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H O T Ă R Â R E A nr. AT –8/2 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr.8/2 din 23 decembrie 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 19.10.02.01 - 15 în cadrul Institutului de Filologie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie 
„Interacţiunea dintre  vocale şi triftongi în limba română literară şi în rostirea spontană” la specialitatea 
10.02.01 – Limba română, prezentată de dna FRUNZĂ Gabriela, în următoarea componenţă: 

1. PAVEL Vasile, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. SAVIN-ZGARDAN Angela, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
3. BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie 
4. ZAGAEVSCHI Vladimir, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. SPÎNU Stela, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
Referenţi oficiali: 
1. BABÂRĂ Nicanor, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. CHIRDEACHIN Alexei, doctor în filologie 

Conducător ştiinţific: GOGIN Gheorghe, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
 

2) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.10.02.05 - 09 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Specificul structural-
semantic al propoziţiei tautologice în limba franceză” la specialitatea 10.02.05 – Limbi romanice (limba 
franceză), prezentată de dna CLICHICI Ludmila, în următoarea componenţă: 

1. DUMBRĂVEANU Ion, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
2. MOLOŞNIUC Viorica, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
4. GUŢU Eugenia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. DRĂGAN Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. COŞCIUG Angela, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific BONDARENCO Ana, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 

3) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D22.17.00.01–16 în cadrul Institutului Patrimoniului 
Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
studiul artelor „Instrumentele de suflat în arta interpretativă din Republica Moldova  (anii 20-80 ai 
secolului al XX-lea)„ la specialitatea 17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta muzicală), prezentată de dl 
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CAZAC Anatolie, 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 
3. GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. GHILAŞ Victor, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
5. BEREZOVICOVA Tatiana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar universitar  
2. TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: AXIONOV Vladimir, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
 

4) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D22.17.00.01–17 în cadrul Institutului Patrimoniului 
Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
studiul artelor „Concertele instrumentale ale lui A. Eshpay: concepţia genului şi problema dialogului” la 
specialitatea 17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta muzicală), prezentată de dna SAMBRIŞ Elena, 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 
3. GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. CIOBANU-SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
5. GHILAŞ Victor, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
Referenţi oficiali: 
1. AXIONOV Vladimir, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar  
2. GALAICU Violina, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: COCEAROVA Galina, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
 

 
ECONOMIE 

 
5) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.06–10 în cadrul Academiei de Studii Economice 

din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: 
„Marketingul societal ca componentă a responsabilităţii sociale corporative”, la specialitatea 08.00.06 – 
Marketing; logistică, prezentată de dna GRIGORAŞ Maria, în următoarea componenţă: 

1. PETROVICI Serghei, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. SAVCIUC Oxana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. MELNIC Igor, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. GANGAN Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar; 

Referenţi oficiali: 
1. DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. TABARCEA Ala, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Conducător ştiinţific: BELOSTECINIC Grigore, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

6) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05–19 în cadrul Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu 
tema: "Restructurarea şi perfecţionarea managementului în autorităţile administraţiei publice locale”, la 
specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în administraţia publică), prezentată de dl ZAMANI 
Gheorghe, în următoarea componenţă: 

1. BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. BLAGORAZUMNAEA Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. ULIAN Galina doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
5. COŞERIN Florin, doctor în economie, Constanţa, România; 

Referenţi oficiali: 
1. SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. COJOCARU Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Conducător ştiinţific: GOROBIEVSCHI Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 

7) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.13–03* în cadrul Academiei de Studii Economice 
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din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Evaluarea 
impactului informatizării asupra dezvoltării activităţilor economice în Republica Moldova”, la 
specialitatea 08.00.13 – Metode economico-matematice, prezentată de dna MELNICIUC Natalia, în 
următoarea componenţă: 

1. COSTAŞ Ilie, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar; 
2. BRĂILĂ Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. PÎRŢACHI Ion, doctor în economie, profesor universitar; 
4. MAXIMILIAN Silvestru doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
5. NAVAL Elvira, doctor în economie, conferenţiar cercetător; 

Referenţi oficiali: 
1. CIUBOTARU Maria, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
2. ROŞCOVAN Mihai, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

Conducător ştiinţific: BOLUN Ion, doctor habilitat în informatică profesor universitar 
 

ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 
 

8) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 02.01.04.10 – 12 în cadrul Institutului de Fizică 
Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
în ştiinţe fizico-matematice cu tema: “Fenomenul de comutare cu memorie în structuri cu calcogenizi 
superionici Ag-(As-S-Ge)”, la specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, prezentată 
de dl STRATAN Ion, în următoarea componenţă:  
1. CULIUC Leonid, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
2. URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor habilitat în şt fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
3. ANDRIEŞ Andrei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
4. ŞIŞIANU Teodor, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
5. GAŞIN Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
Referenţi oficiali:  
1. IOVU Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
2. POPESCU Aurelian, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: ŢIULEANU Dumitru, doctor habilitat, profesor universitar 
 

9) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 02.01.04.10 – 13 în cadrul Institutului de Fizică 
Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
tehnică cu tema: “Obţinerea celulelor solare ITO-Si cu suprafeţe majorate şi studiul proprietăţilor 
acestora”, la specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, prezentată de dl USATÎI 
Iurie, în următoarea componenţă:  
1. CULIUC Leonid, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
2. URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor habilitat în şt fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
3. ARUŞANOV Ernest, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
4. DOROGAN Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
5. GAŞIN Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
Referenţi oficiali:  
1. RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
2. POTLOG Tamara, doctor în şt fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: ŞERBAN Dormidont, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: ŞIMAŞCHEVICI Alexei, doctor habilitat, profesor universitar, academician 
 

10) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 24.05.27.01 – 02 în cadrul Institutului de Inginerie 
Electronică şi Tehnologii Industriale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a 
organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Modelarea caracteristicilor electronice ale 
tranzistorilor de putere şi convertorilor fotoelectrici în aproximaţie liniar-hiperbolică, la specialitatea: 
05.27.01 – Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică, prezentată de dl PENIN 
Alexandr, în următoarea componenţă:  
1. TIGHINEANU Ion, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
2. DONU Sofia, secretar ştiinţific, doctor în şt fizico-matematice 
3. DIMITRACHE Sergiu, doctor habilitat în tehnică, membru corespondent 
4. BADINTER Efim, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător  
5. RAILEAN Sergiu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali:  
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1. ŞIŞIANU Teodor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
2. MAEVSCHII Dmitrii, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar, Odesa, Ucraina 
Conducător ştiinţific: SIDORENKO Anatolie, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar 
 

11) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 01.01.01.04 – 04 în cadrul Institutului de Matematică şi 
Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: “Construirea structurilor algebrice pe compactificările 
algebrelor topologice“, la specialitatea: 01.01.04 – Geometrie şi topologie, prezentată de dna CIOBANU 
Ina, în următoarea componenţă:  
1. ARNAUTOV Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician  
2. POPA Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în şt fiz-mat, conferenţiar universitar 
3. SOLTAN Petru, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician 
4. PALISTRANT Alexandr, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar 
5. CHIRIAC Liubomir, doctor în şt fiz-mat, conferenţiar universitar  
Referenţi oficiali: 
1. BOTNARU Dumitru, doctor habilitat în şt fiz-mat, conferenţiar universitar 
2. IPATE Dumitru, doctor habilitat în şt fiz-mat, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician 
 

12) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 62.05.18.07 – 08 în cadrul Institutului Ştiinţifico-
Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de 
doctor în tehnică cu tema: “Studiul şi selecţia suşelor de levuri autohtone pentru producerea vinurilor 
spumante”, la specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice, prezentată de dna 
ADAJUC Victoria, în următoarea componenţă:  

1. GAINA Boris, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor cercetător, academician  
2. SOLDATENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 
3. TATAROV Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
4. MUSTEAŢĂ Grigore, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
5. OLARU Constantin, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
3. RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 
4. BĂLĂNUŢĂ Anatolie, doctor în tehnică, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: TARAN Nicolae, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
 

13) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.01.01.02 – 08 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: 
“Probleme singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic”, la specialitatea: 01.01.02 – Ecuaţii 
diferenţiale prezentată de dna RUSU Galina, 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. HĂVĂRNEANU Teodor, doctor în matematică, profesor universitar , Iaşi, România 
5. DRAGAN Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. GREBENICOV Eugen, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, Moscova, Rusia 
2. VRABIE Ioan, doctor în matematică, profesor universitar , Iaşi, România  
Conducător ştiinţific: PERJAN Andrei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 

14) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.01.01.09 – 11 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: 
„Divizarea poliedrelor în spaţii normate finit dimensionale în părţi d-convexe şi aplicaţii”, la specialitatea: 
01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, prezentată de dl BĂŢ Ion, în următoarea 
componenţă:  
1. CIOBAN Mitrofan, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, academician 
2. CATARANCIUC Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. SOLOMON Dumitru, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 
4. ZAMBIŢCHI Dumitru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
5. TOPALĂ Oleg, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
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1. LOZOVANU Dmitrii, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. PRISĂCARU Anatol, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
Conducător ştiinţific: SOLTAN Petru, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat, profesor universitar, academician 
 

15) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 31.01.04.27 – 02* în cadrul Universităţii Tehnice a 
Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: 
“Construirea matricelor Green prin metoda elementelor incompresibile de influenţă”, la specialitatea: 
01.04.27 – Mecanica corpului solid deformabil, prezentată de dna SPEIANU Tatiana, în următoarea 
componenţă:  
1. MORARU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
2. VÂRLAN Pavel, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
3. ATANASIU Gabriela Maria, doctor inginer, profesor universitar, Iaşi, România 
4. VLAD Ioana Anca Miranda, doctor inginer, profesor universitar, Iaşi, România 
5. SEICIUC Vladislav, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali:  
1. BARSUC Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
2. PAŢIUC Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: ŞEREMET Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 
universitar 
 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
16) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 31 în cadrul Institutului de Cardiologie, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină, cu tema: “Reactivitatea de 
efort a cordului şi a sistemului coronarian în insuficienţa cardiacă experimentală şi efectul de corecţie al 
remediilor naturale”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie), prezentată de dl 
COBEŢ Valeriu, în următoarea componenţă: 

1. GROSU Aurel, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. VATAMAN Eleonora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător  
5. IVANOV Victoria, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
6. LUTAN Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
7. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

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

Consultant ştiinţific: POPOVICI Mihail, doctor habilitat, profesor universitar, academician  
 

17) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.05 – 24 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: „Dereglările homeostaziei macro şi microelementelor la bolnavii cu hepatită 
cronică virală C”, la specialitatea 14.00.05 – Boli interne (hepatologie), prezentată de dna MAEV 
Svetlana, în următoarea componenţă: 

1. ANESTIADI Zinaida, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. BABIUC Constantin, secretar ştiinţific, doctor în medicină, profesor universitar 
3. BODRUG Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. MOSCALU Iurie, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
5. SPÎNU Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. ŢÎBÎRNĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. RABA Tatiana, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: DUMBRAVA Vlada-Tatiana, doctor habilitat, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

18) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.08 – 04* în cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
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în medicină, cu tema: “Aspecte etiopatogenetice şi curative ale ulcerului cornean”, la specialitatea 
14.00.08 – Oftalmologie, prezentată de dna CEBAN Cornelia, în următoarea componenţă: 

1. CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. BOIŞTEAN Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. GHINDĂ Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
4. PADUCA Ala, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. SMOLOVA Lidia, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. POP Rodica, doctor în medicină, profesor universitar, Cluj-Napoca, România 
2. LUPAN Valentina, doctor în medicină 

Conducător ştiinţific: BENDELIC Eugen, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

19) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.16 – 03 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: “Rolul procesului inflamator sistemic în patogenia şocului hemoragic”, la 
specialitatea 14.00.16 – Fiziologie normală şi patologică, prezentată de dna ROTARU Victoria, în 
următoarea componenţă: 

1. VOVC Victor, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. GAFENCU Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. NIGULEANU Vasilii, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. SAULEA Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. COBEŢ Valeriu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. LÎSÎI Leonid, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: LUTAN Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
 

20) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.15.00.01 – 10 în cadrul Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor 
în farmacie, cu tema: “Optimizarea serviciilor prestate de farmaciile comunitare în contextul Regulilor de 
Bună Practică de Farmacie”, la specialitatea 15.00.01 – Farmacie, prezentată de dna BEZVERHNI 
Zinaida, în următoarea componenţă: 

