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H O T Ă R Â R E A nr. AT –9/3 

din 22 decembrie 2011 
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 30.10.01.06 – 18, în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie „Romanul feminin 
italian din secolul al XX-lea”, la specialitatea 10.01.06 – Literatura universală şi comparată, prezentată de 
dna CIOCOI Tatiana, în următoarea componenţă: 

1. GAVRILOV Anatol, preşedinte, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
2. GROSSU-CHIRIAC Cristina, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
3. BILEŢCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent 
4. GRATI ALiona, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. CIMPOI Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician 
2. PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
3. PLĂMĂDEALĂ Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 

Consultant ştiinţific: PAVLICENCO Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 

2) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 19.10.01.08 – 06* în cadrul Institutului de Filologie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie 
„Dialogismul lui Mihail Bahtin. Elementul carnavalesc în romanul românesc.” la specialitatea 10.01.08 – 
Teoria literaturii, prezentată de dl COGUT Sergiu, în următoarea componenţă: 

1. GAVRILOV Anatol, preşedinte, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
2. CARAMAN Vlad, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
3. BILEŢCHI Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
4. PAVLICENCO Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
5. GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
Referenţi oficiali: 
1. CIMPOI Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician 
2. PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  

Conducător ştiinţific:  BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 
 

 



E:\CNAA\Comisia de Atestare\sedinta c.atestare\2011\Hotariri\9-22.12.2011\hotpr.2011.9 (22.12.2011)  formarea CSS.docx 2

ECONOMIE 
 

3) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 31.08.00.05–21 în cadrul Universităţii Tehnice a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Proiectarea şi 
implementarea managementului eficient al carierei în asistenţa socială”, la specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în asistenţă socială), prezentată de dna GRIBINCEA Tatiana, în următoarea 
componenţă: 

1. BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. JALENCU Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. VACULOVSCHI Dorin, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BÎRCĂ Alic, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: GHEORGHIŢĂ Maria, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 

4)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 31.08.00.05–22 în cadrul Universităţii Tehnice a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Optimizarea 
administrării controlului asupra activităţii economice a întreprinderii”, la specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dl CARAPUNARLÎ Sergiu, în 
următoarea componenţă: 

1. BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. SOLCAN Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. GOROBIEVSCHI Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
6. SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CERTAN Simion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. DONCIU Anatolie, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: SVERDLIC Valentin, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 

5) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.14–26 în cadrul Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu 
tema: „Eficientizarea comerţului exterior al Republicii Moldova”, la specialitatea 08.00.14 – Economie 
mondială; relaţii economice internaţionale, prezentată de dl GALBEN Ilian, 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.   MAXIMILIAN Silvestru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4.   CALANCEA Eduard, doctor în economie 
5.   FRUMUSACHI Eduard, doctor în economie 

Referenţi oficiali: 
1.  CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2.  CIOBANU Sergiu, doctor în economie 
Conducător ştiinţific: ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 
 

6) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–44 în cadrul Academiei de Studii Economice 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Modalităţi 
de eficientizare a managementului sistemului financiar în condiţiile globalizării”, la specialitatea 08.00.05 
– Economie şi management (în sistemul financiar), prezentată de dl CERTAN Ion, în următoarea 
componenţă: 

1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. PORTĂRESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
4. BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
5. MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
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2. COJOCARU Vadim, doctor în economie, profesor universitar 
Conducător ştiinţific: JALENCU Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 

 
7) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–46 în cadrul Academiei de Studii Economice 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Femeia în 
afaceri: probleme şi soluţii pentru Republica Moldova”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dna MICOLIŞINA Anna, în următoarea 
componenţă: 

1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. PORTĂRESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. ŞIŞCAN Nadejda, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. BILAŞ Ludmila, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BÂRCĂ Alic, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BELOSTECINIC Marina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 

8) 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: „Optimizarea 
neliniară cu restricţii speciale pentru cercetări comparative în economie”,  la specialitatea 08.00.13 – 
Metode economico-matematice, prezentată de dl GÂRLĂ Eugeniu în următoarea componenţă: 

1. COSTAŞ Ilie, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
2. BRĂILĂ Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. CIUBOTARU Maria, doctor în economie, conferenţiar universitar 
4. OHRIMENCO Serghei, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5. NAVAL Elvira, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MAXIMILIAN Silvestru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. PÂRŢACI Ion, doctor în economie, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: BOLUN Ion, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
 

9) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.08.00.10–11 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Eficientizarea 
controlului financiar în Republica Moldova”,  la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, 
prezentată de dna CAPRIAN Iulia în următoarea componenţă: 

1. MANOLE Tatiana, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. DOGA-MÎRZAC Mariana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. FUIOR Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. CASIAN Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. KUZMINA Olga, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

10) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.08.00.10–12 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Finanţele 
publice şi impactul banului public asupra economiei naţionale”,  la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; 
monedă; credit, prezentată de dna CHIRNOAGĂ Carmen în următoarea componenţă: 

1. ULIAN Galina, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. DOGA-MÎRZAC Mariana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. FUIOR Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar 
4. ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
5. IGNAT Ion, doctor în economie, profesor universitar, Iaşi, România 
Referenţi oficiali: 
1. COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. TIMUŞ Angela, doctor în economie, conferenţiar cercetător 



E:\CNAA\Comisia de Atestare\sedinta c.atestare\2011\Hotariri\9-22.12.2011\hotpr.2011.9 (22.12.2011)  formarea CSS.docx 4

Conducător ştiinţific: MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 
 

11) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 31.05.18.12 – 09* în cadrul Universităţii Tehnice a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în tehnică cu tema: “Bazele 
ştiinţifice ale procesului de uscare a produselor oleaginoase cu aplicarea impulsionară a câmpurilor 
electromagnetice”, la specialitatea: 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară, prezentată de dl 
BERNIC Mircea, în următoarea componenţă:  
1. STURZA Rodica, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. ŢERNĂ Ruslan, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
3. MUSTEAŢĂ Valentin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, membru corespondent  
4. TATAROV Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
5. BULEANDRA Alexei, doctor în tehnică, profesor universitar, Kiev, Ucraina 
Referenţi oficiali:  
1. TURTOI Maria, doctor inginer, profesor universitar, Sibiu, România 
2. POPA Corneliu, doctor inginer, profesor universitar, Galaţi, România 
3. GROSU Feodor, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: LUPAŞCO Andrei, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
 

12) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 24.01.04.07 – 07 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: “Supraconductibilitatea reversibilă 
în nanostructuri supraconductoare pe bază de niobiu şi aliaj de cupru - nichel” (Возвратная 
сверхпроводимость в сверхпроводящих наноструктурах на основе ниобия и сплава медь-никель), 
la specialitatea: 01.04.07 – Fizica stării condensate, prezentată de dl MORARI Roman, în următoarea 
componenţă:  

1. CANŢER Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, academician 
2. CONDREA Elena, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
4. VLADIMIR Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
5. POPOVICI Nicolai, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
6. ŞIŞIANU Teodor, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 

Referenţi oficiali:  
1. BUZDIN Alexander, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, Franţa  
2. PRISCHEPA Serghej, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, Belorusia 

Conducător  ştiinţific: SIDORENKO Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar 
 

13) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 02.01.04.10 – 17 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: “Cuplajul spin-reţea şi transformările structurale în magneţii frustraţi 
cu structura de tip spinel şi MnWO4”, la specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, 
prezentată de dl FELEA Viorel, în următoarea componenţă:  

1. CULIUC Leonid, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent  
2. URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor habilitat, conferenţiar cercetător 
3. CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
4. NATEPROV Alexandr, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
5. CASIAN Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
6. MUNTEANU Teodor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Referenţi oficiali:  
1. SIDORENKO Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. GHEORGHIŢĂ Eugen, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: ŢURCAN Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
universitar 

 
14) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 05.02.00.01 – 07 în cadrul Institutului de Chimie al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie, cu tema: “Compuşi coordinativi 
ai cobaltului (III), nichelului (II) şi cuprului (II) în baza α-dioximelor cu anioni anorganici. Sinteză, 
structură, proprietăţi” la specialitatea 02.00.01 – Chimie anorganică, prezentată de dl RIJA Andrei, în 
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următoarea componenţă: 
1. TURTĂ Constantin, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
2. LAZARESCU Ana, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
3. GULEA Aurelian, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent 
4. VEREJAN Ana, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
5. BULIMESTRU Ion, doctor în chimie 

Referenţi oficiali: 
1. CECAL Alexandru, doctor în chimie, profesor universitar, Iaşi, România 
2. DRUŢĂ Vadim, doctor în chimie 

Conducător ştiinţific: BULHAC Ion, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
 

15) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.02.00.01 – 03* în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie, cu tema: “Formarea, 
structura şi proprietăţile compuşilor coordinativi ai cobaltului şi cuprului cu chalcogensemicarbazonele 
8-formilchinolinei” la specialitatea 02.00.01 – Chimie anorganică, prezentată de dna STRATULAT 
Elena, în următoarea componenţă: 

