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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-
DIDACTICE 

 
adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 

Telefon : (373 22) 296271; Fax (373 22) 296271; www.cnaa.md; e-mail: info@cnaa.gov.md 
                                              

H O T Ă R Â R E A nr. AT – 2/5 
din 10 aprilie 2014 

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

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

Moldova, 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:  
 

BIOLOGIE 
1) Consiliul ştiinţific specializat D 30 165.01 – 01 la Universitatea de Stat din Moldova 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice a dlui PUTIN 
Victor, cu tema: Aspecte fiziologo-metabolice ale acţiunii preparatului BioR asupra puilor-
broileri, la specialitatea: 165.01. Fiziologia omului şi animalelor, conducător ştiinţific: 
MACARI Vasile, doctor habilitat, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
CRIVOI Aurelia, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
CORLĂTEANU Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar  
universitar  
RUDIC Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
ŢURCANU Ştefan, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
GRANACI Vera, doctor în biologie, conferenţiar universitar  
DONICA  Gheorghe, doctor în nesdicină veterinară, conferenţiar universitar  
 
referenţii oficiali:  
BALAN Ion, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar  
BACALOV Iurie, doctor în biologie, conferenţiar universitar.  
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2) Consiliul ştiinţific specializat D 61. 411.03 – 01 la Institutul de Pedologie, Agrochimie 
şi Protecţie a Solului „N. Dimo” abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
ştiinţe biologice a dlui POPOV Leonid cu tema: Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de 
ierburi perene pe cernoziom obişnuit puternic erodat în condiţii climatice semiaride, 
specialitatea: 411.03. Agcrochimie, conducător ştiinţific RUSU Alexandru, doctor habilitat în 
ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător, în următoarea componenţă:  

 
ANDRIEŞ Serafim, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar, 
academician  
ARHIP Olga, secretar ştiinţific, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător  
CERBARI Valerian, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
VELIKSAR Sofia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
ROTARU Vladimir, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător  
    
referenţii oficiali:  
TOMA Simion, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, academician  
LUNGU Vasile, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător. 

  
SOCIOLOGIE 

3) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 541.02 – 01   la Universitatea de Stat din Moldova 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în sociologie a dnei CHISTRUGA-
SÎNCHEVICI Inga, cu tema: Adaptarea familiei tinere la societatea în transformare (cazul 
Republicii Moldova), la specialitatea: 541.02. Structură socială, instituţii şi procese sociale, 
conducător ştiinţific BULGARU Maria, doctor habilitat  în sociologie, profesor universitar, în 
următoarea componenţă:  
 

MOŞNEAGA Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
OCERETNÎI Anastasia, secretar ştiinţific, doctor în sociologie, conferenţiar universitar  
BLAJCO Vladimir, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător  
GAGAUZ Olga, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător 
RACU Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 
referenţii oficiali:  
BEJAN-VOLC Iulia, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător  
BUCIUCEANU-VRABIE Mariana, doctor în sociologie, conferenţiar cercetător. 

 
ISTORIE 

4) Consiliul ştiinţific specializat D 22. 613.01 – 01   la Institutul Patrimoniului Cultural al 
AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie a dlui IARMULSCHI 
Vasile, cu tema: Migraţia bastarnilor în spaţiul Carpato-Nistrean (în baza Necropolei de la 
Boroseşti), la specialitatea: 613.01. Arheologie, conducător ştiinţific MUNTEANU Octavian, 
doctor în istorie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă:  

 
LEVIŢKI Oleg, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
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VORNIC Vlad, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  
DERGACIOV Valentin, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
TELNOV Nicolai, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  
BABEŞ Mircea, doctor în istorie,  profesor universitar, (România) 
ZANOCI Aurel, doctor în istorie, conferenţiar  universitar 
 
referenţii oficiali:  
NICULIŢĂ Ion, doctor habilitat în istorie,  profesor universitar  
MATEEVICI Natalia, doctor în istorie, conferenţiar cercetător.             

 
ECONOMIE 

5) Consiliul ştiinţific specializat DH 60. 521.03 – 01 la Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe economice 
a dnei LITVIN Aurelia cu tema: Managementul promovării exportului producţiei 
agroalimentare (cazul Republicii Moldova), la specialitatea: 521.03. Economie şi management în 
agricultură, consultant ştiinţific STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 

 
COTELNIC Ala, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
SÎRBU Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
TIMOFTI Elena, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
PARMACLI Dmitrii, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
 
referenţii oficiali:  
POPESCU Agatha, doctor în economie, profesor universitar (România) 
ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar.   

