Iurie, doctor habilitat în informatică, conferenţiar cercetător 
2. MAGARIU Galina, doctor în informatică, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: GUŢULEAC Emilian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
 

14)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 60.05.20.02–02* în cadrul Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Determinarea influenţei 
factorilor aleatori asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice 6-10kV”, la specialitatea: 05.20.02 – 
Electrificarea şi automatizarea agriculturii, prezentată de dl POPESCU Victor, în următoarea componenţă:  

1. POSTOLATI Vitalie, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician 
2. VOLENTIRI Ion, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
3. AMBROS Tudor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
4. VOLCONOVICI Liviu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
5. CHIORSAC Mihail, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BERZAN Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător  
2. PETROV Oleg, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ERHAN Teodor, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
 

15)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.01.01.09 – 15 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: „Analiza modelelor de 
tip Polling cu întârzieri semi-Markoviene”, la specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări 
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operaţionale, prezentată de dna BEJENARI Diana, în următoarea componenţă:  
1. SOLTAN Petru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, academician 
2. CATARANCIUC Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
3. SOLOMON Dumitru, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător   
4. LOZOVANU Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
5. ROTARU Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. GUŢULEAC Emilian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
2. BENDERSCHI Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice 

Conducător ştiinţific: MIŞCOI Gheorghe, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent   
 

16)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 31.05.18.12 – 09* în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Procesarea electrofizică a zerului cu 
extragerea concentratului proteico-mineral şi izomerizarea simultană a lactozei în lactuloză”, la specialitatea: 
05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară, prezentată de dna VRABIE Elvira, în următoarea 
componenţă:  

1. STURZA Rodica, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. ŢERNĂ Ruslan, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
3. TATAROV Pavel, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
4. BALAN Evghenii, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
5. DICUSAR Galina, doctor în tehnică, profesor universitar 
6. ŢISLINSCAIA Natalia, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali:  
1. BERNIC Mircea, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
2. REŞITCA Vlad, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

Consultant ştiinţific: BOLOGA Mircea, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician 
 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
17)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 35 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: 
”Tendinţele mortalităţii după cauze de deces în Republica Moldova, anii 1965-2010”, la specialitatea 14.00.33 –
Medicină socială şi management, prezentată de dna PENINA Olga, în următoarea componenţă: 

1. CIOBANU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
3. MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. MATEI Constantin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar  
5. GÂLCA Boris, doctor în medicină 
Referenţi oficiali: 
1. CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. PALANCIUC Mihail, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: TINTIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: PALADI Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, academician 
 

18)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 52.14.00.14 – 21 în cadrul Institutului Oncologic, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Aspecte clinico-genetice ale cancerului tiroidian”, la 
specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie, prezentată de dna MÎNDRUŢA-STRATAN Rodica, în 
următoarea componenţă: 

1. CERNAT Victor, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
2. MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină 
3. ANESTIADI Zinaida, doctor habilitat în medicină, profesor universitar   
4. SOFRONI Larisa, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  
5. STRATAN Valentina, doctor în biologie 
Referenţi oficiali: 
1. CAZUBSCAIA Tatiana, doctor habilitat în medicină, Rusia 
2. GHIDIRIM Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Conducător ştiinţific: BELEV Nicodim, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  
Consultant ştiinţific: ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
 

19)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.21 – 27 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: 
„Sporirea eficienţei tratamentului chirurgical al osteomielitelor posttraumatice ale mandibulei”, la specialitatea 
14.00.21 – Stomatologie, prezentată de dl RADZICHEVICI Mihail, în următoarea componenţă: 
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1. LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. MUNTEANU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. FALA Valeriu, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. TOPALO Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. VORONEANU Maria, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Conducător ştiinţific: ŞCERBATIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
 

