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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 - 6/1 

din 20 noiembrie 2014 
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 
(Monitorul Oficial, nr.125-129 din 30 iulie 2004), Regulamentul privind funcţionarea consiliilor 
ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în 
Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CNAA din 25.11.2004 (proces-verbal nr.1), cu modificările şi 
completările ulterioare, 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,  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:  

 
ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

1) Consiliul ştiinţific specializat DH 60.431.02-01 la Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe medical-veterinare a dlui 
ENCIU Valeriu cu tema: Aparatul nervos şi microcirculaţia sanguină a formaţiunilor fibroase ale 
autopodiilor la bovine, la specialitatea 431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor, 
consultant ştiinţific Valentin MALÎŞEV, doctor habilitat în medicina veterinară, profesor  universitar în 
următoarea componenţă: 

MACARI Vasile, preşedinte, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
DUMITRAŞ Grigore, secretar ştiinţific, doctor în medicina veterinară, conferenţiar universitar 
ZGARDAN Eugen, doctor habilitat  în medicina veterinară, profesor universitar, membru cor. 
HOLBAN Dumitru,  doctor habilitat  în medicina veterinară, profesor universitar 
DAMIAN Aurel, doctor, profesor universitar, România 
STARCIUC Nicolae, doctor habilitat în medicina veterinară, conferenţiar universitar 
ERHAN Dumitru, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
MOSCALIC Roman, doctor habilitat în medicina veterinară, profesor cercetător 

 
Referenţii oficiali: 
PREDOI Gabriel, doctor, profesor universitar, România 
ŞTEFĂNEŢ Mihail, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar. 
 
2) Consiliul ştiinţific specializat DH 60.421.03-01 la Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe agricole a dlui ROTARU Ilie 
cu tema: Metode de sporire şi ameliorare a producţiei de carne la suine, la specialitatea 421.03. 
Tehnologia creşterii  animalelor şi obţinerii produselor animaliere, consultant ştiinţific Nicolae EREMIA, 
doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor  universitar în următoarea componenţă: 

CHILIMAR Serghei, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar, m.c. 
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MARDARI Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în  ştiinţe agricole, conferenţiar universitar 
ŢURCANU Ştefan, doctor habilitat  în ştiinţe biologice, profesor universitar 
LIUŢCANOV Petru, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 
FOCŞA Valentin, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
GROSU Horia, doctor, profesor universitar, România 
PĂSĂRIN Benone, doctor, profesor universitar, România 
GUMENNÎI Mihail, doctor habilitat în ştiinţe agricole. 
 

PEDAGOGIE 
3) Consiliul ştiinţific specializat D 38 531.01 – 03 la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei ŞPAC Silvia cu tema: 
Fundamente pedagogice ale educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-familie (treapta 
învăţământului primar), la specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific 
CUZNEŢOV Larisa, doctor  habilitat în pedagogie, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 

POGOLŞA Lilia, preşedinte,  doctor  habilitat  în pedagogie, conferenţiar universitar 
PASCARI Valentina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
MORARU Victor,  doctor habilitat  în ştiinţe politice, profesor universitar  
BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
BODRUG Valentina, doctor habilitat  în pedagogie, conferenţiar universitar  
 
Referenţii oficiali: 
ANDRIŢCHI Viorica, doctor  habilitat în  pedagogie,  conferenţiar universitar   
GARŞTEA Nina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.  

 
4) Consiliul ştiinţific specializat D 36 532.02 – 03 la Universitatea   de Stat din Tiraspol, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei POMIAN Svetlana cu 
tema: Evaluarea integrală a nivelului de pregătire profesională a studenţilor din domeniul „Informatica 
şi tehnica de calcul” / „Интегральная оценка уровня профессиональной подготовки студентов вуза 
направления „Информатика и вычислительная техника”, la specialitatea 532.02. Didactica 
informaticii, conducător ştiinţific GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor  
universitar, în următoarea componenţă: 

LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar  universitar  
HARITON Andrei,  doctor  în pedagogie, profesor universitar  
GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, mc  
BOCANCEA Viorel, doctor  în  pedagogie, conferenţiar universitar 
ARNAUT  Vsevolod, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
MIHĂLACHE Lilia, doctor  în  pedagogie 
 
Referenţii oficiali: 
CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe  fizico-matematice,  profesor universitar   
NEGARĂ Corina, doctor în  pedagogie.  
 