 
6) Consiliul ştiinţific specializat DH 30. 522.01 – 01 la Universitatea de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe economice 
a dnei GANEA Victoria cu tema: Finanţarea activităţii inovaţionale din perspectiva 
macroeconomică, la specialitatea: 522.01. Finanţe, consultant ştiinţific ULIAN Galina, doctor 
habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
BELOSTECINIC Grigore, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar, 
academician   
DOGA-MÎRZAC Mariana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
BĂNCILĂ Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar   
COCRIŞ Vasile, doctor în economie, profesor universitar (România)  
ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
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referenţii oficiali:  
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
BUCĂTARU Dumitru, doctor în economie, profesor universitar (România) 
POPA Andrei, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar.   

 

7) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 522.01 – 02 la Universitatea de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 
OGLINDĂ Lilia cu tema: Implementarea în Republica Moldova a experienţei internaţionale în 
domeniul creditării afacerilor mici, la specialitatea: 522.01. Finanţe, conducător ştiinţific 
CARAGANCIU Anatol, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
ULIAN Galina, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
DOGA-MÎRZAC Mariana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
COCRIŞ Vasile, doctor în economie, profesor universitar (România) 
CIUBOTARU Maria, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar   
MAXIM Ion, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar   
 
referenţii oficiali: 
MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
LUCHIAN Ivan, doctor în economie, conferenţiar universitar. 
 

8) Consiliul ştiinţific specializat D 32. 522.01 – 01 la Academia de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice a dnei 
BILOOCAIA Svetlana cu tema: Развитие рынка ценных бумаг Республики Молдова в 
контексте европейской финансовой интеграции / Dezvoltarea pieţii valorilor mobiliare în 
Republica Moldova în contextul integrării financiare europene, la specialitatea: 522.01. Finanţe, 
conducător ştiinţific HÎNCU Rodica, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în 
următoarea componenţă: 

 
COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar   
BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar   
ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
CROTENCO Yuri, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar   
CIOBU Stela, doctor în economie, conferenţiar universitar   
CRICLIVAIA Diana, doctor în economie, conferenţiar universitar   
CUHAL Veronica, doctor în economie 
 
referenţii oficiali: 
SECRIERU Angela, doctor habilitat  în economie, profesor universitar  
IORDACHI Victoria, doctor în economie.  
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9) Consiliul ştiinţific specializat D 34.521.03-01 la Universitatea Liberă Internațională 
din Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a 
dnei ROBU Elena cu tema: Принципы организации и управления лечебно-оздорвительного 
туризма и перспективы его развития в Республике Молдова / Principii de organizare şi 
gestionare a turismului curativ-recuperaţional şi perspectivele de dezvoltare în Republica 
Moldova, la specialitatea 521.03. Economie și management în turism, conducător ştiinţific 
BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
GRIBINCEA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
BLAGORAZUMNAIA Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar  univ. ȚÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
TURCOV Elena, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
SAVA Elena, doctor în economie, conferențiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
GRAUR Elena, doctor în economie conferențiar universitar. 

 
10) Consiliul ştiinţific specializat D 32.521.03-01 la Academia de Studii Economice din 

Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a dlui 
PLATON Ion cu tema: Metode de evaluare economică a resurselor forestiere (în baza 
materialelor agenției ”Moldsilva”), la specialitatea 521.03. Economie și management în 
domeniul resurselor forestiere, conducător ştiinţific  COJOCARU Vadim, doctor în economie, 
profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
PORTĂRESCU Sergei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar  universitar 
GUMENIUC Iachim, membru, doctor  în biologie, profesor universitar 
MAXIM Vasile, doctor în geografie, conferențiar universitar 
SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
BOAGHIE Dionisie, doctor în biologie, conferențiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
GALUPA Dumitru, doctor în economie. 