1. VALICA Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar 
2. NISTREANU Anatolie, secretar ştiinţific, doctor în farmacie, conferenţiar universitar 
3. REMIŞ Vladimir, doctor habilitat în farmacie, conferenţiar universitar 
4. COJOCARU Ileana Cornelia, doctor în farmacie, conferenţiar universitar, Iaşi, România 
5. CIOBANU Nicolae, doctor în farmacie, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. DIUG Eugen, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar 
2. VOITCU Mariana, doctor în farmacie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BRUMĂREL Mihail, doctor în farmacie, conferenţiar universitar 
 

 
DREPT, PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
21) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 75.12.00.08 – 04* 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: 
„Acordarea asistenţei juridice de către avocat în faza urmării penale”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept 
penal (drept procesual penal), prezentată de dl VESCO Ivan în următoarea componenţă: 

1. BÂRGĂU Mihail, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. ODAGIU Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. COJOCARU Radion, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

Conducător ştiinţific: OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
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22) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 33.19.00.07-15 în cadrul Universităţii Pedagogice de 

Stat „Ion Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie 
„Anxietatea la preadolescenţii contemporani şi modalităţi de diminuare”, la specialitatea 19.00.07 – 
Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii,  prezentată de dna RACU Iulia, 
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 universita 
4. LOSÎI Elena, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
5. BOLOCAN Lilia,  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: TEREŞCIUC Raisa, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
 

23) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 35.13.00.02 - 02 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie 
„Metodologia dezvoltării creativităţii artistice la studenţi prin studierea şi aplicarea elementelor 
limbajului plastic (în cadrul cursului de artă textilă)”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (arte plastice), prezentată de dna ARBUZ-SPATARI Olimpiada, în următoarea componenţă: 

1. GAGIM Ion, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. MORARI Marina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. STĂVILĂ Tudor, doctor habilitat în studiul artelor  
4. BABII Vladimir,  doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
5. MALCOCI Vitalie, doctor în studiul artelor 
Referenţii oficiali: 

1. PÂSLARU Vladimir,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. GRANEŢCAIA Lilia,  doctor în pedagogie  

Conducător ştiinţific: SIMAC Ana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
 

24) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36.13.00.02 - 19 în cadrul Universităţii de Stat din 
Tiraspol, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Strategii didactice în 
formarea profesorilor de informatică, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor”, la specialitatea 
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica), prezentată de dna NEGARA Corina, în 
următoarea componenţă: 
6. CIOBAN Mitrofan, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, academician 
7. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
8. MÎNDÎCANU Virgil, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
9. CAMERZAN Inga, doctor în informatică, conferenţiar universitar  
10. ZASTÂNCEANU Liubovi, doctor în pedagogie 
11. GHERMAN Teodora, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
 Referenţii oficiali: 
1. GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. URSU Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: LUPU Ilie, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

FILOSOFIE, ISTORIE, POLITOLOGIE,  
JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 

 
25) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 07.00.03 – 05 în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Rolul portului 
Odesa în sistemul comerţului european cu cereale (1794-1853)”, la specialitatea: 07.00.03 – Istoria 
universală (pe perioade), prezentată de dl EMILCIUC Andrei, în următoarea componenţă: 

1. PETRENCU Anatol, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
2. SÎRGHI Dumitru, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar universitar  
3. EŞANU Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician  
4. GONŢA Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  
5. FABIAN Denis, doctor în istorie 
Referenţii oficiali: 
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6. TUDOREANU Nicolae, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
7. DAMIAN Victor, doctor în istorie  

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

26) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 23.00.01 – 25 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie cu tema: „Uniunea 
Europeană în contextul reconfigurării sistemului politic internaţional”, la specialitatea: 23.00.01 – 
Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, prezentată de dl ŢUGUI Eduard, 
în următoarea componenţă: 

1. MOŞNEAGA Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
2. SÎMBOTEANU Aurel, secretar ştiinţific, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
3. TEOSA Valentina, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar 
4. VASILESCU Grigore, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
5. VARZARI Pantelimon, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în politologie conferenţiar, universitar 
2. CIOBU Emil,  doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: SANDU Ion, doctor în istorie, profesor universitar 
 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 
 

Preşedinte,                         
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 
 
 
 
 
 

Secretar ştiinţific,              
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


