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H O T Ă R Â R E A nr. AT –4/2-2 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr.4/2 din 03 iunie 2010) 

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

rezultatul examinării propunerilor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ale 
senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi în baza deciziilor comisiilor de experţi pe domenii, Comisia de 
atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

1. Se formează consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat 
după cum urmează: 

 
FILOLOGIE; STUDIUL ARTELOR 

 
1) Consiliul ştiinţific specializat DH 19.10.01.01 - 23 în cadrul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Epic şi etic în opera lui Ioan 
Slavici” la specialitatea 10.01.01 – Literatura română, prezentată de dna COSTIUC Natalia, în următoarea 
componenţă: 

1. POPOVICI Constantin, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician  
2. GRATI Aliona, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. BILEŢCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent 
4. GAVRILOV Anatol, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
5. BUTNARU Tatiana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. CARAMAN Vlad, doctor în filologie 

Conducător ştiinţific: CIMPOI Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician  
 

2) Consiliul ştiinţific specializat DH 19.10.01.08 – 03* în cadrul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Identitatea romanului balcanic” la 
specialitatea 10.01.08 – Teoria literaturii, prezentată de dna ALEXE Maria Rada, în următoarea componenţă: 

1. GAVRILOV Anatol, preşedinte, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
2. CARAMAN Vlad, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
3. BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
4. ALBU Mihaela, doctor în filologie, profesor universitar, Craiova, România  
5. PAVLICENCO Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. ANGELESCU Silviu, doctor în filologie, profesor universitar, Bucureşti, România  
2. PLĂMĂDEALĂ Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific:  PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
 

3) Consiliul ştiinţific specializat DH 30.10.02.01 - 07 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Structuri cu determinative antepuse şi postpuse numelui în 
poezia lui Eminescu” la specialitatea 10.02.01 –Limba română, prezentată de dna KOZAK Maria, în următoarea 
componenţă: 

1. MARIN Vitalie, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
2. MOLEA Viorica, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. COTELNIC Teodor, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
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4. CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
5. SAVIN Angela, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CIMPOI Mihai, doctor habilitat în filologie, academician 
2. GHERASIM Alexandra, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific CIOBANU Anatol, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent 
 

4) Consiliul ştiinţific specializat DH 19.10.01.01 - 24 în cadrul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Universul prozei lui Leon Donici-
Dobronravov” la specialitatea 10.01.01 – Literatura română, prezentată de dna TABURCEANU Polina, în 
următoarea componenţă: 

1. CIMPOI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician  
2. GRATI Aliona, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. CIOCANU Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
4. GAVRILOV Anatol, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
5. BUTNARU Tatiana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician 
2. CARAMAN Vlad, doctor în filologie 

Conducător ştiinţific: PÂNZARU Sava, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
 

5) Consiliul ştiinţific specializat D 30.10.02.04 – 03*în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de 
a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Metafora şi textualitatea: probleme de interpretare şi traducere” la 
specialitatea 10.02.04 – Limbi germanice (limba engleză), prezentată de dna PÂNZARU Rodica, în următoarea 
componenţă: 

1. BABÂRĂ Nicanor, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. MATEI Tamara, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. BURDENIUC Galina, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
4. MELENCIUC Dumitru, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. GOREA Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
6. ŞAGANEAN Gabriela, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
7. CUCERESCU Vasile, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
2. POMELNICOV Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: CINCILEI Cornelia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
 

6) Consiliul ştiinţific specializat DH 30.10.02.05 - 08 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Reprezentarea sistemică a categoriei comicului în discurs” la 
specialitatea 10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză), prezentată de dna GHEORGHIŢĂ Liliana, în următoarea 
componenţă: 

1. DUMBRĂVEANU Ion, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
2. MOLOŞNIUC Viorica, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. ROŞCA Angela, doctor în filologie 
4. ROMEDEA Adriana-Gertruda, doctor în filologie, profesor universitar, Bacău, România 
5. MIHALACHE Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
2. MLADIN Constantin-Ioan, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Alba Iulia, România 

Conducător ştiinţific IONIŢĂ Mircea, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific  LENŢA Anatol, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
 

ECONOMIE 
 

7) Consiliul ştiinţific specializat DH 32.08.00.05–37 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în economie cu tema: „Managementul sporirii eficienţei 
economice a potenţialului de producţie în sectorul agrar (în baza materialelor unităţilor agricole ale Republicii 
Moldova)”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură), prezentată de dl CATAN Petru, în 
următoarea componenţă: 