1. GULEA Aurelian, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
2. BÎRCĂ Maria, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
3. CECAL Alexandru, doctor în chimie, profesor universitar, Iaşi, România 
4. VEREJAN Ana, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
5. DRUŢĂ Vadim, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. BULHAC Ion, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
2. BULIMESTRU Ion, doctor în chimie 

Conducător ştiinţific: REVENCO Mihail, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
16) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.27 – 49 în cadrul Universităţii de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
habilitat în medicină, cu tema: „Valorile diagnostico-curative ale laparoscopiei în colecistita şi pancreatita 
acută”, la specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, prezentată de dl CIUTAC Ion, 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. MALOMAN Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. BOUR Alin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. TÂRCOVEANU Eugen, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Consultant ştiinţific: GHIDIRIM Gheorghe, doctor hab în medicină, profesor universitar, academician 
 

17) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.03.00.04- 03 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină, cu tema: “Aspecte 
metabolice ale ontogeniei postnatale a ţesutului osos în normă şi osteopatia experimentală”, la 
specialitatea 03.00.04 – Biochimie, prezentată de dna TAGADIUC Olga, în următoarea componenţă: 

1. ŞUTOV Andrei, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. GLIJIN Aliona, secretar ştiinţific, doctor în biologie 
3. LÎSÎI Leonid, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
5. NACU Viorel, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. DOBREANU Minodora, doctor habilitat în medicină, Târgu-Mureş, România 
2. GAVRILIUC Ludmila, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. DUBCENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Consultant ştiinţific: REVA Veaceslav, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
18) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.28 – 06* în cadrul Universităţii de Stat de 
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Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
în medicină, cu tema: „Navigarea ultrasonografică intraoperatorie în tratamentul chirurgical al tumorilor 
intracerebrale”, la specialitatea 14.00.28 – Neurochirurgie, prezentată de dl GALEARSCHI Vasile, 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. TIMIRGAZ Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. GLAVAN Iulian, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. ŢURCANU Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
6. LITOVCENCO Anatolie, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. IOVA Alexandru, , doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Sankt-Petersburg, Rusia 
2. BURUNSUS Vasile, doctor în medicină 

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

19) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.05 – 26 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-hemodinamice şi funcţionale ale rinichilor în ciroza 
hepatică”, la specialitatea 14.00.05 – Boli interne (hepatologie), prezentată de dna VLASOV Lilia, în 
următoarea componenţă: 

1. ANESTIADI Zinaida, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. BABIUC Constantin, secretar ştiinţific, doctor în medicină, profesor universitar 
3. DUMBRAVA Vlada-Tatiana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. BODRUG Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
5. CEPOIDA Petru, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. BOTNARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. RABA TAtiana, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MATCOVSCHI Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

20) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 37 în cadrul Institutului de Cardiologie, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Evoluţia şi tratamentul 
artritei reactive în dependentă de germenii infecţioşi etiologici”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi 
reumatologie (reumatologie), prezentată de dna BECHEANU Natalia, în următoarea componenţă: 

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

Referenţi oficiali: 
4. CHIRIAC Rodica, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 
5. GHINDA Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 

Conducător ştiinţific: GROPPA Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

21) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.15.00.01 – 10 în cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
în farmacie, cu tema: “Analiza şi standardizarea Metiferonului, Benzituronului şi a formelor lor 
farmaceutice”, la specialitatea 15.00.01 – Farmacie, prezentată de dl TIHON Iurie, în următoarea 
componenţă: 

1. DIUG Eugen, preşedinte, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar 
2. NISTREANU Anatolie, secretar ştiinţific, doctor în farmacie, conferenţiar universitar 
3. MUNTEAN Daniela-Lucia, doctor în farmacie, profesor universitar, Târgu-Mureş, România 
4. CIOBANU Nicolae, doctor în farmacie, conferenţiar universitar 
5. REMIŞ Vladimir, doctor habilitat în farmacie, conferenţiar cercetător  

Referenţi oficiali: 
1. SAFTA Vladimir, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar  
2. IMRE Silvia, doctor în farmacie, profesor universitar, Târgu-Mureş, România 