5) Consiliul ştiinţific specializat D 36 532.02 – 02 la Universitatea   de Stat din Tiraspol, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a               
dnei NIZHEGORODOVA Margarita cu tema: Повышение эффективности процесса обучения 
блоку дисциплин „Компьютерные сетевые технологии” с использованием интегрированной 
модели оценивания/ Eficientizarea procesului de predare-învăţare a grupului de discipline 
„Tehnologiile reţelelor de calculatoare” prin utilizarea modelului integrat de evaluare, la specialitatea 
532.02. Didactica informaticii, conducător ştiinţific CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat  în ştiinţe fizico-
matematice, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 

LUPU Ilie, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar  
HARITON Andrei,  doctor  în pedagogie, profesor universitar  
GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, m.c.  
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CABAC Valeriu, doctor  în  pedagogie, profesor universitar 
MIHĂLACHE Lilia, doctor  în ştiinţe pedagogice 
BOLUN Ion, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în ştiinţe  tehnice,  profesor universitar 
DEINEGO Nona, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar.  

 
6) Consiliul ştiinţific specializat D 33 533.01 – 02 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a               
dnei ŞOVA Tatiana cu tema: Condiţii psihopedagogice de diminuare a stresului ocupaţional la debutul 
carierei didactice, la specialitatea 533.01. Pedagogie universitară, conducător ştiinţific BOROZAN 
Maia, doctor habilitat  în pedagogie, profesor  universitar, în următoarea componenţă: 

COJOCARU Vasile, preşedinte, doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie,  conferenţiar universitar  
RACU Igor,  doctor habilitat în  psihologie, profesor universitar  
ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
DANDARA Otilia, doctor  habilitat în  pedagogie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar   
ŞEVCIUC Maia, doctor în  pedagogie, conferenţiar unversitar.  

 
7) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 11 la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a              dlui 
ONOI Mihail cu tema: Pregătirea turiştilor de vârsta 13-14 ani în proba de orientare sportivă intr-un 
ciclu anual de antrenament, la specialitatea 533.04. Educaţie fizică, spor, kinetoterapie şi recreaţie, 
conducător ştiinţific RÎŞNEAC Boris, doctor  în pedagogie, profesor  universitar, în următoarea 
componenţă: 

CIORBĂ Constantin, preşedinte, doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în  pedagogie,  conferenţiar universitar  
PLOEŞTEANU Constantin, doctor în pedagogie, profesor universitar, România 
MRUŢ Ivan, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar  
MINDRIGAN Vasile, doctor în pedagogie 
GRIMALSCHI Tudor, doctor în  pedagogie, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
ABABII Radu, doctor în pedagogie, profesor universitar, România 
CARP Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.  
 
8) Consiliul ştiinţific specializat D 40 533.04 – 10 la Universitatea   de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice a dnei 
LUPULEAC Victoria cu tema: Influenţa mijloacelor specifice educaţiei fizice asupra corectării 
disgrafiei la elevii claselor primare, la specialitatea 533.04. Educaţie fizică, spor, kinetoterapie şi 
recreaţie, conducător ştiinţific GONCIARUC Svetlana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, în 
următoarea componenţă: 