 
FIZICĂ 

11) Consiliul ştiinţific specializat D 36.133.04 - 01 la Universitatea de Stat din Tiraspol 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe fizice a dlui MIHĂLACHE 
Alexei cu tema: Particularitățile propietăților optice ale antimonidului de galiu dopat cu fier,  la 
specialitatea 134.01. Fizica și tehnologia materialo, conducător ştiinţific GEORGHIȚĂ Eugen, 
doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar; consultant științific 
EVTODIEV Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar în 
următoarea componenţă: 
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DOROGAN Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor 
universitar  
GUȚULEAC Leonid, secretar ştiinţific, doctor în științe fizico-matematice, conferenţiar  
universitar 
NEDEOGLO Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar  
CHISTOL Vitalie, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar  universitar 
POPOVICI  Nicolae, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
SIDORENCO Anatol, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, 
membru corespondent al AŞM 
 
referenţii oficiali: 
CARAMAN Mihail, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
ŢURCAN Vladimir, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor  universitar. 

 

12) Consiliul ştiinţific specializat D 02.134.02 - 01 la Institutul de Chimie al AȘM 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe fizice a dlui GUC Maxim cu 
tema: „Спектры комбинированного рассеяния, электрические и фотолюминесцентные 
свойства полупроводниковых материалов Cu2Zn(Sn,Ge,Si)(S,Se) și (Fe,Mn)In2S4)”/ 
„Spectrele de înmprăștiere Raman, proprietățile electrice și fotoluminescete ale cumpușilor 
semiconductori Cu2Zn(Sn,Ge,Si)(S,Se) și (Fe,Mn)In2S4)”, la specialitatea: 134.01. Fizica și 
tehnologia materialor. Conducător ştiinţific ARUȘANOV Ernest, academician, doctor habilitat 
în științe fizico-matematice, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
SIMAȘCHEVICI Alexei, preşedinte, dr.  hab. în științe fizico-matematice, profesor 

universitar, academician 
URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, dr habilitat în științe fizico-matematice, 

conferenţiar cercetător 
GAȘIN Petru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
CARAMAN Mihail, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
SÎRBU Nicolae, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
 
referenţii oficiali: 
CULIUC Leonid, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, 

academician 
NEDEOGLO Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice,  profesor universitar. 
 
13) Consiliul ştiinţific specializat D 24.133.04 – 01 la Institutul de Ingenerie Electronică și Nanotehnologii ”D.Ghițu” al A.Ș.M abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 

în ştiinţe fizice a dnei ŢURCAN Ana cu tema: Proprietățile magneto-termoelectrice ale firelor 
din bismut în funcție de orientare cristalografică, dopare și deformare elastică, la specialitatea 
133.04. Fizica stării solide, conducător ştiinţific NICOLAEVA Albina, doctor habilitat în științe 
fizico-matematice, conferențiar cercetător; consultant științific BODIUL Pavel doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător, în următoarea componenţă: 
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SIDORENKO Anatolie, președinte, doctor hab. în științe fizico-matematice, profesor 

universitar membru corespondent 
ZASAVIȚCHI Efim, secretar ştiinţific, dr. în științe fizico-matematice, conferenţiar  

cercetător 
ŞIŞIANU Teodor, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, 

memebru corespondent al AŞM 
CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferenţiar  

cercetător 
POPOVICI Nicolae, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
NICA Denis, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
CONDREA Elena, doctor în științe fizico-matematice, conferenţiar  cercetător 
 
referenţii oficiali: 
CASIAN Anatol, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
URSACHI Veaceslav, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferenţiar  

cercetător. 
 

CHIMIE 
14) Consiliul ştiinţific specializat D 05.166.02-01 la Institutul de Chimie al AȘM abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe chimice a dnei POSTOLACHI 
Larisa cu tema: Dinamica formelor de fosfor și metalelor grele în sistemul apă-materii în 
suspensie-sedimentele Pritilui și Nistrului, la specialitatea 166.02. Protecția mediului și folosirea 
rațională a resurselor natulare, conducător ştiinţific RUSU Vasile, doctor habilitat, conferenţiar  
cercetător; consultant științific LUPAȘCU Tudor, membru corespondent al AŞM în următoarea 
componenţă: 

 
GONȚA Maria, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor universitar  
NASTAS Raisa, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar  cercetător 
POVAR Igor, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
BULIMAGA Constantin, doctor habilitat în chimie, conferențiar cercetător 
GLADCHI Viorica, doctor în chimie, conferențiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
DUCA Gheorghe, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician al AŞM 
SANDU Maria, doctor în chimie,  conferențiar cercetător. 
 

