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H O T Ă R Â R E A nr. AT –7/2-1 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr. 7 din 05 octombrie 2011) 

 
 

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 DH 19.10.01.08 – 05* în cadrul Institutului de Filologie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Mit şi ficţiune în opera 
literară” la specialitatea 10.01.08 – Teoria literaturii, prezentată de dna GÎRLEA Olesea, în următoarea componenţă: 

1. BILEŢCHI Nicolae, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
2. CARAMAN Vlad, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
3. PAVLICENCO Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
4. PLĂMĂDEALĂ Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
5. GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  

Referenţi oficiali: 
1. PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  

2. ŢAU Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific:  GAVRILOV Anatol, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
 

2) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.10.02.19 - 11 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Funcţii pragmatice ale deicticelor în discursul 
politic actual” la specialitatea 10.02.19 – Lingvistica generală (contrastiv-tipologică), prezentată de dna VERDEŞ 
Tatiana, 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. DRAGANCEA Svetlana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. SAVIN-ZGARDAN Angela, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
2. SAINENCO Ala, doctor în filologie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
 

ECONOMIE 
3) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–42 în cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Managementul 
interacţiunii „mediul extern de afaceri - companie””, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în 
transport), prezentată de dl MARCOVICI Mugurel Alin, în următoarea componenţă: 

1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. PORTĂRESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
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4. CERTAN Simion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5. TOMIŢA Petru, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. TALABĂ Ion, doctor în economie, Iaşi, România 

Conducător ştiinţific: JALENCU Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 

4) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–43 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Evaluarea şi acreditarea 
organizaţiilor ştiinţifice: aspecte sinergetice (în baza materialelor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare)”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în sfera ştiinţei şi inovării), prezentată de dna 
PIŞCENCO Marina, în următoarea componenţă: 

1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. PORTĂRESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. DICUSAR Alexandr, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent 
4. BELOSTECINIC Grigore, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru corespondent 
5. PERCINSCHI Natalia, doctor în economie, conferenţiar cercetător 
6. CĂLUGĂREANU Irina, doctor în economie 

Referenţi oficiali: 
1. ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. ŞIŞCAN Zorina-Svetlana, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ROTARU Anatol, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
 

5) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–45 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Asigurarea viabilităţii 
economice şi manageriale a întreprinderilor”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de 
antreprenoriat), prezentată de dna TCACI Carolina, în următoarea componenţă: 

1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. PORTĂRESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5. BABII Leonid, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. POSTICĂ Maia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

6) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.06 – 12 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Marketingul rural şi 
atractivitatea investiţională a localităţii”, la specialitatea 08.00.06 – Marketing; logistică, prezentată de dna 
CHIRIAC Lilia, în următoarea componenţă: 

1. BELOSTECINIC Grigore, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru corespondent 
2. SAVCIUC Oxana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. DOGA Valeriu,  doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. MITNIŢCAIA Lidia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. BUNU Mariana, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
2. HÎNCU Rodica, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
3. GANGAN Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CAUN Victor, doctor în economie, profesor universitar 
 

7) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 31.08.00.05–20 în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Perfecţionarea managementului surselor de 
finanţare pentru construcţia de locuinţe”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în construcţii), 
prezentată de dna LÎSÎI Aliona, în următoarea componenţă: 

1. BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. CAPSÎZU Valeriu, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. ALBU Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. FUIOR Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ŢURCANU Nicolae, doctor în economie, conferenţiar universitar 
8) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.14–25 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din 
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Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Cooperarea economică 
internaţională în domeniul combaterii fraudelor fiscale”, la specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; relaţii 
economice internaţionale, prezentată de dl HURIOIU Ion Iulian, în următoarea componenţă: 
1.   ŢÂU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2.   GRIBINCEA Alexandru, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
3.   ULIAN Galina, , doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4.   LOBANOV Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
5.   POPESCU Ion, doctor în economie, profesor universitar, Bucureşti, România 
6.  COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1.  CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2.  STEGĂROIU Valentin, doctor în economie, Bucureşti, România 
Conducător ştiinţific: ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

9) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 16.08.00.05 – 04* în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi 
Statistică, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Implementarea 
principiilor strategiilor de management la întreprinderile  din complexul agroalimentar (în baza întreprinderilor de 
panificaţie)”,  la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în industrie), prezentată de dna OLEINIUC 
Maria în următoarea componenţă: 

1. STRATAN Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. PERCIUN Rodica, secretar ştiinţific, doctor în economie 
3. BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. LITVIN Aurelia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. DOGA-MÂRZAC Mariana, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2.  CREŢU Ina, doctor în economie, conferenţiar universitar 

 
10) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.11–04 în cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Analiza temporală a 
agregatelor macroeconomice în Europa de Sud-Est”, la specialitatea 08.00.11 – Statistică economică, prezentată de 
dnei GONŢA Elena, în următoarea componenţă: 

1. BOLUN Ion, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
2. BRĂILĂ Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. ANGHELACHE Constantin, doctor în economie, profesor universitar, Bucureşti, România; 
4. ŞTEFĂNESCU Daniela Elena, doctor în economie, Bucureşti, România 
5. RUSU Viorica, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. VOINEAGU Vergil, doctor în economie, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. ARVINTE Vitalie, doctor în economie 

Conducător ştiinţific: PÎRŢACHI Ion, doctor în economie, profesor universitar 
 

11) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.12–25 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: “Бухгалтерский учет  в 
условиях реорганизации предприятий”, la specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică, 
prezentată de dl POLOMOŞNÎH Alexandr în următoarea componenţă: 

1. TUHARI Tudor, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. GRABAROVSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. DOLGHI Cristina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. DIMA Maria, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. KRUPKA Yaroslav, doctor în economie, profesor universitar, Ternopol, Ucraina 
2. ŢIRIULNICOV Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ŢURCANU Viorel, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
 

12) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.12–26 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: “Contabilitatea goodwill-
ului, factorul uman şi a dreptului de autor”, la specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică, 
prezentată de dnaŢURCANU Svetlana în următoarea componenţă: 

1. ŢURCANU Viorel, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. GRABAROVSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. ŢIRIULNICOV Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. PLATON Svetlana, doctor în economie 
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Referenţi oficiali: 
1. TUHARI Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. MALAI Andrei, doctor în economie, profesor universitar 

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

ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 
 

13) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 62.05.18.07 – 09 în cadrul Institutului Ştiinţifico-Practic de 
Horticultură şi Tehnologii Alimentare, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în tehnică 
cu tema: “Elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a tehnologiilor moderne de producere a vinurilor spumate cu 
proprietăţi calitative avansate”, la specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice, prezentată 
de dna SOLDATENCO Eugenia, în următoarea componenţă:  

1. GĂINĂ Boris, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor cercetător, academician  
2. ANTOHI Maria, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 
3. BĂLĂNUŢĂ Anatolie, doctor în tehnică, profesor universitar 
4. STURZA Rodica, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
5. GONŢA Maria, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. SÎRGHI Constantin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
3. TATAROV Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

Consultant ştiinţific: TARAN Nicolae, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
 

14) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 24.05.27.01 – 03 în cadrul Institutului de Inginerie Electronică şi 
Tehnologii Industriale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor habilitat în tehnică cu tema: “Structuri de dimensiuni reduse în bază de oxizi: tehnologii, proprietăţi şi 
dispozitive”, la specialitatea: 05.27.01 – Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică, prezentată de 
dl LUPAN Oleg, în următoarea componenţă:  
1. ANDRIEŞ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, academician  
2. DONU Sofia, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
3. NEDEOGLO Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
4. SÂRBU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
5. RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
6. TROFIM Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
Referenţi oficiali:  
1. PAVLIDIS Dimitris, doctor inginer, profesor universitar, Darmstadt, Germania 
2. DOROGAN Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
3. GHEORGHIŢĂ Eugen, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: TIGHINEANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
 

15) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 02.01.04.10 – 16 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: “Optical processes of ά-ZnAl2S4 spinel-type single crystals doped with transition metal ions” 
(Procese optice în monocristale de tip spinel ά-ZnAl2S4  dopate cu ioni ai metalelor de tranziţie), la specialitatea: 
01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, prezentată de dl ANGHEL Sergiu, în următoarea componenţă:  
1. SIMAŞCHEVICI Alexei, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, academician 
2. URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor habilitat în şt fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
3. IOVU Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
4. SÎRBU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
5. ABAŞCHIN Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
6. GUYOT Yannick, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, Franţa 
Referenţi oficiali:  
1. CASIAN Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. VIANA Bruno, director de cercetare, Paris, Franţa 
Conducător ştiinţific: CULIUC Leonid, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
 

16) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.01.01.09 – 14 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: „Securitatea 
informaţională şi metode de criptare bazate pe mulţimi de relaţii multi-are”, la specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică 
matematică şi cercetări operaţionale, prezentată de dl ZGUREANU Aureliu, în următoarea componenţă:  
1. SOLTAN Petru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, academician 
2. HÂNCU Boris, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
4. IZBAŞ Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
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5. CIOBANU Iacob, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
4. PERJU Veaceslav, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
5. RUSU Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: CATARANCIUC Sergiu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: BULAT Mihai, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
 

17) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 31.05.18.12 – 08 în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Perfecţionarea procedeelor de obţinere a 
biodieselului din seminţe din rapiţă”, la specialitatea: 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară, 
prezentată de dl SLIUSARENCO Valentin, în următoarea componenţă:  
1. LUPAŞCO Andrei, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. BERNIC Mircea, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
3. POBEDINSCHI Victor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
4. GĂINĂ Anton, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
5. CRÎŞMARU Valentin, doctor în agricultură  
6. BOBEICĂ Valentin, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali:  
1. BURDO Oleg, doctor în tehnică, profesor universitar, Odesa, Ucraina 
2. IVANOV Leonid, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
Conducător ştiinţific: GANEA Grigore, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
 

18) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 60.05.20.03 –05 în cadrul Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Sporirea disponibilităţii şi 
mentenabilităţii îmbinărilor cu joc renovate cu materiale compozite polimerice”, la specialitatea: 05.20.03 – 
Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare, prezentată de dl ŢAPU Veaceslav, 
în următoarea componenţă:  
1. STOICEV Petru, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. GOROBEŢ Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
3. TOPALĂ Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
4. LACUSTA Ion, doctor în tehnică, profesor universitar 
5. CROITORU Dumitru, doctor în tehnică 
Referenţi oficiali: 
1. GOLOGAN Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
2. CEREMPEI Valerian, doctor în tehnică 
Conducător ştiinţific: MARIAN Grigore, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
19) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 36 în cadrul Institutului de Cardiologie, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină, cu tema: “Optimizarea diagnosticului şi 
tratamentului invaziv prin evidenţierea predictorilor morfofuncţionali şi biochimici ai restenozei coronariene”, la 
specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie), prezentată de dl POPOVICI Ion, în următoarea 
componenţă: 

1. GROSU Aurel, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. VATAMANU Eleonora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. GROPPA Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. BOTNARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
6. ISTRATI Valriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
7. CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
8. ŞAPTEFRAŢI Lilian, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
6. REVENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
7. RÎVNEAC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
8. TINICA Gheorghe, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Consultant ştiinţific: COSTIN Sava, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

20) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 35 în cadrul Institutului de Cardiologie, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Particularităţile lupusului eritematos sistemic 
cu afectare sistemului nervos”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (reumatologie), prezentată de 
dna SOROCEANU Ala, în următoarea componenţă: 

1. POPOVICI Mihail, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
2. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
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3. REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. MOŞNEAGA Marigula, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. GAVRILIUC Mihail, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. BABIUC Constantin, doctor în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: MAZUR Minodora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

21) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.01 – 16, în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în 
Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
medicină, cu tema: „Rolul oxidului nitric în procesul de maturaţie a colului uterin la gestantele cu sarcină 
prolongată”, la specialitatea 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie, prezentată de dna CATRINICI Rodica, în 
următoarea componenţă: 

1. EŢCO Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
2. PETROV Victor, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. PALADI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
4. GLADUN Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent  
5. MOŞIN Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. ROTARU Marin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

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

22) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 31 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: 
”Particularităţile organizării asistenţei medicale primare în condiţiile asigurărilor medicale obligatorii din 
municipiul Chişinău”, la specialitatea 14.00.33 –Medicină socială şi management, prezentată de dna BUTA Galina, 
în următoarea componenţă: 

1. TINTIUC Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
3. BIVOL Grigore, doctor în medicină, profesor universitar 
4. NEMERENCO Ala, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. DAMAŞCAN Ghenadie, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. SAVIN Victor, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: EŢCO Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

 
BIOLOGIE, GEOGRAFIE  ŞI AGRICULTURĂ 

 
23) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 06.03.00.16– 03* în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în biologie, cu tema: „Diversitatea şi particularităţile 
funcţionării comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova” la specialitatea 03.00.16 
– Ecologie, prezentată de dna UNGUREANU Laurenţia, în următoarea componenţă: 

1. USATÎI Marin, preşedinte, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
2. ZUBCOV Elena, secretar ştiinţific, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
3. RUDIC Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
4. MIRON Ionel, doctor în biologie, profesor universitar 
5. CRISTEA Victor, doctor inginer, profesor universitar, Galaţi, România 

Referenţi oficiali: 
1. CĂRĂUŞ Ioan, doctor în biologie, cercetător ştiinţific principal gr I, Piatra-Neamţ, România 
2. BREZEANU Gheorghe, doctor în biologie, cercetător ştiinţific principal gr I, Piteşti, România 
3. PATRICHE Neculai, doctor inginer, profesor universitar, Galaţi, România 

Consultant ştiinţific: TODERAŞ Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
 

24) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 06.03.00.09 –  04* în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în biologie, cu tema: „Calcidoidele (Calcidoidea: 
Chalcididae, Leucospidae, Perilampidae, Eucharitidae, Pteromalidae, Tetracampidae) din Republica Moldova: 
fauna, ecologia şi importanţa lor” la specialitatea 03.00.09 – Entomologie,  prezentată de dl MANIC Gheorghe, în 
următoarea componenţă: 

1. ANDREEV Alexei, preşedinte, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
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2. CALESTRU Livia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. VEREŞCIAGHIN Boris, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
4. VOINEAC Vasile, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar  
5. TODIRAŞ Vladimir, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 

Referenţi oficiali:  
1. MOGLAN Ioan, doctor în biologie, profesor universitar, Iaşi, România 
2. MUSTAŢĂ Gheorghe, doctor în biologie, profesor universitar, Iaşi, România 
3. VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
Consultanţi ştiinţifici: DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 

                              ANDRIESCU Ionel, doctor în biologie, profesor universitar, Iaşi, România 
 

25) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.23 – 11 în cadrul Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: “Biotehnologii 
de cultivare a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A-producător de amilaze” la specialitatea 03.00.23 – 
Biotehnologie, prezentată de dna STRATAN Maria, în următoarea componenţă: 
1. USATÎI Agafia, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
2. CHIRIAC Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
4. EMNOVA Ecaterina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
5. CEPOI Liliana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
Referenţi oficiali: 
1. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. CHIRIŢA Elena, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: DESEATNIC-CILOCI Alexandra, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
Consultant ştiinţific:  RUDIC Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  

 
DREPT 

 
26) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 47 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 

AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Compatibilitatea dreptului naţional 
cu dreptul convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale”, la specialitatea: 
12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl 
COJOCARU Vladlen, în următoarea componenţă: 