DORGAN Viorel, preşedinte,  doctor habilitat  în  pedagogie, profesor universitar 
TRIBOI Vasile, secretar ştiinţific, doctor în  pedagogie,  conferenţiar universitar  
BUCUN Nicolae,  doctor habilitat în psihologie, profesor universitar  
RUSNAC Virginia, doctor în  psihologie, conferenţiar universitar  
ILIIN Grigore, doctor în pedagogie, profesor universitar 
PASCAL Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
RACU Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
RÎŞNEAC Boris, doctor în pedagogie, profesor universitar.  
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TEHNICĂ 

9) Consiliul ştiinţific specializat D 31. 242.02-05 la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dlui OJEGOV Alexandr cu tema: 
Obţinerea peliculelor subţiri de oxizi pe suprafeţele metalice ale aliajelor de fier, cupru, aluminiu şi titan, 
cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls, la specialitatea 242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de 
prelucrare, conducători ştiinţifici: TOPALĂ Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor  universitar; 
STOICEV Petru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

MARIAN Grigore, preşedinte,  doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar 
TRIFAN Nicolae, secretar ştiinţific, doctor în  tehnică  
BOSTAN Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician 
BALANICI Alexandru, doctor în  tehnică, conferenţiar universitar  
POGORA Victor, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 
 
Referenţii oficiali: 
SLĂTINEANU Laurenţiu, doctor înginer, profesor universitar, România 
PASINCOVSCHII Emil, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător.  
 
10) Consiliul ştiinţific specializat D 31. 242.01-07 la Universitatea  Tehnică a Moldovei, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dlui MALCOCI Iulian cu tema: 
Cercetarea nivelului de vibraţii şi zgomot în transmisiile planetare precesionale, la specialitatea:  242.01. 
Teoria maşinilor,mecatronică, conducător ştiinţific: DULGHIERU Valeriu, doctor  habilitat în tehnică, 
profesor  universitar;  în următoarea componenţă: 

SLĂTINEANU Laurenţiu, preşedinte, doctor înginer, profesor universitar, România 
TRIFAN Nicolae, secretar ştiinţific, doctor în  tehnică  
BOSTAN Ion,   doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar, academician 
MAZURU Sergiu, doctor în  tehnică, conferenţiar universitar  
VACULENCO Maxim, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CIUPAN Cornel, doctor inginer, profesor  universitar, România 
CĂNĂNĂU Sorin, doctor inginer, profesor universitar, România.  
 
11) Consiliul ştiinţific specializat D 31. 242.01-08 la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dlui CIOBANU Radu cu tema: 
Contribuţii privind cercetarea multiplicatoarelor planetare precesionale, la specialitatea 242.01. Teoria 
maşinilor, mecatronică, conducător ştiinţific: DULGHIERU Valeriu, doctor  habilitat în tehnică, profesor  
universitar, în următoarea componenţă: 

VIŞA Ion, preşedinte, doctor inginer, profesor universitar, România 
TRIFAN Nicolae, secretar ştiinţific, doctor în  tehnică  
BOSTAN Ion,  doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar, academician 
JALIU Codruţă, doctor inginer, profesor universitar, România  
MAZURU Sergiu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
CIUPAN Cornel, doctor inginer, profesor universitar, România 
CĂNĂNĂU Sorin, doctor inginer, profesor  universitar, România.  
 
12) Consiliul ştiinţific specializat D 31. 242.01-09 la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dlui CIOBANU Oleg cu tema: 
Contribuţii privind cercetarea organului de lucru al microhidrocentralelor de flux, la specialitatea 
242.01. Teoria maşinilor,mecatronică, conducător ştiinţific BOSTAN Viorel, doctor habilitat în tehnică, 
conferențiar  universitar,  în următoarea componenţă: 

DULGHERU Valeriu, preşedinte, doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar  
TRIFAN Nicolae, secretar ştiinţific, doctor în  tehnică 
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CIUPAN Cornel, doctor inginer, profesor universitar, România 
CĂNĂNĂU Sorin, doctor inginer, profesor universitar, România  
BOSTAN Ion, doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar, academician 
TOPALA Pavel, doctor habilitat  în  tehnică, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
VIŞA Ion, doctor inginer, profesor universitar, România 
JALIU Codruţă, doctor inginer, profesor universitar, România. 
 