PEDAGOGIE 
15) Consiliul ştiinţific specializat D 33 531.01 – 03 la Universitatea  Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 
pedagogice a dnei TOMILINA Liliana cu tema: Формирование этноценностных 
ориентаций у воспитанников детских домов в условиях дополнительного образования 
/Formarea valorilor etnice educabililor din casele de copii în condiţiile învăţământului 
complementar, la specialitatea: 531.01. Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific 
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SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor  universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
COJOCARU Vasile, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
MÂNDÂCANU Virgil, doctor  habilitat  în pedagogie, profesor universitar 
STEPANOV Georgeta, doctor în politologie, conferenţiar universitar  
LAPOŞIN Emilia, doctor în  pedagogie, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
PÂSLARU Vlad, doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar  
VOLCOV Valeriu, doctor în pedagogie. 

 

16) Consiliul ştiinţific specializat D 40.533.04-01 la Universitatea de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport,  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe 
pedagogice a dnei CALUGHER Viorica cu tema: Fundamente teoretico-metodologice ale 
dezvoltării învăţământului superior de cultură fizică din Moldova prin prisma globalizării, la 
specialitatea: 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific 
GONCIARUC Svetlana, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, consultant 
ştiinţific BUDEVICI-PUIU Anatolie, doctor în istorie, profesor  universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar,  
JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
URICHIANU Toma Sanda, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar 

(România) 
PĂCURARU Alexandru, doctor in pedagogie, profesor universitar (România) 
BUFTEA Victor, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
DRAGU Mircea,  doctor  în pedagogie, profesor universitar (România) 
DANAIL Sergiu,  doctor  în pedagogie, profesor universitar. 

 
17) Consiliul ştiinţific specializat D 40.533.04-03 la Universitatea de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport,  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe 
pedagogice a dlui SIMION Gabriel cu tema: Optimizarea randamentului de joc al 
fotbaliştilor juniori prin dezvoltarea rezistenţei specifice, la specialitatea: 533.04. Educaţie 
fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific CEBAN Vasile, doctor în 
pedagogie, conferenţiar universitar: 
 

DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar,  
POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor  în pedagogie, conferenţiar  universitar 
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PLOEŞTEANU Constantin, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, 
(România) 

ACSINTE Alexandru, doctor in biologie, profesor universitar (România) 
CARP Ion, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
BALINT Gheorghe,  doctor  în educaţie fizică şi sport, profesor universitar (România) 
CIOBANU Marian, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. 

18) Consiliul ştiinţific specializat D 40.533.04-04 la Universitatea de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport,  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe 
pedagogice a dlui TOHĂNEAN Dragoş Ioan cu tema: Selecţia în jocurile sportive pe baza 
analizei funcţiei emisferelor cerebrale, la specialitatea: 533.04. Educaţie fizică, sport, 
kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific BUDEVICI-PUIU Anatolie, doctor în istorie, 
profesor universitar; consultant ştiinţific GONCEARUC SVETLANA, doctor în pedagogie, 
conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă: 
 

DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar,  
POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar 
PĂCURARU Alexandru, doctor în pedagogie, profesor universitar (România) 
CARP Ion, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 
MIHĂILĂ Ion, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar (România) 
 
referenţii oficiali: 
ACSINTE Alexandru,  doctor  în educaţie fizică şi sport, profesor universitar (România) 
RÂŞNEAC Boris, doctor  în pedagogie, profesor universitar. 

19) Consiliul ştiinţific specializat D 40.533.04-02 la Universitatea de Stat de Educaţie 
Fizică şi Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe 
pedagogice a dnei CHICOMBAN Carmen Mihaela cu tema: Pregătirea tehnică a 
baschetbaliştilor începători în baza algoritmizării elementelor şi procedeelor de joc, la 
specialitatea: 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie, conducător ştiinţific 
CAPAŢINĂ Grigore, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 
 

DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie,  profesor universitar  
POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar 
PĂCURARU Alexandru, doctor în pedagogie, profesor universitar (România) 
MIHĂILĂ Ion, doctor in educaţie fizică şi sport, profesor universita (România) 
CARP Ion, doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
ACSINTE Alexandru,  doctor  în biologie, profesor universitar (România) 
CIOBANU Marian, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. 
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20) Consiliul ştiinţific specializat D 33.532.02-01 la Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă”,  abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe pedagogice a 
dnei ŢVIC Irina cu tema: Formarea competenţei interculturale a studenţilor filologi 
/Формирование межкультурной компетенции студентов-филологов, la specialitatea: 
532.02. Didactica şcolară (literatura universală), conducător ştiinţific GHERLOVAN Olga, 
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; consultant ştiinţific BARBĂNEAGRĂ Alexandra, 
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 
 

COJOCARU-BOROZAN Maia, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie,  profesor 
universitar 

PETRENCO Liuba, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar  universitar 
PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
TOPOR Gabriela, doctor  în filologie, conferenţiar cercetător 
BEJENARU Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar (România) 
PAVLICENCO Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesot universitar 
 
referenţii oficiali: 
PRUS Elena,  doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
BUDNIC Ana,  doctor  în pedagogie, conferenţiar universitar. 

