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H O T Ă R Â R E A nr. AT –8/2-1 

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

(proces-verbal nr. 8 din 11 noiembrie 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 D22.17.00.01–18 în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor 
„Трактовка фортепиано в композиторском творчестве Владимира Ротару” la specialitatea 17.00.01 – 
Arte audio-vizuale (arta muzicală), prezentată de dna TROIAN Iulia, 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. AXIONOV Vladimir, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar  
4. REABOŞAPCA Ludmila, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
5. GHILAŞ Victor, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
Referenţi oficiali: 
1. DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar universitar  
2. MIRONENCO Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: ŢIRCUNOVA Svetlana , doctor în studiul artelor, profesor universitar  
 

ECONOMIE 
 

2) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.06 – 13 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Optimizarea deciziilor de 
marketing în vederea penetrării eficiente a întreprinderii pe pieţe noi  (în baza ramurii vinicole a Republicii 
Moldova)”, la specialitatea 08.00.06 – Marketing; logistică, prezentată de dl GROSU Vladimir, în următoarea 
componenţă: 

1. BELOSTECINIC Grigore, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
2. SAVCIUC Oxana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. SÎRBU Ion,  doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. PETROVICI Serghei, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5. GANGAN Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. DOGA Valeriu,  doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. MUŞTUC Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 

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

3) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.13–04* în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Elaborarea modelului de 
analiză şi previziune pe termen mediu al economiei naţionale a Republicii Moldova”, la specialitatea 08.00.13 – 
Metode economico-matematice, prezentată de dna TOACĂ Zinovia, în următoarea componenţă: 
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1. BOLUN Ion, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar; 
2. BRĂILĂ Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. OHRIMENCO Serghei, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. PÎRŢACHI Ion, doctor în economie, profesor universitar; 
5. SOLOMON Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător. 

Referenţi oficiali: 
1. CIUBOTARU Maria, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
2. ROŞCOVAN Mihai, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Conducător ştiinţific: GAMEŢCHI Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.  
Consultant ştiinţific: GODONOAGĂ Anatol, doctor în economie, conferenţiar universitar. 
 

4) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.12–27 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: “Бухгалтерский учет 
финансовых инструментов”, la specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică, prezentată de 
dna ZACHERNICINAIA Anna în următoarea componenţă: 

1. TUHARI Tudor, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. GRABAROVSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. BĂNCILĂ Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
4. DOLGHI Cristina, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. GRIGOROI Lilia, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

        Referenţi oficiali: 
1. MAKSIMOVA Valentyna, doctor în economie, profesor universitar, Odesa, Ucraina.  
2. DIMA Marcela, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

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

ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 
 

5) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 01.01.05.01 – 01* 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: “Automatizarea procesului de creare a resurselor lingvistice computaţionale“, la specialitatea: 
01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor, prezentată de dl PETIC Mircea, în 
următoarea componenţă:  

1. GAINDRIC Constantin, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
2. CIUBOTARU Constantin, secretar ştiinţific, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
3. BOBICEV Victoria, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
4. COLESNICOV Alexandru, doctor în informatică, conferenţiar cercetător  
5. ROGOJIN Iurie, doctor habilitat în informatică, conferenţiar cercetător 
6. COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
Referenţi oficiali: 
1. POPESCU Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
2. IFTENE Adrian, doctor în informatică, Iaşi, România 

Conducător ştiinţific: COJOCARU Svetlana, doctor habilitat în informatică, conferenţiar cercetător 
Consultant ştiinţific: BOIAN Elena, doctor în informatică, conferenţiar universitar 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
6) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.27 – 48 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 de diagnostic şi tratament laparo-endoscopic a formelor complicate de colecistită acută”, la 
specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, prezentată de dna SUMAN Ala, 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. COŞCIUG Gurie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. BUJOR Petru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. BÂTCĂ Pavel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
Referenţi oficiali: 
1. ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. TÂRCOVEANU Eugen, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 
Conducător ştiinţific: GHIDIRIM Gheorghe, doctor hab în medicină, profesor universitar, academician 
Consultant ştiinţific: GHEREG Anatol, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 

7) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.25 – 08 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
„Corecţia farmacologică a dereglărilor metabolice la bolnavi cu steatohepatită non-alcoolică”, la specialitatea 
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14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică, prezentată de dna DAVID Ludmila, în următoarea componenţă: 
1. GONCIAR Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. STRATU Ecaterina, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. DUMBRAVA Vlada-Tatiana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. DUBCENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. BAXAN Ludmila, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. NECHIFOR Mihai, doctor în medicină, profesor universitar 
2. PÂNTEA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: GHICAVÎI Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

8) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.15 – 06 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 clinico-morfologice ale hidatidozei hepatice la copil”, la specialitatea 14.00.15 – Anatomie 
patologică, prezentată de dl PETROVICI Vergil, în următoarea componenţă: 

1. BACIU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. RÎVNEAC Victor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. MIŞIN Igor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  
4. PAVLIUC Galina, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
5. ERHAN Dumitru, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. ZOTA Eremia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
2. HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: FUIOR Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific:  BABUCI Stanislav, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  

 
DREPT 

 
9) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.02 – 15* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Probleme administrativ-juridice privind 
reglementarea antidumping: analiză juridică comparativă”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl ANTOCI Albert în următoarea componenţă: 

1. COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar  
3. COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. BANTUŞ Anatolie, doctor în drept, profesor universitar 
5. RUSU Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar  
6. LOBANOV Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar  
2. GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: IGNATIEV Vasile, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

10) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15.12.00.02 – 48 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Dreptul minorităţilor naţionale la 
identitate etnică”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor 
de drept, prezentată de dna GALIMAN Simona în următoarea componenţă: 

1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
3. BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar 
5. MOCANU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar  

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

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
 

11) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33.13.00.02 – 06* în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Комплексная 
система обучения первоначальному чтению и письму”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (limba rusă), prezentată de dna GUŢUL Vera, în următoarea componenţă: 
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1. COJOCARU Vasile, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. SADOVEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. PATRAŞCU Dumitru,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. PÂSLARI Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
5. PETRENCO Liuba,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

1. GUŢU Vladimir,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. BURACIOVA Elena,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: DROZD Galina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
 

ISTORIE, FILOSOFIE, SOCIOLOGIE 
 

12) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 18 23.00.01 – 16 în cadrul Institutului Integrare Europeană şi 
Ştiinţe Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie cu tema: „Место и 
роль национальных государств в процессах глоболизациии”, la specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi 
istoria politologiei; instituţii şi procese politice, prezentată de dna MALAI Irina, în următoarea componenţă: 

1. MORARU Victor, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
2. JUC Victor , secretar ştiinţific, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
3. ANIKIN Vladimir, doctor habilitat în politologie, conferenţiar cercetător 
4. CIOBU Emil , doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
5. STERCUL Natalia, doctor în politologie 

Referenţii oficiali: 
1. NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar 
2. BUCĂTARU Igor, doctor în politologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ROŞCA Alexandru, doctor habilitat în filosofie, academician  
 

13) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 18 23.00.01 – 17 în cadrul Institutului Integrare Europeană şi 
Ştiinţe Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie cu tema: 
„Implementarea metodei sinergetice în analiza şi eficientizarea sistemului politic din Republica Moldova”, la 
specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, prezentată de dl 
PRISAC Igor, în următoarea componenţă: 

1. MORARU Victor, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
2. JUC Victor , secretar ştiinţific, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
3. ANIKIN Vladimir, doctor habilitat în politologie, conferenţiar cercetător 
4. SÎMBOTEANU Aurel , doctor în politologie, conferenţiar universitar 
5. SPRINCEAN Serghei, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

1. ŢÎRDEA Teodor, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
2. ROTARU Anatol, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: ROŞCA Alexandru, doctor habilitat în filosofie, academician  
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 
 

Preşedinte,                          
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 
 
 
 

Secretar ştiinţific,                 
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


