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H O T Ă R Â R E A nr. AT – 07/1-2 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr.7/1 din 17 decembrie 2009) 

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

Regulamentul privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CNAA din 25.11.2004 (proces-
verbal nr.1) şi în rezultatul examinării propunerilor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 
inovării şi ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice HOTĂRĂŞTE: 

 
 

ECONOMIE 
 

1. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05–18 în cadrul Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: 
"Managementul funcţionarului public în administraţia locală din primărie”, la specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dna ANDRUŞCA Maria Carmen, 
în următoarea componenţă: 
1. BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BLAGORAZUMNAIA Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. CROTENCO Iuri, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
5. JALENCU Marian, doctor în economie 
Referenţi oficiali: 
1. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. COJOCARU Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în economie, conferenţiar cercetător 
 

2. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05–17 în cadrul Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: 
"Aplicarea managementului performant în gestionarea proiectelor antreprenoriale moderne”, la specialitatea 
08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dl LEPĂDATU 
Leonard, în următoarea componenţă: 
1. BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BLAGORAZUMNAIA Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
4. IONIŢĂ Veaceslav, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. PORTĂRESCU Sergiu, doctor în economie, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. POSTICĂ Maia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în economie, conferenţiar cercetător 
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ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 
 

3. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 31.05.23.03 – 01* în cadrul Universităţii Tehnice a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Organizarea 
ventilării industriale cu aplicare în hale de pielărie”, la specialitatea: 05.23.03 - Termoficarea, ventilarea, 
condiţionarea aerului, gazificarea şi iluminarea, prezentată de dna GUŢUL Vera, în următoarea componenţă: 
1. LIVOVSCHI Eugen, preşedinte, dr habilitat în tehnică, profesor universitar, membru corespondent 
2. VÂRLAN Pavel, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
3. ENACHE Dumitru, doctor inginer, profesor universitar, Bucureşti, România 
4. ZAIŢEV Oleg, doctor în tehnică, profesor universitar, Simferopol, Ukraina                                                
5. BURCHIU Sorin, doctor inginer, profesor universitar, Bucureşti, România  
Referenţi oficiali:  
1. RETEZAN Andrian, doctor inginer, profesor universitar, Timişoara, România 
2. DAMIAN Andrei, doctor inginer, conferenţiar universitar, Bucureşti, România  
Conducător ştiinţific: ŢULEANU Constantin, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: COLDA Iolanda, doctor inginer, profesor universitar, România 
 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
4. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 27 în cadrul Institutului de Cardiologie, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Aspecte clinico-hemodinamice 
şi biochimice la pacienţii cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitatea şi influenţa agonistului 
receptorilor imidazolinici I1 - moxonidinei”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie 
(cardiologie), prezentată de dna MIHALACHE Georgeta, în următoarea componenţă: 

1. POPOVICI Mihail, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
2. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. VATAMAN Eleonora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. IZVOREANU Alexandru, doctor în medicină, profesor universitar  
5. ZOTA Larisa, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. GROSU Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Conducător ştiinţific: REVENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
 

5. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 52.14.00.14 – 15 în cadrul Institutului Oncologic, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Aspecte clinico-diagnostice ale 
tumorilor maligne secundare cu focare primare necunoscute”, la specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi 
radioterapie, prezentată de dna PIHUT Oxana, în următoarea componenţă: 

1. ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină 
3. CERNAT Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. CAPROŞ Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. CERNÎI Anatol, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. ROTARU Natalia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. BELEV Nicodim, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  

Conducător ştiinţific: MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultanţi ştiinţific: IACOVLEV Iraida, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

6. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.21 – 21 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: „Prevenţia recidivei în tratamentul ortodontic prin protezarea edentaţiilor parţiale la copii şi 
adolescenţi”, la specialitatea 14.00.21 – Stomatologie, prezentată de dl SOLOMON Oleg, în următoarea 
componenţă: 

1. TOPALO Valentin, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. LUPAN Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
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5. POSTOLACHI Ilarion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
6. COJOCARI Mihai, doctor în medicină, conferenţiar universitar  

Referenţi oficiali: 
1. DOROBĂŢ Valentina, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 
2. ŞCERBATIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Conducător ştiinţific: GODOROJA Pavel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

7. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 23 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: ”Argumentarea ştiinţifică a programului de promovare a sănătăţii adolescenţilor la nivel comunitar în 
Republica Moldova”, la specialitatea 14.00.33 –Medicină socială şi management, prezentată de dna 
MAXIMENCO Elena, 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. GREJDIANU Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. CHICU Valeriu, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. PANTEA Valeriu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

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

Conducător ştiinţific: EŢCO Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: BAHNAREL Ion, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 

 
BIOLOGIE, GEOGRAFIE  ŞI AGRICULTURĂ 

 
8. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 60.06.02.01 – 02* în cadrul Universităţii Agrare de 

Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în agricultură cu tema: 
„Studiu şi aplicarea markerilor genetici la crearea tipului moldovenesc al rasei Bălţata cu negru”, la 
specialitatea 06.02.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor, prezentată de dl FOCŞA 
Valentin, în următoarea componenţă: 

1. DARIE Grigore, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. MORARU Alisa, secretar ştiinţific, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 
3. BARBACARU Nicolae, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
4. BORONCIUC Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
5. RADIONOV Vladimir, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BUCĂTARU Nicolae, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. UJICĂ Vasile, doctor în agricultură, profesor universitar, Iaşi, România 
3. VACARU-OPRIŞ Ioan, doctor în agricultură, profesor universitar, Iaşi, România 