 
TEHNICĂ 

21) Consiliul ştiinţific specializat D 31.253.01-01 la Universitatea Tehnică a Moldovei,  
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor  în ştiinţe tehnice a dnei BULGARU 
Viorica cu tema: Particularităţile structurale, fizico-chimice şi funcţionale ale amidonului de 
soriz, la specialitatea: 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (tehnologia 
produselor din lapte), conducător ştiinţific CIUMAC Jorj, doctor în tehnică, profesor universitar, 
consultant ştiinţific DUPOUY Eleonora, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
STURZA Rodica, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar,  
DESEATNICOVA Olga, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar  universitar 
TATAROV Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
REŞITCA Vladislav, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
IORGA Eugen, doctor  în tehnică, conferenţiar cercetător 
SLEAGUN Galina, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător  
 
referenţii oficiali: 
ROTARU Alexandru,  doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
IVANOVA Raisa,  doctor  în tehnică, conferenţiar cercetător. 

 
MEDICINĂ 

22) Consiliul ştiinţific specializat DH 50 321.22–01 la Instituţia Publică  Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor habilitat în ştiinţe medicicale a dlui CEBAN Emil cu tema: Tratamentul 



11 
 

multimodal al nefrolitiziazei complicate, la specialitatea: 321.22. Urologie şi andrologie, 
consultanţi ştiinţifici TĂNASE Adrian, doctor habilitat în medicină, profesor universitar; 
COMAN Ioan, doctor în medicină, profesor universitar (România), în următoarea componenţă: 
 

GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar,  
academician al AŞM  

DUMBRĂVEANU Ion, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar  universitar 
ROJNOVEANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician al AŞM 
BUMBU Gheorghe, doctor în medicină, profesor universitar (România) 
CURAJOS Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
TAGADIUC Olga, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
BOUR Alin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
TICA Constantin, doctor în medicină, profesor universitar (România) 

 
             referenţii oficiali: 

BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
FEDORUC Alexandru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar (Ucraina) 
TODE Viorel, doctor în medicină, profesor universitar (România). 

 

23) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.19–01 la Instituţia Publică  Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în ştiinţe  medicale a dnei BOLEAC Diana cu tema: Anestezia combinată 
spinală în chirurgia ortopedică a femurului, la specialitatea: 321.19.  Anesteziologie şi terapie 
intensivă, conducător ştiinţific ŞANDRU Serghei, doctor în medicină, conferenţiar universitar; 
consultant ştiinţific CROITOR Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, 
în următoarea componenţă: 

 
GUDUMAC Eva, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar                          
CORNOGOLUB Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar  
universitar 
CAPROŞ Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
ROJNOVEANU Gheorghe,  doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
COTELNIC Anatolie, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
BADAN Andrei, doctor în medicină 
 
referenţii oficiali: 
COJOCARU Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
STASIUC Violeta, doctor în medicină 

 
24) Consiliul ştiinţific specializat D 51 321.03–01 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 

Institutul de Cardiologie, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 
medicicale a dlui ABRAŞ Marcel cu tema: Eficacitatea  blocantelor canalelor de calciu în 
angina pectorală cu sindrom metabolic, la specialitatea: 321.03. Cardiologie, conducător 
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ştiinţific REVENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor  universitar, în următoarea 
componenţă: 
 

POPOVICI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
academician al AŞM 
STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
GROSU Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
VATAMAN Eleonora, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar 
IVANOV Victor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

 
             referenţii oficiali: 

CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
GRIB Livi, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar. 

