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H O T Ă R Â R E A nr. AT –2/3-1 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr.2/3 din 18 martie 2010) 

 
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: 

 
FILOLOGIE; STUDIUL ARTELOR 

 
1. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 19.10.02.01 - 14 în cadrul Institutului de Filologie al Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Verbele de stare în limba 
română” la specialitatea 10.02.01 – Limba română, prezentată de dna BUTMALAI Natalia, în următoarea componenţă: 

1. PAVEL Vasile, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. SAVIN Angela, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
3. ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
4. PĂCURARU Veronica, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. VULPE Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie 
2. BUTUC Petru, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 

2. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.10.02.05 - 06 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Compuse şi analitisme metaforice în italiana 
modernă (Tendinţe şi procese derivaţionale)” la specialitatea 10.02.05 – Limbi romanice (limba italiană), prezentată de 
dna CAZACU Lidia, în următoarea componenţă: 

1. BONDARENCO Ana, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
2. MOLOŞNIUC Viorica, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. RENZI Lorenzo, doctor în filologie, profesor universitar, Padova, Italia 
4. PÎRVU Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Craiova, România 
5. SCUTELNICIUC Valentina, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. AXENTI Eufrosinia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific DUMBRĂVEANU Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
 

3. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D22.17.00.01–15 în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor 
„Мемориальная тематика в творчестве композиторов Республики Молдова (инструментальная 
музыка)”(Tematica memorială în creaţia compozitorilor din Republica Moldova (muzica intrumentală)) la specialitatea 
17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta muzicală), prezentată de dna SIGANOVA Olga, în următoarea componenţă: 

1. PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar  
2. TIPA Violeta, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
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3. AXIONOV Vladimir, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar  
4. GALAICU Violina, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
5. GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
Referenţi oficiali: 
1. ŢUKER Anatolii, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, Rostov-pe-Don, Rusia  
2. MIRONENCO Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: CIOBANU-SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar  
 

ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 
 

4. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.01.01.09 – 10 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: „Scheme deterministe şi 
stohastice de soluţionare a problemelor extremale”, la specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări 
operaţionale, prezentată de dl BALAN Pavel, în următoarea componenţă:  

1. SOLTAN Petru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, academician 
2. CATARANCIUC Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. LOZOVANU Dmitrii, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
4. HÂNCU Boris, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
5. MIŞCOI Gheorghe, doctor în ştiinţe fizico-matematice, prof. universitar, membru corespondent 
Referenţi oficiali: 
1. SOLOMON Dumitru, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 
2. MORARU Vasile, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: GODONOAGĂ Anatol, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
 

5. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30 01.04.02-03 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: “Dirijarea proprietăţilor de 
transport a nanostructurilor prin metodele ingineriei fononice”, la specialitatea: 01.04.02 – Fizica teoretică şi 
matematică, prezentată de dna ZINCENCO Nadejda, în următoarea componenţă:  

 
1. CLIUCANOV Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. EVTODIEV Igor, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. BARSUC Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
4. VLADIMIR Mihai, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
5. BOLDÎREV Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 

       Referenţi oficiali: 
1. BELOUSOV Igor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. SINEAVSCHII Elerlanj, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: GAMURARI Visarion, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: POCATILOV Evghenii, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 
membru  corespondent 
 

6. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.01.01.02 – 07 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: “Studiul calitativ al 
sistemelor cubice de ecuaţii diferenţiale cu şase şi cu şapte drepte invariante reale”, la specialitatea: 01.01.02 – Ecuaţii 
diferenţiale prezentată de dl PUŢUNTICĂ Vitalie, în următoarea componenţă:  

1. JITARAŞU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. GUŢU Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. GLAVAN Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
4. POPA Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
5. CALIN Iurie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BURDUJAN Ilie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, Iaşi, România 
2. BALTAG Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  

Conducător ştiinţific: ŞUBĂ Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
 

7. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.11.00.11 – 03* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie cu tema: “Transformările redox catalitice ale 
hidrochinonei şi acidului glioxalic în mediul acvatic”, la specialitatea: 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea 
raţională a resurselor naturale prezentată de dna BUNDUCHI Elena, în următoarea componenţă:  