20)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.27 – 51 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: 
„Mucozectomia endoscopică şi disecţia endoscopică submucoasă în tratamentul formaţiunilor displazice şi 
neoplazice ale mucoasei tractului digestiv”, la specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, prezentată de dl ISTRATE Viorel, 
în următoarea componenţă: 

1. GUDUMAC Eva, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. BELEV Nicodim, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
5. CIUREA Tudorel, doctor în medicină, profesor universitar, Craiova, România   
6. HOTINEANU Adrian, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BUJOR Petru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. DONSCAIA Ana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  

Conducător ştiinţific: GHIDIRIM Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, academician 
 

21)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.27 – 52 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: 
„Fiziopatologia duodenului în malrotaţia duodenală asociată cu duodenostaza”, la specialitatea: 14.00.27 – 
Chirurgie, prezentată de dl BORTĂ Eduard, în următoarea componenţă: 

1. GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. GUŢU Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. UNGUREANU Sergiu, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. BUJOR Petru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. DONSCAIA Ana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  

Conducător ştiinţific: HOTINEANU Vladimir, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: HOTINEANU Adrian, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

22)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.28 – 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: 
„Tratamentul endoscopic al hidrocefaliei adultului”, la specialitatea 14.00.28 – Neurochirurgie, prezentată de dl 
SAFTA Radu, în următoarea componenţă: 

1. GHERMAN Diomid, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
2. GAVRILIUC Mihail, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. GROPPA Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent  
4. TIMIRGAZ Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. BAJUREA Ala, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
6. GLAVAN Iulian, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
7. BODIU Aureliu, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CIUREA Alexandru Vlad, doctor în medicină, profesor universitar, academician, România 
2. BURUNSUS Vasile, doctor în medicină 

Conducător ştiinţific: ZAPUHLÎH Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar                    
 

BIOLOGIE 
 

23)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 07.03.00.13 – 06 în cadrul Institutului de Fiziologie şi 
Sanocreatologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în biologie, cu tema: 
“Specificul dereglărilor cognitiv-afective la copii cu tumori cerebelare”, la specialitatea 03.00.13 – Fiziologia omului 
şi animalelor, prezentată de dl LITOVCENCO Anatolii, în următoarea componenţă: 

1. FURDUI Teodor, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
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2. ŞINCARENCO Irina, secretar ştiinţific, doctor în biologie 
3. GROPPA Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
4. PASCAL Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. GUSCA Nina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
6. IOVA Alexandru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Rusia   

Referenţi oficiali: 
1. ORLOV Iurii, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Ucraina 
2. CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
3. VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Consultanţi ştiinţifici: GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
                                      LĂCUSTĂ Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
 

24)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 09.03.00.23 – 13 în cadrul Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: “Tehnologii de 
obţinere a preparatelor lipidice din biomasa algei verzi Dunaliella salina” la specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie, 
prezentată de dna IAŢCO Iulia, în următoarea componenţă: 

1. RUDIC Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
2. CHIRIAC Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. USATÎI Agafia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
4. BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
5. ŞALARU Victor, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  

Referenţi oficiali: 
1. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. CHIRSANOVA Aurica, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CEPOI Liliana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător   
 

DREPT 
 

25)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 75.12.00.08 – 09* în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, a MAI al 
Republicii Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Prevenirea 
victimologică a infracţiunilor contra inviolabilităţii sexuale a minorilor, săvârşite prin violenţă”, la specialitatea: 
12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie), prezentată de dna RAILEAN Daniela, în următoarea 
componenţă: 

1. ULIANOVSCHI Xenofon, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. COJOCARU Radion, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. URSU Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar

       6.    PADURE Andrei, doctor habilitat, conferentiar universitar
Referenţii oficiali: 

1. BUJOR Valeriu, doctor în drept, profesor universitar 
2. GRAMA Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar  

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

26)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 51 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Bazele juridice ale realizării 
dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la apărarea juridică la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (analiză juridică comparativă)” (Правовые основы реализации конституционного права граждан 
Республики Молдовы на судебную защиту в Европейском Суде по правам человека (сравнительно-
правовой анализ)), la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept, prezentată de dl SOSNA Alexandru în următoarea componenţă: 