 
25) Consiliul ştiinţific specializat D 52 321.20–01 la Instituţia Medico-Sanitară Publică 

Institutul Oncologic, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe  
medicale a dnei  PREPELIŢA Diana cu tema: Managementul diagnosticului   precoce a 
cancerului glandei mamare în condiţii de ambulatoriu, la specialitatea: 321.20. Oncologie si 
Radiologie, conducător ştiinţific CERNAT Victor, doctor habilitat în medicină, profesor  
universitar; consultant ştiinţific SOFRINI Larisa, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar 
cercetător,  în următoarea componenţă: 
 

ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
academician  
MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar ceretător 
MEREUŢĂ Ion,  doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
TINTIUC Dumitru, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar  
CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
GUDIMA  Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
PUNGĂ Jana, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

 
   referenţii oficiali: 

JOVMIR Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
TÎRCOVEANU Eugen, doctor în medicină, profesor universitar (România). 
 

26) Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.01– 02 la Instituţia Publică  Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în ştiinţe  medicale a dlui CRĂCIUN Ion cu tema: Ischemia mezenterică acută: 
optimizarea diagnosticului şi tratamentului, la specialitatea: 321.13. Chirurgie, conducător 
ştiinţific MIŞIN Igor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător, în următoarea 
componenţă: 
 

GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 
academician al AŞM  
JALBĂ Alexandr, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
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GUDUMAC Eva,  doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
BUJOR Petru, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar universitar  
BOIAN Gavril,  doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  
MOSCALU Vitalie, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  
IACUB Vladimir, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

 
             referenţii oficiali: 

DONSCAIA Ana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
CAZACOV Vladimir, doctor habilitat  în medicină, conferenţiar universitar. 

 
27) Consiliul ştiinţific specializat D 50 312.02– 01 la Instituţia Publică  Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în ştiinţe  medicale a dnei ISTRATI Nina cu tema: Rolul dereglărilor iumune în 
radiculitele lombare discogene operate. Tratamentul imunomodular BioR, la specialitatea: 
312.02.  Neuroştiinţe (inclusiv psihofiziologie), conducător ştiinţific GHERMAN Diomid, doctor 
habilitat în medicină, profesor universitar; consultant ştiinţific GHINDA Serghei, doctor habilitat 
în medicină, profesor cercetător, în următoarea componenţă: 
 

GAVRILIUC Mihail, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
BODIU Aurel, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
PASCAL Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
PRIVALOVA Elena, doctor în  biologie, conferenţiar cercetător  
CHIRIAC Tatiana,  doctor în biologie, conferenţiar cercetător  

 
            referenţii oficiali: 

GROPPA Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
EFTODIEV Eduard, doctor în medicină, conferenţiar universitar. 

 
28) Consiliul ştiinţific specializat D 50. 331.03 – 01 la Instituţia Publică Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţeanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
tezei de doctor în ştiinţe medicale a dnei OBREJA Galina cu tema: Impactul intervenţiilor de 
sănătate publică asupra statutului nutriţional în iod, la specialitatea: 331.03. Medicină socială şi 
management, conducător ştiinţific LOZAN Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar 
universitar; consultant ştiinţific OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor 
universitar, în următoarea componenţă: 
 

TINTIUC Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar   
CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
DAMAŞCAN Ghenadie, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
NEMERENCO Ala, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
PANTEA Valeriu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
PÎSLĂ Mihail, doctor în medicină. 
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referenţii oficiali: 
GREJDEANU Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
PALANCIUC Mihail, doctor în medicină, conferenţiar universitar.   
 

DREPT 
29) Consiliul ştiinţific specializat DH 18. 552.08 – 01 la Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a 
dnei SCOBIOALĂ Diana cu tema: Esenţa şi efectele actului jurisdicţional internaţional, la 
specialitatea: 552.08. Drept internaţional şi european public, consultant ştiinţific BALAN Oleg, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
BURIAN Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
CHIRTOACĂ Natalia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar   
ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în drept, profesor cercetător 
POPESCU Dumitra, doctor în drept, profesor universitar (România) 
COMAN Florian, doctor în drept, profesor universitar (România) 
POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, profesor universitar 
 
referenţii oficiali: 
BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar   
FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar (România).   