1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. BELOSTECINIC Marina, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. ŢURCANU Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
5.  STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar. 
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Referenţi oficiali: 
1. BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
3. BÎZGU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 

Consultant ştiinţific: COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 
 

8) Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–39 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Responsabilitatea socială a întreprinderilor în 
contextul integrării Republicii Moldova în Comunitatea Europeană”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dna BUCIUŞCAN Silvia, în următoarea componenţă: 

PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
BELOSTECINIC Marina, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
CROTENCO Iuri, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
BORCOMAN Raisa, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
BÎRCĂ Alic, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Referenţi oficiali: 
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
LITVIN Aurelia, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Conducător ştiinţific: SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 
 

9) Consiliul ştiinţific specializat D 31.08.00.05–17 în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, abilitat cu dreptul de a 
organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Creşterea valorii adăugate în baza perfecţionării 
managementului operaţional”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de 
antreprenoriat), prezentată de dna CUŞNIR Margareta, în următoarea componenţă: 

BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
BELOSTECINIC Marina, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
UŞANLÎ Demian, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Referenţi oficiali: 
COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
JALENCU Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Conducător ştiinţific: GHEORGHIŢA Maria, doctor în economie, conferenţiar universitar. 
 

10) Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.14–13 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Rolul pieţei valorilor mobiliare în abordarea 
investiţională prin prisma globalizării”, la specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice 
internaţionale, prezentată de dna HARCENCO Dorina, în următoarea componenţă: 

1. CHIRCĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. CHISTRUGA Boris, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
3. ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. SAVA Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. IOVV Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Referenţi oficiali: 
1. GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. CIOBANU Sergiu, doctor în economie. 

Conducător ştiinţific: LUPU Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar. 
 

11) Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.01 – 16 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Extinderea sectorului privat în sfera 
socială”, la specialitatea 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice, prezentată de dl IACHIM Alexandru, în 
următoarea componenţă: 

1. MOLDOVANU Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar, m. c.; 
2. FEURAŞ Eugenia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
3. MOVILEANU Pavel, doctor habilitat în economie, profesor universitar;  
4. ROJCO Anatol, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. CAPSÎZU Valeriu, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Referenţi oficiali: 
1. ZBÂRCIOG Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. MACARI Vadim, doctor în economie, conferenţiar cercetător.  

Conducător ştiinţific: COJUHARI Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 
 

12) Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–38 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Problema elaborării şi implementării 
tehnologiilor comunicării moderne în activitatea managerială din Republica Moldova”, la specialitatea 08.00.05 – 
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Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dna MANCAŞ Maria, în următoarea 
componenţă: 

1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. BELOSTECINIC Marina, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. GRAUR Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. BÎRCĂ Alic, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Referenţi oficiali: 
1. BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. JALENCU Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Conducător ştiinţific: BORCOMAN Raisa, doctor în economie, conferenţiar universitar. 
 

ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 
 

13) Consiliul ştiinţific specializat DH 05.02.00.01 – 06 în cadrul Institutului de Chimie al AŞM, abilitat cu dreptul de a 
organiza susţinerea tezei de doctor în chimie, cu tema: “Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai 
metalelor de tranziţie cu acizi carboxilici heterociclici” la specialitatea 02.00.01 – Chimie anorganică, prezentată de 
dna MELNIC Silvia, în următoarea componenţă: 

1. BULHAC Ion, preşedinte, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
2. LAZARESCU Ana, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
3. GULEA Aurelian, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent 
4. VEREJAN Ana, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
5. BOUROŞ Polina, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. REVENCO Mihail, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
2. BOBCOVA Svetlana, doctor în chimie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: TURTĂ Constantin, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent 
 

MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
 

14) Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.27 – 47 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: 
”Diagnosticul şi tratamentul  megacoledocului”, la specialitatea 14.00.27 – Chirurgie, prezentată de dl 
HOTINEANU Adrian, în următoarea componenţă: 

1. GUDUMAC Eva, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. MIŞIN Igor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. CERLAT Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. COŞCIUG Gurie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. POPESCU Irinel, doctor în medicină, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. BRĂTUCU Eugen, doctor în medicină, profesor universitar, Bucureşti, România 
3. DONSCAIA Ana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