1. LUPAŞCU Tudor, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător 
2. GONŢA Maria, secretar ştiinţific, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar 
3. RUSU Vasile, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
4. SUBOTIN Iurie, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
5. ISAC Tatiana, doctor în chimie 
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         Referenţi oficiali: 
1. POPOVICI Eveline, doctor în chimie, profesor universitar, Iaşi, România 
2. SANDU Maria, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  

Conducător ştiinţific: DUCA Gheorghe, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
 

MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
 

8. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.07 – 05 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: ”Estimarea riscului asociat iradierii populaţiei Republicii Moldova şi posibilităţi de reducere a impactului pe 
sănătate”, la specialitatea 14.00.07 – Igienă prezentată de dl BAHNAREL Ion, în următoarea componenţă: 

 
1. FRIPTULEAC Grigore, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. CHIRLICI Alexei, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. OSTROFEŢ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. BAIRAC Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. BUZDUGAN Artur, doctor habilitat în tehnică 
Referenţi oficiali: 
1. MOROŞANU Raisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. ROTARU Natalia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. GAVĂŢ Viorica, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Consultant ştiinţific: OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
 

9. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.22 – 10 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: „Grefe tisulare în optimizarea regenerării osoase posttraumatice dereglate (studiu experimental şi clinic)”, la 
specialităţile 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie şi 14.00.27 - Chirurgie, prezentată de dl NACU Viorel, în următoarea 
componenţă: 

 
1. MARIN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. PULBERE Oleg, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
4. CIUBOTARU Anatol, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
5. CROITOR Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
6. TARAN Anatolie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
7. CERNÎI Anatolie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

      Referenţi oficiali: 
1. GHIDIRIM Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. ŞAVGA Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. BRUSCO Anton, doctor habilitat în medicină, Kiev, Ucraina 
4. EVTODII Victor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

Consultanţi ştiinţifici: GORNEA Filip, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
                                    TOPOR Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

 
 

BIOLOGIE, GEOGRAFIE  ŞI AGRICULTURĂ 
 

10. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 12.03.00.16– 03 în cadrul Institutului de Ecologie şi Geografie al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în biologie, cu tema: „Studiul ecobioindicaţiei 
în Republica Moldova şi implementarea ei în monitoringul calităţii mediului” la specialitatea 03.00.16 – Ecologie, 
prezentată de dl BEGU Adam, în următoarea componenţă: 

 
1. MIHAILESCU Constantin, preşedinte, doctor habilitat în geografie, conferenţiar cercetător 
2. TĂRÎŢĂ Anatolie, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. TOMA Simion, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, academician 
4. POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
5. TODERAŞ Lidia, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
Referenţi oficiali: 
1. CRISTEA Vasile, doctor în biologie, profesor universitar, Cluj-Napoca, România 
2. SOFRONI Valentin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar 
3. BUMBU Iacob, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 

Consultant ştiinţific: DEDIU Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
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11.  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 06.03.00.19 – 04* în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în biologie, cu tema: „Funcţionarea poliparazitozelor 
la bovine (Bos taurus) în Republica Moldova (epidemiologie, diagnostic, modificări morfofiziologice, prejudiciu 
economic, profilaxie şi tratament)” la specialitatea 03.00.19– Parazitologie, helmintologie,  prezentată de dl ERHAN 
Dumitru, în următoarea componenţă: 

 
1. ZGARDAN Eugen, preşedinte, doctor habilitat în medicină veterinară, prof. univ., membru corespondent 
2. RUSU Ştefan, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. STRUTINSCHI Tudor, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
4. MACARI Vasile, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
5. TĂLĂMBUŢĂ Nina, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

 
Referenţi oficiali:  

1. MIRON Liviu, doctor în biologie, profesor universitar, Iaşi, România 
2. MITREA Ioan Liviu, doctor în medicină veterinară, profesor universitar, Bucureşti, România 
3. CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 