 

30) Consiliul ştiinţific specializat D 34. 551.01–02 la Universitatea Liberă Internatională 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei 
ARTENE Diana Anca cu tema: Temeiul şi condiţiile răspunderii juridice, la specialitatea: 
551.01. Teoria generală a dreptului, conducător ştiinţific SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în 
drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
BALTAG Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
POSTU Ion, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar   
GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
NEGRU Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar   
NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
VOICU Costică, doctor în drept, profesor universitar (România) 
LUPAŞCU Zinaida, doctor în drept, conferenţiar universitar.   
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31) Consiliul ştiinţific specializat D 34. 551.01–01 la Universitatea Liberă Internaţională 
din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei 
MORARU Elena cu tema: Răspunderea juridică a statului în dreptul intern, la specialitatea: 
551.01. Teoria generală a dreptului, conducător ştiinţific BALTAG Dumitru, doctor habilitat în 
drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
POSTU Ion, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar   
ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar (România) 
NEGRU Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar.   

 

32) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 554.01 - 02 la Universitatea de Stat din Moldova 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui MACOVEI Cristian cu 
tema: Liberarea condiţionată de pedeapsă penală înainte de termen, la specialitatea 554.01. 
Drept penal şi execuţional penal, conducător ştiinţific MARIŢ Alexandru, doctor  în drept, 
conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

  
BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor  universitar  
STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar  
CUŞNIR Valeriu doctor habilitat în drept, profesor universitar  
BERLIBA Viorel, doctor  în drept, conferenţiar  universitar  
OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ALECU Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar (România)  
 
referenţii oficiali:  
ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
GUŢANU Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar. 

 
33) Consiliul ştiinţific specializat D 34. 554.01–05 la Universitatea Liberă Internaţională 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei MICU 
Camelia Doina cu tema: Infracţiunile de luare şi dare de mită reglementate în legislaţia 
României, la specialitatea: 554.01. Drept penal şi execuţional penal, conducător ştiinţific 
BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
ULIANOVSCHI Xenofon, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
ROTARU Oxana, secretar ştiinţific, doctor  în drept, conferenţiar universitar 
CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar 
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OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
ALECU Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar (România)  
             
referenţii oficiali:  
GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

            MORARU Victor, doctor  în drept, profesor universitar. 
 
34) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 552.01 – 01 la Universitatea de Stat din Moldova 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei CÂRNAŢ Marina cu 
tema: Statutul juridic al persoanelor intern strămutate în Republica Moldova, la specialitatea 
552.01. Drept constituţional, conducător ştiinţific ARSENI Alexandru, doctor  în drept, 
conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
GUCEAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM 
MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
ŢURCANU Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar  
ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar  
               
referenţii oficiali:  
POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
BELECCIU Ştefan, doctor  în drept, conferenţiar universitar.  

 
35) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 552.01 – 02 la Universitatea de Stat din Moldova 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui OLTEANU Constantin 
cu tema: Dimensiuni de consfinţire şi respectartea drepturilor omului în sistemul penitenciar, la 
specialitatea 552.01. Drept constituţional, conducător ştiinţific ARSENI Alexandru, doctor  în 
drept, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
GUCEAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM 
CÂRNAŢ Teodor, secretar ştiinţific, doctor  habilitat în drept, conferenţiar universitar  
COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
COBĂNEANU Sergiu, doctor  în drept, profesor universitar  
RUSU Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar  
   
referenţii oficiali:  
POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar  

 
36) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 552.03 – 01 la Universitatea de Stat din Moldova 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui DIDÎC Vasilii cu tema: 
Правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности государствa / Aspecte juridice 
ale asigurării securităţii financiare a statului, la specialitatea: 552.03. Drept financiar (bancar, 
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fiscal, vamal), conducător ştiinţific COBĂNEANU Sergiu, doctor  în drept, profesor universitar, 
în următoarea componenţă: 

 
GUCEAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM 
MOCANU Victor, secretar ştiinţific, doctor  în drept, conferenţiar universitar  
BALMUŞ Victor, doctor habilitat în drept, conferenţiar cercetător  
GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar  
ARSENI Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar  
            
referenţii oficiali:  
CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
ARMEANIC Alexandru, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 
 
37) Consiliul ştiinţific specializat D 18. 552.01 – 01    la Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui 
POSTOLACHE Ionel Neculai cu tema: Raporturile  stat-cetăţian în România şi Republica 
Moldova, la specialitatea: 552.01. Drept constituţional, conducător ştiinţific POPA Victor, doctor 
habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 

 
COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar cercetător  
CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar  
GORIUC Silvia, doctor în drept, conferenţiar universitar  
                 
 referenţii oficiali:  
CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
GUŞTIUC Andrei, doctor  în drept, conferenţiar universitar. 
 