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

15) Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.05 – 23 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: 
„Sindromul metabolic: consideraţii etiopatogenetice, clinice, diagnostice şi terapeutice”, la specialitatea 14.00.05 – 
Boli interne, prezentată de dl GRIB Livi, în următoarea componenţă: 

1. ŢÎBÎRNĂ Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. BABIUC Constantin, secretar ştiinţific, doctor în medicină, profesor universitaк 
3. CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  
4. CUROCICHIN Ghenadie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
5. GROPPA Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
6. ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
7. MAZUR Minodora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. ANESTIADI Zinaida, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. DUMBRAVA Vlada-Tatiana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. GROSU Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

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

16) Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 26 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: ”Aspectele 
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medico-sociale şi psihologice ale morbidităţii judecătorilor în Republica Moldova”, la specialitatea 14.00.33 –
Medicină socială şi management, prezentată de dl ROTARU Ghenadie, 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 
MOROŞANU Mihai, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
BIVOL Angela, doctor în medicină 
FRIPTULEAC Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
GREJDIANU Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
GÎNU Domnica, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
 

BIOLOGIE, GEOGRAFIE  ŞI AGRICULTURĂ 
 

17) Consiliul ştiinţific specializat DH 10.03.00.12 – 05 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: „Aspecte morfo-fiziologice şi 
genetice de interacţiune gazdă-parazit (Helianthus annuus L.-Orobanche cumana Wallr)” la specialitatea 03.00.12 
– Fiziologie vegetală, prezentată de dna ROTARENCO Victoria, în următoarea componenţă: 

 
1. ŞIŞCANU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
2. ŞTEFÂRŢA Anastasia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
3. BALAUR Nicolae, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
4. CHIRILOV Alexandru, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
5. DERENDOVSCHI Antonina, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. DASCALIUC Alexandru, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
2. DRUŢĂ Ala, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: DUCA Maria, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, membru corespondent 
 

18) Consiliul ştiinţific specializat DH 10.03.00.15 – 12 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: „Генетический фонд 
некоторых зернобобовых культур рода Vigna и оценка ценных доноров для селекции” la specialitatea 
03.00.15 – Genetică, prezentată de dna BIVOL Ina, în următoarea componenţă: 

1. BARBACAR Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
2. COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. BUCĂTARU Nicolae, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
4. CELAC Valentin, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
5. TUMANOVA Lidia, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. CRAVCENCO Anatol, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. ZGARDAN Dan, doctor în biologie 

Conducător ştiinţific: GANEA Anatolie, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
 

19) Consiliul ştiinţific specializat D 61.03.00.27 – 02*, în cadrul Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a 
Solului „Nicolae Dimo”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Însuşirile şi 
regimurile cernoziomurilor obişnuite erodate din Zona de Sud a Moldovei şi măsuri de prevenire a degradării 
accelerate” la specialitatea 03.00.27 – Pedologie, prezentată de dna BOAGHE Lilia, în următoarea componenţă: 

1. CERBARI Valerian, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
2. ARHIP Olga, secretar ştiinţific, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
3. UNGUREANU Valentin, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
4. ALEXEEV Vasile, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
5. NAGACEVSCHI Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. STASIEV Grigore, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. MOCANU Emilian, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CONSTANTINOV Ion, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: ANDRIEŞ Serafim, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător, membru
corespondent 
 

20) Consiliul ştiinţific specializat D 23.06.01.11 – 04* în cadrul Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură 
Ecologică al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în agricultură, cu tema: „Argumentarea 
sistemului de prognoză a dăunătorilor mărului  în baza integrării  modelelor spaţiale şi fenologice” la specialitatea 
06.01.11 – Protecţia plantelor, prezentată de dna TRETIACOVA Tatiana, în următoarea componenţă: 
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1. VOLOŞCIUC Leonid, preşedinte, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
2. BATCO Mihail, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
4. MAGHER Mihail, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
5. VOINEAC Vasile, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. VRONSCHIH Mihail, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător, membru corespondent 
2. CROITOR Nichita, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: TODIRAŞ Vladimir, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
 

21) Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.23 – 09 în cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: “Biotehnologia obţinerii formei 
medicamentoase pentru tratarea hiperplaziei benigne de prostată” la specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie, 
prezentată de dl CIUHRII Veaceslav, în următoarea componenţă: 

USATÎI Agafia, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
CHIRIAC Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
DIUG Eugen, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar  
CEBAN Emil, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
2. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Conducător ştiinţific: RUDIC Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
 

22) Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.23 – 10 în cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: “Biotehnologii de obţinere a 
preparatelor pe bază de astaxantină din Haematococcus pluvialis Flotow CNM-AV-05” la specialitatea 03.00.23 – 
Biotehnologie, prezentată de dna MISCU Vera, în următoarea componenţă: 

1. USATÎI Agafia, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
2. CHIRIAC Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
4. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
5. BULIMAGA Valentina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. ŞALARU Victor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. DIUG Eugen, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar  

Conducător ştiinţific: RUDIC Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
 

23) Consiliul ştiinţific specializat D 07.03.00.29 – 01* în cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: “Modificarea dirijată a temperaturii şi 
circulaţiei sanguine ale diferitor zone ale corpului prin intermediul respiraţiei forţate şi a exerciţiilor statice” la 
specialitatea 03.00.29 – Sanocreatologie, prezentată de dna FRUNZE Rodica, în următoarea componenţă: 

1. FURDUI Teodor, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
2. ŞINCARENCO Irina, secretar ştiinţific, doctor în biologie 
3. LACUSTA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
4. MORARU Agafia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. ŞTIRBU Eugen, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. MELNIC Boris, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
2. VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: CIOCHINĂ Valentina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
Consultant ştiinţific: FURDUI Teodor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
 

FILOSOFIE, ISTORIE, POLITOLOGIE,  
JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 

 
24) Consiliul ştiinţific specializat D 15.07.00.02–10 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Populaţia urbană a Basarabiei în perioada 1850-
1918”, la specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor, prezentată de dl POŞTARENCU Dinu, în următoarea 
componenţă: 

1. DRAGNEV Demir, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru corespondent  
2. CHIRTOAGĂ Ion, secretar ştiinţific, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
3. COCÂRLĂ Pavel, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
4. EREMIA Ion, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 
5. CIUBOTARU Nicolae, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
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Referenţii oficiali: 
1. ENCIU Nicolae, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 
2. COADĂ Ludmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: TOMULEŢ Valentin, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 
 

25) Consiliul ştiinţific specializat D 22.07.00.07–03*, în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Проблема сохранения и развития этнической 
идентичности подрастающего поколения болгар Республики Молдова на современном этапе» (Problema 
păstrării şi dezvoltării identităţii etnice a generaţiei tinere de bulgari din Republica Moldova în etapa 
contemporană), la specialitatea: 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică, prezentată de dna 
RAŢEEVA Elena, în următoarea componenţă: 

1. DERGACIOV Valentin, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
2. ŞOFRANSKY Zina, secretar ştiinţific, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
3. NICOGLO Diana, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  
4. CAUNENCO Irina, doctor în psihologie, conferenţiar cercetător  
5. CERVENCOV Nicolai, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. KOJOLEANKO Gheorghii, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Cernăuţi, Ucraina 
2. ŞABAŞOV Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Odesa, Ucraina 

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

26) Consiliul ştiinţific specializat D 30.07.00.02–08 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a 
organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Biserica ortodoxă din Basarabia între 1882-1918”, la 
specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor, prezentată de dna SCUTARU Silvia, în următoarea componenţă: 

1. EREMIA Ion,  preşedinte,  doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar  
2. ROTARU Liliana, secretar ştiinţific, doctor în istorie 
3. PARASCA Pavel, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
4. GONŢA Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
5. GUMENÂI Ion, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. EŞANU Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător, academician 
2. DANILOV Maria, doctor în istorie 

Conducător ştiinţific: PALADI Gheorghe,  doctor în istorie, conferenţiar universitar 
 

DREPT, PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
 

27) Consiliul ştiinţific specializat D 75.12.00.08 – 01* în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, a MAI al Republicii 
Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Diferenţierea şi 
individualizarea executării pedepsei închisorii”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, criminologie, 
drept execuţional penal), prezentată de dl OSADCII Cornel în următoarea componenţă: 

1. BÂRGĂU Mihail, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. COJOCARU Radion, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. MORARU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar  

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

28) Consiliul ştiinţific specializat D 75.12.00.08 – 02* în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, a MAI al Republicii 
Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Resocializarea penitenciară şi 
postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, 
criminologie, drept execuţional penal), prezentată de dl RUSU Oleg în următoarea componenţă: 