Conducător ştiinţific: VALICA Vladimir, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: GHICAVÎI Victor, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar 
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22) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 32 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: ”Optimizarea activităţii serviciului de neurochirurgie prin aplicarea tehnologiilor 
informaţionale”, la specialitatea 14.00.33 –Medicină socială şi management, prezentată de dl UNCUŢA 
Andrei, 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. GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, membru corespondnet 
4. MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. LOZAN Oleg, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. CIOBANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: EŢCO Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: GAVRILIUC Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

 
DREPT 

 
23) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30 12.00.03 – 29 în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în drept cu tema: „Sancţiunile 
neexecutării contractului în dreptul comerţului internaţional”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat 
(drept internaţional privat), prezentată de dl BĂIEŞU Aurel în următoarea componenţă: 

1. COJUHARI Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BĂIEŞU Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
5. ROTARI Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
6. GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
7. AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. FILIP Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, Iaşi, România 
3. MACOVEI Ioan, doctor în drept, profesor universitar, Iaşi, România  
 

24) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.02 – 12* în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Căile de asigurare a 
constituţionalităţii în Republica Moldova”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dna CREANGĂ Liliana, 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. GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar  
4. RUSU Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5. ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar  

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

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

25) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30 12.00.01 – 08* în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Valorificarea 
bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldova”, la specialitatea: 
12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept, 
prezentată de dl GUŢU Dumitru, în următoarea componenţă: 

1. AVORNIC Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. COPTILEŢ Valentina, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar  
3. SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
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4. GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
5. MOCANU Victor, doctor în sociologie, conferenţiar cercetător 
Referenţii oficiali: 

1. BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BONTEA Oleg, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: NEGRU Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar  
 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
 

26) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36.13.00.02 - 20 în cadrul Universităţii de Stat din 
Tiraspol, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Rolul reprezentărilor 
grafice în eficientizarea studierii matematicii”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii 
(matematica), prezentată de dna SAVA Angela Teodora, în următoarea componenţă: 

1. LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. HARITON Andrei, doctor în pedagogie, profesor universitar 
4. SOLTAN Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician  
5. URSU Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
6. ŞTEFĂNESCU Mirela, doctor în ştiinţe matematice, profesor universitar, Constanţa, România  

 Referenţii oficiali: 
1. ANASTASIEI Mihai, doctor în ştiinţe matematice, profesor universitar, Iaşi, România  
2. ZASTÂNCEANU Liubovi, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician 
 

27) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 38.13.00.01 - 46 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale 
Educaţiei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Корреляция 
педагогических факторов в развитии коммуникативной компетенции учащихся”, la specialitatea 
13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna GORBACIOVA Nina, în următoarea componenţă: 

1. CEMORTAN Stela, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. BÂLICI Veronica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
3. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. SURUCEANU Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. KOSTEŢKI Victor, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

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

Conducător ştiinţific: CARA Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
 

ISTORIE, FILOSOFIE, SOCIOLOGIE 
 

28) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 18 23.00.01 – 18 în cadrul Institutului Integrare 
Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
politologie cu tema: „Влияние политического имиджа на электоральный процесс”, la specialitatea: 
23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, prezentată de dl EJOV 
Alexandr, în următoarea componenţă: 

1. ROŞCA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, academician 
2. JUC Victor, secretar ştiinţific, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
3. ANIKIN Vladimir, doctor habilitat în politologie, conferenţiar cercetător 
4. VARZARI Pantel imon, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
5. TURCO Tatiana, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

1. NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar 
2. PÎRŢAC Grigore, doctor în politologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MOŞNEAGA Valeriu, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
 
 

29) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 22.07.00.07–04*, în cadrul Institutului Patrimoniului 
Cultural al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Identitatea 
etnică şi procesul ei de formare la copiii şi adolescenţii din municipiul Chişinău în perioada 
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transformărilor sociale (pe exemplul elevilor de 7-13 ani din şcolile cu predare în limba rusă)”, la 
specialitatea: 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică, prezentată de dna IVANOVA 
Nina, în următoarea componenţă: 

1. DERGACIOV Valentin, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
2. ŞOFRANSKY Zina, secretar ştiinţific, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
3. NICOGLO Diana, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  
4. CAUNENCO Irina, doctor în psihologie, conferenţiar cercetător  
5. POSTOLACHI Elena, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 
Referenţii oficiali: 

1. COJOLEANKO Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Cernăuţi, Ucraina 
2. CUŞNIR Veaceslav, doctor în istorie, profesor universitar, Odesa, Ucraina 

Conducător ştiinţific: STEPANOV Veaceslav, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 
 
 
 

Preşedinte,                                      
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 
 

Secretar ştiinţific,                      
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


