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H O T Ă R Â R E A nr. AT –7/2 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr.7/2 din 04 noiembrie 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) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.10.02.01 - 08 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Terminologie militară românească (studiu 
retrospectiv: sec.al XIII-lea – începutul sec. al XIX-lea)” la specialitatea 10.02.01 – Limba română, prezentată de dl 
BUTUC Marin, în următoarea componenţă: 

1. MARIN Vitalie, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. MOLEA Viorica, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
3. COTELNIC Teodor, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
4. MELNICIUC Ion, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. DRUŢĂ Inga, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
6. COCÂRLĂ Pavel, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
Referenţi oficiali: 
1. BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie 
2. CEPRAGA Lucia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

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

 
2) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–40 în cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Perfecţionarea 
infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului din cadrul cooperaţiei de consum”, la specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dna ŞERBAN Natalia, în următoarea 
componenţă: 

1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. BELOSTECINIC Marina, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. PETROVICI Sergiu doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. BURLACU Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
5. JALENCU Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

    Referenţi oficiali: 
1. COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. AMBROS Mariana, doctor în economie. 

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

3) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 31.08.00.05–19 în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Creşterea competitivităţii întreprinderii prin 
implementarea managementului performant (în baza materialelor industriei uşoare din Republica Moldova)”, la 
specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dl CUŞNIR 
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Nicolae, în următoarea componenţă: 
1. BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. GUŢU Cornel, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. BÂRCĂ Alic doctor în economie, conferenţiar universitar. 

    Referenţi oficiali: 
1. POPA Andrei, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
2. LITVIN Aurelia, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

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

4) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 31.08.00.05–18 în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Leasingul ca oportunitate investiţională în 
industria Republicii Moldova”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în industrie), prezentată de dna 
MALCOCI Galina, în următoarea componenţă: 

1. MANOLE Tatiana, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. COBZARI Liudmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. ALBU Svetlana doctor în economie, conferenţiar universitar. 

       Referenţi oficiali: 
1. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. FUIOR Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Conducător ştiinţific: BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar.  
 

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 

 
5) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.01.04.10 – 07 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Fabricarea şi studiul structurilor de 
dimensionalitate redusă în baza GaN”, la specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, prezentată 
de dna VOLCIUC Olesea, în următoarea componenţă:  

1. GAŞIN Petru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. ŞERBAN Dormidont, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe fiz.-mat., profesor universitar 
3. NEDEOGLO Dmitrii, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
4. GHEORGHIŢĂ Eugen, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
5. IOVU Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
Referenţi oficiali: 
1. RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
2. RAEVSCHI Simion, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: TIGHINEANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar,  
membru corespondent 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
6) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.22 – 12 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: 
„Tratamentul chirurgical al facturilor acetabulare”, la specialitatea: 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie, 
prezentată de dl CROITOR Petru, în următoarea componenţă: 

1. MARIN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. PULBERE Oleg, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. TOPOR Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. REMIZOV Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. DARCIUC Victor, doctor în medicină, conferenţiar universitar  

Referenţi oficiali: 
1. MOROZ Petru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. PROCOPCIUC Vasile, doctor în medicină 

Conducător ştiinţific: GORNEA Filip, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

7) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.22 – 13 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: 
„Chirurgia artroscopică în tratamentul fracturilor intraarticulare ale genunchiului”, la specialitatea: 14.00.22 – 
Ortopedie şi traumatologie, prezentată de dl ERHAN Nicolae, în următoarea componenţă: 

1. MARIN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
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2. PULBERE Oleg, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. CAPROŞ Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. PROCOPCIUC Vasile, doctor în medicină 
5. CUSTUROV Vladimir, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. MOROZ Petru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. GRECU Dan, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Craiova, România  

Conducător ştiinţific: GORNEA Filip, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

 
BIOLOGIE, GEOGRAFIE  ŞI AGRICULTURĂ 

 
8) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.07 – 10 în cadrul Institutului de Microbiologie şi 

Biotehnologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: “Caracterele 
fiziologo-biochimice ale unor drojdii vinicole şi procedee de obţinere a bioproduselor valoroase” la specialitatea 
03.00.07 – Microbiologie, prezentată de dl CHISELIŢA Oleg, în următoarea componenţă: 

1. MERENIUC Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. CILOCI Alexandra, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
3. BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
4. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. CINCILEI Angela, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
6. GAINA Boris, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician 

Referenţi oficiali: 
1. EMNOV  Ecaterina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
2. BĂLĂNUŢĂ Anatolie, doctor în tehnică, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: USATÎI Agafia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
Consultant ştiinţific: RUDIC Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
 

9) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 23.06.01.11 – 05* în cadrul Institutului de Protecţie a Plantelor şi 
Agricultură Ecologică al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: 
“Растительные экстракты как средства для снижения численности популяции колорадского жука 
(Leptinotarsa decemlineata Say.)»  (Extractele vegetale ca mijloc de diminuare a densităţii populaţiei Gândacului 
din Colorado (Leptinotarsa decemlineata Say.)” la specialitatea: 06.01.11-Protecţia plantelor, prezentată de dna 
ELISOVEŢCAIA Dina, în următoarea componenţă: 

1. VOLOŞCIUC Leonid, preşedinte, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
2. TODIRAŞ Vladimir, secretar ştiinţific, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
3. POPUŞOI Ion, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, academician 
4. DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
5. CROITORU Nichita, doctor în agricultură,  conferenţiar universitar  

Referenţi oficiali: 
1. PAMUJAC Nicolae,  doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
2. BRADOVSCHI Victor, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  

Conducător ştiinţific: NASTAS Tudor, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
 

10) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.03.00.13 – 07 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: “Impactul stresului educaţional la 
elevi în corelaţie cu ritmurile biologice” la specialitatea 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor, prezentată de 
dna VEGH Eva Maria, în următoarea componenţă: 

1. MELNIC Boris, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
2. CORLĂTEANU Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar universitar  
3. DORGAN Viorel, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar; 
4. ŢURCANU Ştefan, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
5. ERHAN Ecaterina, doctor în biologie,  conferenţiar universitar  
6. FEGHIU Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
3. SAULEA Aurel,  doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. CIOCHINĂ Valentina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  

Conducător ştiinţific: CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
11)  

 
DREPT, PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
12) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15.12.00.03 – 05* în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Особенности удержания как 
способа обеспечения обязательств”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil), prezentată de dna 
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CRISTEVA Natalia, în următoarea componenţă: 
1. COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. SOSNA Boris, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. BOTEA Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, Bucureşti, România 
4. CARAUŞ Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. MIŞIN Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. FILIP Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, Iaşi, România 
2. SLUTU Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

13) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.01 – 13* în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Principiile răspunderii juridice”, 
la specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de 
drept, prezentată de dna MÎRZAC (MITITELU) Didina, 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. LUPAŞCU Zinaida, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

1. HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar, Galaţi, România 
2. BOTNARI Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: BALTAGA Dmitrii, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
 

14) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 43 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Reglementarea juridică a dreptului 
constituţional de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl FOCA Marian în următoarea componenţă: 

1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător  
3. POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. RUSU Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. MURZEA Cristinel, doctor în drept, profesor universitar, România 
2. BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

15) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33.13.00.02 – 05* în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Condiţii pedagogice 
ale învăţării prin cooperare a elevilor din învăţământul primar (limba engleză)”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii (limba engleză), prezentată de dna DUMITRU Carolina, în următoarea componenţă: 

1. MÂNDÂCANU Virgil, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. SADOVEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. PATRAŞCU Dumitru,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. BERZOI Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
5. GRĂDINARI Galina,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

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

Conducător ştiinţific: CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
Consultant ştiinţific: BURDENIUC Galina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

 
16) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 30 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Răspunderea penală pentru coruperea 
pasivă”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl ŢURCAN Ion în următoarea 
componenţă: 

1. BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. ULIANOVSCHI Xenofon, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. MARIŢ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
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2. BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: CARPOV Trofim, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 
17) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.01 – 14* în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Strategia de reformă a legislaţiei 
naţionale în contextul integraţionist european”, la specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria 
statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept, prezentată de dl STOICA Iulian, în următoarea 
componenţă: 

1. BALTAGA Dmitrii, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
2. TAŞCĂ Mihai, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
3. AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. POSTU Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. LUPAŞCU Zinaida, 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: SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
 

18) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.02 – 11* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Principiile democraţiei pluraliste în organizarea 
şi funcţionarea Parlamentului Republicii Moldova”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dna BORDEI Lilia în următoarea componenţă: 

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

Referenţii oficiali: 
1. BÎRGĂU Mihail, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. ARSENI Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar  

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

 
FILOSOFIE, ISTORIE, POLITOLOGIE,  

JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 
 

19) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 07.00.03 – 04 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Politica Statului Sovietic în domeniul 
învăţământului istoric superior în perioada anilor 1944-1965 (în baza materialelor din RSSM)”, la specialitatea: 
07.00.03 – Istoria universală (contemporană), prezentată de dl DOLGHI Adrian, în următoarea componenţă: 

1. COCÂRLĂ Pavel, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  
2. SÎRGHI Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar universitar  
3. EŞANU Andrei, doctor habilitat în istorie, academician  
4. FABIAN Denis, doctor în istorie 
5. DAMIAN Victor, doctor în istorie 

Referenţii oficiali: 
1. MORARU Anton, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
2. ŢARANU Mariana, doctor în istorie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: COZMA Valeriu, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  
 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  

Preşedinte,                           
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,  
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