38) Consiliul ştiinţific specializat D 18. 552.01 – 03  la Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dnei 
DABIJA Tatiana cu tema: Controlul constituţionalităţii legilor – garanţie juridică a supremaţiei 
Constituţiei, la specialitatea: 552.01. Drept constituţional, conducător ştiinţific ARSENI 
Alexandu, doctor  în drept, conferenţiar  universitar, în următoarea componenţă: 

 
CUŞMIR Marcel, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor  în drept, conferenţiar universitar 
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor  universitar  
GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar  
GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar 
POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor  universitar  
                 
referenţii oficiali:  
COBĂNEANU Sergiu, doctor  în drept, profesor universitar 
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ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar. 
 
39) Consiliul ştiinţific specializat D 18. 552.01 – 02 la Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui 
RAILEAN Petru cu tema: Esenţa şi importanţa activităţii jurisdicţionale în asigurarea 
legalităţii în statul de drept, specialitatea: 552.01. Drept constituţional, conducător ştiinţific 
COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componenţă: 
 
           CÂRNAŢ Teodor, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

GORIUC Silvia, secretar ştiinţific, doctor  în drept, conferenţiar universitar 
POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
BALMUŞ Victor, doctor  habilitat în drept, conferenţiar cercetător 
BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 

  
referenţii oficiali:  
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
BÎRGĂU Mihai, doctor  habilitat în drept, profesor universitar. 
 

INFORMATICĂ 
40) Consiliul ştiinţific specializat D 30. 232.02 – 01 la Universitatea de Stat din Moldova 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în informatică a dnei BELDIGA 
Maria cu tema: Suport inteligent de e-Learning orientat pe familii de probleme deciziţionale, la 
specialitatea: 232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale, conducători ştiinţifici: 
CĂPĂŢÂNĂ Gheorghe, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar; BRAGARU Tudor,  doctor 
în economie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
SOLTAN Petru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, academician al AŞM 
ARNAUT Vsevolod, secretar ştiinţific, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
universitar 
GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, membru  
corespondent  
LUPU Ilie, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
COSTAŞ Ilie, doctor habilitat  în tehnică, profesor universitar 
BALMUŞ Nicolae, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
 
referenţii oficiali: 
EFTODIEV Igor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
BRAICOV Andei, doctor  în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar.  

 
FILOLOGIE 

41) Consiliul ştiinţific specializat D 19.621.03 - 01 la Institutul de Filologie al AŞM 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei ISTRATI Marta cu 
tema: Forme ale diglosiei în mediul şcolar din Republica Moldova (în baza  studiului de caz 
desfăşurat în or. Ungheni), la specialitatea 621.03. Sociolingvistică, conducător ştiinţific 
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CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, în următoarea 
componenţă: 

 
PAVEL Vasile, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
VARZARI Elena, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
CIOBANU Anatol, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru  
corespondent  
PURICE Mihail, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
BUTUC Petru, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
 
referenţii oficiali: 
EŢCU Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
PĂDURARU Galina, doctor în filologie, conferenţiar  universitar. 
 
42) Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.01 - 01  la Institutul de Filologie al AŞM 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei ŞIMANSCHI 
Ludmila cu tema: (Auto)ironie şi (auto)parodie în Levantul de Mircea Cărtărescu, la 
specialitatea 622.01. Literatura română, conducător ştiinţific LEAHU Nicolae, doctor în 
filologie, conferenţiar universitar, în următoarea componenţă: 

 
CIMPOI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, 

academician  
CORCINSCHI Nina, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
PLĂMĂDEALĂ Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
ŞLEAHTIŢCHI Maria, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
 
referenţii oficiali: 
GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
CHIPERI Grigore, doctor în filologie, conferenţiar  universitar. 
 
43) Consiliul ştiinţific specializat D 19.622.01 - 02  la Institutul de Filologie al AŞM 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie a dnei BOLDEANU 
Florentina Narcisa cu tema: Viaţa şi opera lui Grigore Vieru în exegeza românească de sinteză, 
la specialitatea 622.01. Literatura română, conducător ştiinţific DOLGAN Mihail, doctor 
habilitat în filologie, profesor universitar, academician, în următoarea componenţă: 

 
CIMPOI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, 
academician  
CARAMAN Vlad, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
BILEŢCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru 
corespondent 
CIOCANU Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
ŢAUL Elena, doctor în filologie, conferenţiar  universitar 
BOTNARU Tatiana, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
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