1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
3. CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
4. COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar 
5. ARSENI Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

27) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.02 – 13* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Aspecte juridice ale asigurării securităţii 
financiare a statului”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (financiar); organizarea şi funcţionarea instituţiilor 
de drept, prezentată de dl DIDÎC Vasilii 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. BANTUŞ Anatolie, doctor în drept, profesor universitar 
5. FURDUI Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar  
6. COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar  
2. ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Consultant ştiinţific: COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar 
 

28) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.02 – 14* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Reguli şi proceduri în organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor locale”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl BĂDÂNGĂ Constantin în următoarea componenţă: 

1. GUCEAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. CÂRNAŢ Teodor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
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3. CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. BANTUŞ Anatolie, doctor în drept, profesor universitar 
5. ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar  
6. MOŞNEAGA Valeriu, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. MOCANU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

29) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.01 – 16* în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Răspunderea materială – 
modalitate a răspunderii juridice”, la specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi 
dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept, prezentată de dl GIURCĂU Adrian, în următoarea componenţă: 

1. SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. TAŞCĂ Mihai, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
3. ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. LUPAŞCU Zinaida, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar, Galaţi, România 
2. NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BALTAGA Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
 

30) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 38.13.00.01 - 45 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Integrarea tehnologiilor educaţionale 
moderne în învăţământul primar – o condiţie de dezvoltare şi formare a personalităţii elevului de vârstă şcolară 
mică”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna MARIN (VINNICENCO) Elena, în 
următoarea componenţă: 

1. CEMORTAN Stela, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. CARA Angela, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
3. BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător 
4. ANDRIŢCHI Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie 

Referenţii oficiali: 
1. GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. GORDEA Liliana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 

31) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 40 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Metodologia evaluării calităţii 
învăţământului în instituţiile preuniversitare”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dl 
CRUDU Valentin, 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. PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. CARA Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. GHICOV Adrian, doctor în pedagogie 
Referenţii oficiali: 
1. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
2. BACIU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 

32) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 41 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Continuitatea în formarea competenţelor 
lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, 
prezentată de dna MÎSLIŢCHI Valentina, 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. CEMORTAN Stela, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. CRISTEI Tamara, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. GANTEA Irina, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
Referenţii oficiali: 
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1. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. SURUCEANU Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

33) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 39 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Paradigma curriculumului în perioada 
modernă şi postmodernă”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna PRODAN Gianina 
Cătălina, 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. PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. DARII Ludmila, doctor în pedagogie 
5. BOTGROS Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 
1. NEGREŢ-DOBRIDOR Ion, doctor în pedagogie, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. DANDARA Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: CRISTEA Sorin, doctor în pedagogie, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: PAPUC Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
 

34) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 38 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Contribuiţii ale pedagogiei postmoderne 
italiene la fundamentarea epistemică a ştiinţelor educaţiei”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, 
prezentată de dna ISPAS Cristina, 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. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. DANDARA Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. BACIU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 
1. NEGREŢ-DOBRIDOR Ion, doctor în pedagogie, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
Conducător ştiinţific: CRISTEA Sorin, doctor în pedagogie, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: PAPUC Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

 
ISTORIE, FILOSOFIE, SOCIOLOGIE 

 
35) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30. 23.00.04 – 03* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie cu tema: „Strategii contemporane 
internaţionale de soluţionare a conflictelor regionale. (Cazul palestino-israelian)”, la specialitatea: 23.00.04 – Teoria 
şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale, prezentată de dl ABOU SALEM ESSAM FAISAL ABDEL 
KARIM, în următoarea componenţă: 

1. MOŞNEAGA Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
2. SÎMBOTEANU Aurel, secretar ştiinţific, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
3. BENIUC Valentin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
4. SACA Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
5. CIOBU Emilian,  doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în politologie conferenţiar universitar 
2. JUC Victor,  doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: TEOSA Valentina, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar  
 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  

Preşedinte,                                 
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,  
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profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