MEDICINĂ 
13) Consiliul ştiinţific specializat D 50. 314.01-02 la Instituţia Publică Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
în ştiinţe medicale a dlui CERLAT Sergiu cu tema: Particularităţile farmacologice ale Enoxilului, la 
specialitatea 314.01. Farmacologie, farmacologie clinică, conducător ştiinţific GONCEAR Veaceslav, 
doctor habilitat în medicină, profesor universitar, consultant ştiinţific GUDUMAC Valentin, doctor 
habilitat în medicină, profesor universitar,  în următoarea componenţă: 

GICAVĂI Victor, preşedinte, doctor habilitat  în  medicină, profesor  universitar  
STRATU Ecaterina, secretar ştiinţific, doctor în  medicină, conferenţiar universitar 
STEPANIUC Gheorghe, doctor habilitat  în  medicină, profesor  universitar  
LUPAŞCU Tudor, doctor habilitat în chimie, profesor  universitar, membru corespondent 
BACINSCHI Nicolae,  doctor habilitat  în  medicină, conferenţiar universitar 
BAXAN Ludmila, doctor în  medicină  
DAVID Ludmila, doctor în  medicină 
 
Referenţii oficiali: 
NECHIFOR Mihai, doctor în medicină, profesor universitar, România 
TARAN Anatolie, doctor habilitat  în  medicină, profesor  universitar. 
 

DREPT 
14) Consiliul ştiinţific  specializat DH 30.552.01-04 la Universitatea de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  habilitat în drept a dlui ARSENI Alexandru 
cu tema: Legitimitatea puterii de stat: fenomen complex şi indispensabil societăţii umane contemporane,  
la specialitatea 552.01. Drept constituţional, consultant ştiinţific COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat 
în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

GUCEAC Ion, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar, membru corespondent 
MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
CÂRNAŢ Teodor, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar  
ARAMĂ Elena doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
BALMUŞ Victor, doctor habilitat în drept, conferenţiar cercetător 
COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar 
JUC Victor, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător 
SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
VRABIE Genoveva, doctor în drept, profesor universitar, România 
 
Referenţii oficiali: 
POPA Victor, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
MURARU Ioan, doctor  în drept, profesor  universitar, România 
CUŞMIR Marcel, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar. 

 
15) Formarea Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.01 – 04 la Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a               
dlui SULTANOV Rahim cu tema: Конституционно-правовое регулирование политического 
участия граждан в осуществлении государственной власти в Республике Молдова и 
Азербайджанской Республике/ Reglementarea juridico-constituţională a participării politice a 
cetăţenilor la exercitarea puterii de stat în Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan, la specialitatea 
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552.01. Drept constituţional, conducător  ştiinţific COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, 
profesor  universitar,  în următoarea componenţă: 

CÂRNAŢ Teodor, preşedinte, doctor habilitat în  drept, conferenţiar universitar  
GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GUCEAC Ion,  doctor habilitat în  drept, profesor universitar, membru corespondent  
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în  drept, profesor universitar 
CULIEV Rufat, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar, Azerbaidjan 
BANTUŞ Anatol, doctor  în drept, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
GUŢULEAC Victor, doctor  în drept,  profesor universitar.  

 

16) Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.03 – 01 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice 
al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dnei CATAN Carolina cu  
tema: Insolvabilitatea în dreptul fiscal, la specialitatea 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal), 
conducător ştiinţific GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 

COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ULIAN Galina,  doctor habilitat în  economie, profesor universitar  
POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în  drept, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
ARMEANIC Alexandru, doctor  în drept,  conferenţiar universitar .  