BÂRGĂU Mihail, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar 
FLOREA Vasile, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. MORARU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar  

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

29) Consiliul ştiinţific specializat DH 15 12.00.01 – 10 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat 
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cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Drept execuţional – instituţie interramurală: 
probleme istorico-teoretice”, la specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; 
istoria doctrinelor politice şi de drept, prezentată de dna POPESCU (MADESCU) Lionela, în următoarea 
componenţă: 

1. ARAMĂ Elena, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. TAŞCĂ Mihai, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
3. BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar cercetător 

Referenţii oficiali: 
1. HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar, Galaţi, România 
2. COPTILEŢ Valentina, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

30) Consiliul ştiinţific specializat DH 15 12.00.01 – 11 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Pedeapsa – element structural în sistemul 
răspunderii juridice”, la specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria 
doctrinelor politice şi de drept, prezentată de dna PAROŞANU Niculina, în următoarea componenţă: 

1. SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. TAŞCĂ Mihai, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
3. ARAMĂ Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. POSTU Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar, Galaţi, România 
2. NEGRU Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
 

31) Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 41 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Protecţia autonomiei locale”, la specialitatea: 
12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl BRATU 
Daniel Dumitru în următoarea componenţă: 

1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător  
3. BANTUŞ Anatol, doctor în drept, profesor universitar 
4. GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar  
5.  MOCANU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 
Referenţii oficiali: 

1. CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. RUSU Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

32) Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.10–30 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Fenomenul migraţiei şi statutul juridic al străinului 
în dreptul internaţional public”, la specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public, prezentată de dna BURIAN 
Cristina, în următoarea componenţă: 

1. SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. DORUL Olga, secretar ştiinţific, doctor în drept 
3. BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. MOŞNEAGA Valeriu, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
5. OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. SÂRCU Diana, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

33) Consiliul ştiinţific specializat DH 30 12.00.03 – 27 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Regimul juridic al succesiunii în dreptul internaţional 
privat”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (internaţional privat), prezentată de dl ŞEREMET Igor în 
următoarea componenţă: 

COJUHARI Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
BAIEŞ Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COJOCARU Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
CHIBAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar 
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BOSTAN Galina, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, Bucureşti, România 
CONSTANTINESCU Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
 

34) Consiliul ştiinţific specializat DH 30 12.00.03 – 28 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Reprezentarea şi intermedierea – instituţii fundamentale în 
dreptul privat”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (drept civil), prezentată de dl MÎŢU Gheorghe în următoarea 
componenţă: 

COJUHARI Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
ROŞCA Nicolae, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
CHIBAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar 
PÎNZARI Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 
ŢICLEA Alexandru, doctor în drept, profesor universitar, Bucureşti, România 
VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: BĂIEŞU Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

35) Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.02 – 09* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova abilitat cu dreptul de 
a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Reglementarea ştiinţifico-juridică a statutului cetăţenilor 
străini şi al apatrizilor în Republica Moldova”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea 
şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dna SLUSARENCO (AGACHI) Svetlana în următoarea 
componenţă: 

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

Referenţii oficiali: 
1. CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar  
 

36) Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.02 – 10* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova abilitat cu dreptul de 
a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Locul şi rolul partidelor politice în exercitarea puterii de stat”, 
la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată 
de dl MOLDOVEANU Marian Dan în următoarea componenţă: 

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

37) Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 29 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Răspunderea penală pentru escrocherie”, la specialitatea: 
12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl BOTEZATU Igor în următoarea componenţă: 

1. CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. GUŢAN Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

Conducător ştiinţific: BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
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38) Consiliul ştiinţific specializat D 36.13.00.02 - 17 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, abilitat cu dreptul de a 
organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Formarea competenţei de explorare /investigare a proceselor 
ecologice la elevii claselor primare”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (ştiinţe), prezentată 
de dna TELEMAN Angela, în următoarea componenţă: 

1. CIOBAN Mitrofan, preşedinte, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar, academician  
2. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. HARITON Andrei, doctor în pedagogie, profesor universitar  
5. BOCANCEA Viorel, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. DEDIU Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
2. RUSULEAC Tatiana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: LUPU Ilie, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
 

 
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 
 
 
 
 

Preşedinte,                       
academician                                                                                                              Valeriu CANŢER 
 
 
 

Secretar ştiinţific,                     
profesor universitar                                                                                            Gheorghe GLADCHI 