1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
3. POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. ARSENI Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. GUŞTIUC Andrei, doctor în drept,  conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BANTUŞ Anatolie, doctor în drept, profesor universitar  
 

27)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 52 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Legislaţia ecologică a Republicii 
Moldova la etapa actuală”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (ecologic); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept, prezentată de dna ROTARU Alina, în următoarea componenţă: 
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1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
3. GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar  
5. BANTUŞ Anatolie, doctor în drept, profesor universitar  

Referenţii oficiali: 
1. POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. IORDANOV Iordanca-Rodica, doctor în drept  

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

28)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.02 – 18* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Răspunderea administrativă: aspecte 
practico-ştiinţifice în plan comparat – Republica Moldova şi România”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl BOTOMEI Vasile, în următoarea 
componenţă: 

1. GUCEAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. CÂRNAŢ Teodor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
3. COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
4. MOCANU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5. BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar  
2. TOMA Toader, doctor în drept, conferenţiar universitar, România  

Conducător ştiinţific: RUSU Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar  
 

29)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.01 – 17* în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Conştiinţa juridică ca premisă de 
asigurare a reformării vieţii social-juriddice a societăţii Republicii Moldova”, la specialitatea: 12.00.01 – Teoria 
generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept, prezentată de dl dna 
CALMÎC Marina, în următoarea componenţă: 

1. ARAMĂ Elena, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. TAŞCĂ Mihai, secretar ştiinţific, doctor în drept 
3. BALTAGA Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar cercetător  
5. NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. POSTU Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
 

30)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15.12.00.03 – 05* în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Правовой режим предприятия 
как имущественного комплекса” (Regimul juridic al întreprinderii ca un complex patrimonial unic), la 
specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil, al afacerilor), prezentată de dl CALENIC Alexandr, în următoarea 
componenţă: 

1. COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. SOSNA Boris, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. BOTEA Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, România 
4. TEACĂ Ilie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. CARAUŞ Victor, doctor în drept 

Referenţii oficiali: 
1. HARITONOV Evghenii, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Ucraina 
2. MIŞIN Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

 
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
31)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 46 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Fundamente pedagogice de aplicare a 
metodelor real-active în formarea iniţială a cadrelor didactice”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, 
prezentată de dna BĂLAN Ileana, în următoarea componenţă: 

1. GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. PÎSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
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4. SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. TOMA Steliana, doctor în pedagogie, profesor universitar, Bucureşti, România  

Referenţii oficiali: 
1. COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
2. ŞEVCIUC Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: PAPUC Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

32)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33.13.00.02 – 08* în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Formarea 
competenţei de audiere în procesul de predare-învăţare a limbii române în şcoala alolingvă (ciclul gimnazial)”, la 
specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba română), prezentată de dna POPOVICI Angela, în 
următoarea componenţă: 

1. MÂNDÂCANU Virgil, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. SADOVEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. CONSTANTINOVICI Elena,  doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
4. BARBĂNEAGRĂ Alexandra,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. STRAH Lidia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. COJOCARU-BOROZAN Maia,  doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
2. COZARI Ana,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: PETRENCO Liuba, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
 

33)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 33.19.00.07-17 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie „Impactul 
intervenţiei psihologice în depăşirea dificultăţilor de relaţionare interpersonală la preadolescenţi”, la specialitatea 
19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii,  prezentată de dna BEŞLEAGA-
ŞTEFĂNEŢ Diana, în următoarea componenţă: 

1. RACU Igor, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
2. NEGURĂ Ion, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
3. BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
4. PERJAN Carolina,  doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
5. LOSÎI Elena, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

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

Conducător ştiinţific: JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 
 
 

Preşedinte,                           
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 

Secretar ştiinţific,                 
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