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

12. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 60.16.00.03 –01* în cadrul Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în medicina veterinară cu tema: „Bursita 
infecţioasă aviară. Particularităţi epizootologice, formele de manifestare clinică, diagnosticul, măsurile de profilaxie şi 
combatere”, la specialitatea 16.00.03– Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie  şi imunologie veterinară, 
prezentată de dl STARCIUC Nicolae, în următoarea componenţă: 

1. MACARI VASILE, preşedinte, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
2. GOLBAN Rita, secretar ştiinţific, doctor în medicină veterinară, conferenţiar universitar 
3. CARP-CĂRARE Mihai, doctor în medicină veterinară, profesor universitar, Iaşi, România 
4. MOSCALIC Roman, doctor habilitat în medicină veterinară, profesor universitar  
5. ANDRIEŞ Lucia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
6. MORARU Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. DANEŞ Doina, doctor în medicină veterinară, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. SAVUŢA Gheorghe, doctor în medicină veterinară, profesor universitar, Iaşi, România 
3. SPÎNU Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Consultant ştiinţific: SCUTARU Ion, doctor habilitat în medicină veterinară, profesor  universitar  
 

13. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.11.00.02 – 03* în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în geografie cu tema: „Studiul geodemografic şi 
social al municipiului Chişinău”, la specialitatea 11.00.02 – Geografie economică, socială şi politică, prezentată de dna 
SOCHIRCĂ Elena, în următoarea componenţă: 

1. CHIRCĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. SAINSUS Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
3. EFROS Vasile, doctor în geografie, profesor universitar, Suceava, România 
4. MÂTCU Matei, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
5. SOCHIRCĂ Vitalie, doctor în geografie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. UNGUREANU Alexandru, doctor în geografie, profesor universitar, Iaşi, România 
2. HACHI Mihai, doctor în geografie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MATEI Constantin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar 
 

14. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 10.03.00.15 – 11 în cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a 
Plantelor al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: «Исследование 
полиморфизма генов F8 и F9 у пациентов с гемофилией А и В в Республике Молдова» (Studierea polimorfismului 
genelor F8 şi F9 la pacienţii cu hemofilie A şi B în Republica Moldova)” la specialitatea 03.00.15 – Genetică, prezentată 
de dna ŞIROCOVA Natalia, în următoarea componenţă: 

1. LUPAŞCU Galina, preşedinte, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
2. COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. BUCĂTARU Nicolae, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
4. CUROCICHIN Ghenadie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. TUMANOVA Lidia, doctor în chimie 

Referenţi oficiali: 
1. DUCA Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
2. CEMORTAN Igor, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BARBACAR Nicolae, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
Consultant ştiinţific: ŢUREA Valentin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
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15. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 06.03.00.16 –  02* în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Rolul unor forme de reproducere a 
animalelor nevertebrate în formarea productivităţii ecosistemelor acvatice” la specialitatea 03.00.16 – Ecologie,  
prezentată de dna ARCAN Elena, în următoarea componenţă: 

 
1. ZUBCOV Elena, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
2. BILEŢCHI Lucia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. ŞALARU Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
4. ŞUBERNEŢCHI Igor, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
5. PURCIC Veaceslav, doctor în biologie 
6. TODERAŞ Lidia, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali:  
1. USATÂI Marin, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
2. MIRON Manuela, doctor în biologie, Iaşi, România 

Conducător  ştiinţific: UNGUREANU Laurenţia,  doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
Consultant  ştiinţific: TODERAŞ Ion,  doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
 

ISTORIE, FILOSOFIE, SOCIOLOGIE, POLITOLOGIE, JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 
 
16. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30. 09.00.01 – 04 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filosofie cu tema: „Scrisul ca expresie a conştiinţei şi cale de 
cunoaştere a fiinţării”, la specialitatea: 09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie, prezentată de dl RĂU Alexei, în următoarea 
componenţă: 

1. ŢAPOC Vasile, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
2. SAHARNEANU Eudochia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
3. ŢÎRDEA Teodor, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar  
4. ZELENSCHI Angela,  doctor în filosofie, conferenţiar universitar  
5. SPINEI Angela, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
6. CIOBANU Anatol ,  doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent  
7. CIOCANU Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 