 
9. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.11.00.02 – 02* în cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în geografie cu tema: 
„Studiul economico-geografic al gestiunii protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova”, la 
specialitatea 11.00.02 – Geografie economică, socială şi politică, prezentată de dl BACAL Petru, în 
următoarea componenţă: 

1. CONSTANTINOV Tatiana, preşedinte, doctor habilitat în geografie, profesor universitar, academic
2. SAINSUS Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
3. EFROS Vasile, doctor în geografie, profesor universitar, Suceava, România 
4. CAZANŢEV Olga, doctor în geografie 
5. HACHI Mihai, doctor în geografie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. UNGUREANU Irina, doctor în geografie, profesor universitar, Iaşi, România 
2. SOCHIRCĂ Vitalie, doctor în geografie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MATEI Constantin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: CAPCELEA Arcadie, doctor în geografie, conferenţiar cercetător 
 

10. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 07.03.00.13 – 05 în cadrul Institutului de Fiziologie şi 
Sanocreatologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: 
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“Dinamica constituirii bacteriocenozei tractului gastro-intestinal la copii în perioada postnatală timpurie şi 
menţinerea ei la nivel sanogen” la specialitatea 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor, prezentată de dna 
VELCIU Aliona, în următoarea componenţă: 

1. FURDUI Teodor, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
2. ŞINCARENCO Irina, secretar ştiinţific, doctor în biologie 
3. ŞEPTIŢCHI Vladimir, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
4. LEORDA Ana, doctor în biologie 
5. SAINSUS Natalia, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
6. ŢUREA Valentin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. RUDIC Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 

Conducător ştiinţific: TIMOŞCO Maria, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
Consultant ştiinţific: CIOCHINĂ Valentina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
 

11. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 61.03.00.27 – 01* în cadrul Institutului de Pedologie, 
Agrochimie şi Protecţia Solului „Nicolae Dimo”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
biologie, cu tema: „Transformarea antropică a cernoziomurilor tipice din Stepa Bălţi şi acţiuni privind 
minimilizarea consecinţelor nefavorabile ” la specialitatea 03.00.27 – Pedologie, prezentată de dna BALAN 
Tatiana, în următoarea componenţă: 

1. ALEXEEV Vasile, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător  
2. ARHIP Olga, secretar ştiinţific, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
3. STASIEV Grigore, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
4. FILIPCIUC Vladimir, doctor în agricultură 
5. LEAH Tamara, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. UNGUREANU Valentin, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
2. NAGACEVSCHI Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CERBARI Valerian, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
Consultant ştiinţific:  ANDRIEŞ Serafim, dr hablitat în agricultură, conferenţiar cercetător, membru 
corespondent 

 
DREPT, PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
12. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30 12.00.01 – 07* în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în drept cu tema: „Concepţia 
drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere”, la specialitatea: 12.00.01 – Teoria 
generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept, prezentată de dna 
GRECU Raisa, în următoarea componenţă: 

1. ARAMĂ Elena, 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 
4. GUGEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
5. COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
6. CORBU Haralambie, doctor habilitat în filologie, academician 

Referenţii oficiali: 
1. HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar, Galaţi, România 
2. BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
3. BÎRGĂU Mihail, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

Consultanţi ştiinţifici:   AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
                                      DRUŢĂ Ion, academician 

 
13. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36.13.00.02 - 13 în cadrul Universităţii de Stat din 

Tiraspol, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Testarea adaptivă ca factor 
de optimizare a procesului de instruire în învăţământul universitar”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii (informatica), prezentată de dna DEINEGO Nona, 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. MÂNDÂCANU Virgil, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
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4. VATAVU Alexandru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. GHERMAN Teodora, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
6. CARMEZAN Inga, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 
1. GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
2. ZASTÎNCEANU Liubov, doctor în pedagogie 

 Conducător ştiinţific: CABAC Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
 

14. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 38 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi 
Drept al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Aspecte ale 
modului de organizare a puterii de stat în România şi Republica Moldova din perspectiva integrării europene 
(studiu comparat)”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept, prezentată de dl HLIPCĂ Petru în următoarea componenţă: 

1. GUCEAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător  
3. POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4.COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar  
5. BANTUŞ Anatol, doctor în drept, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. MURZEA Cristinel, doctor în drept, profesor universitar, Braşov, România  

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

15. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 - 72 în cadrul Universităţii de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Модели 
тренировочных программ совершенствования физической подготовленности футболистов 
высокой квалификации” (Modelele programelor de antrenament a perfecţionării pregătirii fizice a 
fotbaliştilor de performanţă), la specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, 
antrenamentului sportiv şi a culturii  fizice de recuperare, prezentată de dl STEPANOV Vasile, în următoarea 
componenţă:     

1. MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. KUŢ Alexandr, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Viniţa, Ucraina  
4. CRACIUN Nicolae, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. ROTARU Andrei, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. DORGAN Viorel, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
2. CIOBANU Marian, doctor în pedagogie 

Conducător ştiinţific: CIORBĂ Constantin, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 

 
 

Preşedinte,                   
academician                                                                                          Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,  
doctor habilitat                                                                                    Gheorghe GLADCHI 