 
17) Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.05 – 01 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice 

al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei GRIŞCIUC-BUCICA 
Svetlana cu tema: Правовое регулирование информационной безопасности и перспектива его 
совершенствования / Reglementarea juridică a securităţii informaţionale şi perspectiva perfecţionării 
acesteia,  la specialitatea 552.05. Drept informaţional, conducător  ştiinţific SMOCHINĂ Andrei, doctor  
habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BÎRGĂU Mihai,  doctor habilitat în  drept, profesor universitar  
CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
BALMUŞ Victor, doctor habilitat în drept, conferenţiar cercetător 
OHRIMENCO Serghei, doctor habilitat în  informatică, profesor universitar 
 
Referenţii oficiali: 
GUŢULEAC Victor, doctor  în drept, profesor universitar  
BELECCIU Ştefan, doctor  în drept,  conferenţiar universitar.   

 
18) Consiliul ştiinţific specializat D 30.554.01-12 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dlui FLORESCU Gabriel cu tema: Traficul 
de influenţă: aspecte juridico-penale şi investigarea infracţiunii,  la specialitatea: 554.01. Drept penal şi 
execuţional penal, conducător ştiinţific CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 

BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
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BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor  universitar  
BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
ALECU Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar 
MORARU Victor, doctor în drept, profesor  universitar 
 
Referenţii oficiali: 
SEDLEŢCHI Iurie, doctor   în drept,  profesor universitar 
MARIŢ Alexandru, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 

 
19) Consiliul ştiinţific specializat D 75.554.02- 01 la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al 

Republicii Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dnei 
DRAGOMIR Mariana-Cristina cu tema: Criminalitatea feminină, la specialitatea 554.02. 
Criminologie, conducător ştiinţific CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 

GLADCHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
LARII Iurie secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
VOICU Costică, doctor  în drept, profesor  universitar, România  
COJOCARU Rodion, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
DAVID Mihail, doctor în drept, conferenţiar  universitar, România 
RUSU Oleg, doctor   în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BOROI Alexandru, doctor   în drept,  profesor universitar, România 
MARIŢ Alexandru, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 
 
20) Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.01- 06 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în drept a dnei ROTARU Raluca cu 
tema: Dobândirea şi redobândirea cetățeniei: teoria şi practica statelor cu sisteme de drept romano-
germanice (continentale), la specialitatea 552.01. Drept constituţional, conducător ştiinţific BELECCIU 
Ştefan, doctor  în drept, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
BANTUŞ Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
BABU Vasile, doctor în drept, profesor universitar, România 
 
Referenţii oficiali: 
BALMUŞ Victor, doctor habilitat  în drept,  conferenţiar cercetător 
GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar  universitar. 
21) Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.01-  05 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a               
dnei MACOVEŢCHI Carolina cu tema: Cadrul legislativ şi instituţional al procesului de regionalizare 
în Republica Moldova din perspectiva integrării în Uniunea Europeană,  la specialitatea 552.01. Drept 
constituţional, conducător ştiinţific CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, în 
următoarea componenţă: 

COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
GUŞTIUC Adrei, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar 
POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat  în drept,  profesor universitar 
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GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar. 
 
22) Consiliul ştiinţific specializat D 30.552.01- 03 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei OLTEANU Camelia Nicoleta cu tema: 
Democraţia în teoria şi practica constituţională românească în perioada 1866-2003, la specialitatea 
552.01. Drept constituţional, conducător ştiinţific POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 

GUCEAC Ion, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor universitar, m. c.  
MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat  în drept, profesor universitar  
ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor  universitar  
 
Referenţii oficiali: 
ARAMĂ Elena, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
ARSENI Alexandru, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 
 
23) Consiliul ştiinţific specializat D 30.553.04 - 01 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei PISARENCO Olga cu tema: Regimul 
matrimonial contractual, la specialitatea 553.04. Dreptul familiei, conducător ştiinţific             
CEBOTARI Valentina, doctor în drept, conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă: 

COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor universitar 
BĂIEŞU Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în drept, profesor  universitar 
BĂIEŞU Aurel, doctor  habilitat  în drept, profesor  universitar  
ROMANDAŞ Nicolae, doctor în drept, profesor universitar  
ŢICLEA Alexandru, doctor în drept, profesor universitar, România 
DANDARA Liliana, doctor în drept, conferenţiar universitar  
ROŞCA Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
COJOCARI Eugenia, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
PÎNZARI Veaceslav, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 
 
24) Consiliul ştiinţific specializat D 18.552.08 - 01 la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei COMŞA Ana-Maria cu 
tema: Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice din perspectiva 
dreptului internaţional, la specialitatea 552.08. Drept internaţional şi european public, conducător 
ştiinţific BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

ARHILIUC Victoria, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor universitar 
CHIRTOACĂ Natalia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COMAN Florian, doctor  în drept, profesor  universitar, România 
SCOBIOALĂ Diana, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
JUC Victor, doctor habilitat în politologie, profesor  cercetător 
DORUL Olga, doctor  în drept, conferenţiar universitar 
 
Referenţii oficiali: 
FUEREA Augustin, doctor  în drept, profesor  universitar, România 
GAMURARI Vitalie, doctor  în drept, conferenţiar  universitar. 
 

25) Consiliul ştiinţific specializat D 34.552.01- 01 la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei POPESCU Maria cu tema: 
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Valenţe constituţionale ale Tratatului de Reformă a Uniunii Europene, la specialitatea 552.01. Drept 
constituţional, conducător ştiinţific ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor  universitar, în 
următoarea componenţă: 

POPA Victor, preşedinte, doctor  habilitat în drept, profesor  universitar  
ŢURCAN Serghei, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor  universitar, membru corespondent al AŞM  
CÂRNAŢ Teodor, doctor  habilitat  în drept, conferenţiar  universitar 
CUŞMIR Marcel, doctor  habilitat  în drept, conferenţiar  universitar 
UGLEAN Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, România 
 
Referenţii oficiali: 
POPA Nicolae, doctor în drept,  profesor  universitar, România 
ARSENI Alexandru, doctor în drept, conferenţiar  universitar. 

 
ECONOMIE 

26) Consiliul ştiinţific specializat D 60.521.03-04 la Universitatea Agrară de Stat  din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei CONDREA Elena 
cu tema: Managementul competitivității sectorului agroalimentar în contextul asigurării securității 
alimentare a Republicii Moldova, la specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de 
activitate, conducător ştiinţific STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar, 
în următoarea componenţă: ȚURCANU Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   

SÂRBU Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
CIMPOEȘ Dragoș, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar 
GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
OLEINIUC Maria, doctor în economie 
PERJU Ion, doctor în economie 
 
Referenţii oficiali: 
BURLACU Natalia, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
MOROZ Victor, doctor în economie, conferențiar cercetător.   

 
27) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.03-04 la Universitatea Liberă Internațională  din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a               
dnei GÂF-DEAC Maria cu tema: Particularităţile organizării gestiunii corporative în România, la 
specialitatea: 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător ştiinţific ROȘCA 
Petru, doctor  habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor  universitar   
DRĂGALIN Iuliana, secretar ştiinţific, doctor în economie ȚÂU Nicolae, doctor  habilitat în economie, profesor universitar 
CATAN Petru, doctor habilitat în economie, conferențiar universitar   
HURLOIU Iulian, doctor în economie, România  
TCACI Carolina, doctor  în economie 
 
Referenţii oficiali: 
BABII Leonid, doctor habilitat  în economie, conferențiar universitar  
POPESCU Ion, doctor în economie,  profesor universitar, România.   

 
28) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.03-05 la Universitatea Liberă Internațională  din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a               
dlui HARIN Alexandru cu tema: Evaluarea dinamicii potențialului economic al structurilor comercial-
antreprenoriale”, la specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător 
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