Referenţii oficiali: 
1. SÎRBU Ion, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
2. BRAGA Mihai ,  doctor în filosofie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: VIZIRU Pavel,  doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
 

DREPT, PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
 
17. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 - 73 în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Eficientizarea procesului educaţional la 
disciplina „Educaţia fizică” din ciclul liceal în baza strategiilor didactice contemporane, la specialitatea 13.00.04 – 
Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii  fizice de recuperare, prezentată de dna 
ICONOMESCU Teodora Mihaela, în următoarea componenţă:     

1. MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
4. JURAT Valeriu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. BADIU Toma, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, Bucureşti, România  
Referenţii oficiali: 
1. RAŢĂ Gloria, doctor în educaţie fizică şi sport, profesor universitar, Bacău, România  
2. GONCEARUC Svetlana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: CARP Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

18. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 29 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Constituirea paradigmei pedagogiei sociale din 
perspectiva pedagogiei române interbelice”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna NEACŞU 
Mihaela Gabriela, în următoarea componenţă: 

1. GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. DANDARA Otilia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. CHEIANU Diana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 
5. CARA Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali:  
1. NICOLESCU Viorel, doctor în pedagogie, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. SLEAHTIŢCHI Mihai, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
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Conducător ştiinţific: CRISTEA Sorin, doctor în pedagogie, profesor universitar, Bucureşti, România 
Consultant ştiinţific: PAPUC Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

19. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30 12.00.03 – 25 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Locul şi rolul dreptului protecţiei sociale în 
sistemul de drept al Republicii Moldova”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (dreptul muncii), prezentată de dna 
NEGURĂ Ina în următoarea componenţă: 

1. COJUHARI Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BAIEŞ Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. DONOS Evlampie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. CHISARI Aliona, doctor în drept, conferenţiar universitar 
6. BULGARU Maria, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. ŢICLEA Alexandru, doctor în drept, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. NEGRU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ROMANDAŞ Nicolai, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

20. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 23/2 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Cercetarea criminalistică a locului faptei în 
cauzele privind furturile din apartamente”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal; 
criminalistică), prezentată de dl GUGU Aurel în următoarea componenţă: 

1. BRÂNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
4. GUŢAN Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. CARPOV Trofim, doctor în drept, conferenţiar universitar  
6. BÎNDARI Valerică, doctor în drept, Bucureşti, România 

Referenţii oficiali: 
1. GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. DORAŞ Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: GOLUBENCO Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

21. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 25 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Răspunderea penală pentru samovolnicie”, la 
specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl CERNOMOREŢ Sergiu în următoarea componenţă: 

1. BRÂNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. ULIANOVSCHI Xenofon, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar  

Referenţii oficiali: 
1. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. CARPOV Trofim, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

22. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 26 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Violul: studiu de drept penal şi investigarea 
judiciară a infracţiunii”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl PALADII Andrian în 
următoarea componenţă: 

1. BRÂNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. GOLUBENCO Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5. BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. MARIŢ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
 

23. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.02 – 08* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova  
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Mecanisme politice şi juridice privind 
asigurarea dreptului la siguranţă a cetăţeanului”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea 
şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl SOLOMON Ioan în următoarea componenţă: 

1. GUCEAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
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2. CÂRNAŢ Teodor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
3. COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar  
5. ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. MOCANU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar  

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

24. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 33.19.00.07-14 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie „Imaginea personalităţii 
profesorului instituţiei de învăţământ superior medical”, la specialitatea 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia 
dezvoltării, psihologia personalităţii,  prezentată de dna dna FORNEA Iuliana, în următoarea componenţă: 

 
1. JELESCU Petru, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
2. NEGURĂ Ion, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
3. BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
4. BOLOCAN Lilia,  doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
5. RÎJICOVA Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
2. PRIŢCAN Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

 
Conducător ştiinţific: RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
Consultant ştiinţific:   EŢCO Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

 
 
Preşedinte, 
academician                                                                                          Valeriu CANŢER 
 
Secretar ştiinţific, 
doctor habilitat                                                                                    Gheorghe GLADCHI 


