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H O T Ă R Â R E A nr. AT –1/4 

din 16 februarie 2012 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
 

În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, în 
rezultatul examinării propunerilor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ale 
senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi în baza deciziilor comisiilor de experţi pe domenii, Comisia de 
atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

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

 
FILOLOGIE; STUDIUL ARTELOR 

 
1)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat  DH 19.10.01.01 - 27 în cadrul Institutului de Filologie al Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie „Structura liricii 
şaizeciste” la specialitatea 10.01.01 – Literatura română, prezentată de dl ROŞCA Timofei, în următoarea 
componenţă: 

1. CIMPOI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician  
2. CORCINSCHI Nina, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
3. BILEŢCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent 
4. CIOCANU Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
5. GAVRILOV Anatol, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
6. PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MELNIC Timofei, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
2. ŢURCANU Andrei, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
3. DOLGAN Mihail, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician 

Consultant ştiinţific: BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 

 
ECONOMIE 

 
2)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 31.08.00.05–23 în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în economie cu tema: „Evaluarea şi gestiunea eficientă a 
patrimoniului public în Republica Moldova”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de 
antreprenoriat), prezentată de dna ALBU Svetlana, în următoarea componenţă: 

1. BUGAIAN Larisa, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. CRUCERESCU Cornelia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. MOLDOVAN Dumitru, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
4. POPA Andrei, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
5. BĂNCILĂ Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
6. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
3. NISTOR Gheorghe, doctor în economie, profesor universitar, Iaşi, România 
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Consultant ştiinţific: BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
3)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05–22 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Relaţiile publice – 
instrument managerial în administrarea fiscală”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în instituţii 
publice), prezentată de dna FORFOLEA Mariana, în următoarea componenţă: 

1. BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BLAGORAZUMNAEA Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar  
3. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. COJOCARU Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. GOLEA Pompiliu, doctor în economie, conferenţiar universitar, Bucureşti, România 
6. BORCOMAN Raisa, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
2. NEGOESCU Gheorghe, doctor în economie, profesor universitar, Constanţa, România 

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

4)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.12–28 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: “Instrumente şi rapoarte 
contabile utilizate în procesul decizional”, la specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică, 
prezentată de dna PANUŞ Valentina în următoarea componenţă: 

1. ŢURCANU Viorel, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. GRABAROVSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. TUHARI Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. GRIGOROI Lilia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. BULGARU Veronica, doctor în economie 

   Referenţi oficiali: 
1. TABĂRĂ Nicolaie, doctor în economie, profesor universitar, Iaşi, România 
2. ŢIRIULNICOV Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: NEDERIŢĂ Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
 

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 

 
5)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 05.02.00.01 – 08 în cadrul Institutului de Chimie al AŞM, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie, cu tema: “Sinteza, structura şi proprietăţile magnetice 
ale compuşilor coordinativi mono- şi polinucleari cu liganzi pe baza 2-formilpiridinei şi aldehidei salicilice” la 
specialitatea 02.00.01 – Chimie anorganică, prezentată de dl PALAMARCIUC Oleg, în următoarea componenţă: 

1. TURTĂ Constantin, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
2. LAZARESCU Ana, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
3. GULEA Aurelian, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent 
4. BOUROŞ Polina, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
5. COROPCEANU Eduard, doctor în chimie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BULHAC Ion, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător  
2. ŞOVA Sergiu, doctor în chimie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: REVENCO Mihail, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: CLERAC Rodolphe, doctor habilitat în fizico-chimie, director de cercetări, Franţa 
 

6)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.11.00.11 – 05* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie cu tema: “Studierea proceselor de autopurificare 
a apelor naturale în prezenţa diferitor forme de migrare ale fierului şi cuprului”, la specialitatea: 11.00.11 – 
Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale prezentată de dl BORODAEV Ruslan, în 
următoarea componenţă:  
1. LUPAŞCU Tudor, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător  
2. GONŢA Maria, secretar ştiinţific, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar 
3. ZUBCOV Elena, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
4. SUBOTIN Iurie, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
5. ISAC Tatiana, doctor în chimie 

 
Referenţi oficiali: 

1. RUSU Vasile, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
2. SANDU Maria, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
Conducător ştiinţific: DUCA Gheorghe, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician  
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MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
7)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.09 – 12, în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în 

Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat 
în medicină, cu tema: „Sindromul de insuficienţă cardiacă la copiii cu malformaţii cardiace congenitale şi 
hipertensiune pulmonară arterială: particularităţi fiziopatologice, clinico-evolutive, terapeutice şi prognostice”, la 
specialităţile 14.00.09 – Pediatrie şi 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie), prezentată de dna PALII 
Ina, în următoarea componenţă: 

1. REVENCO Ninel, preşedinte, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
2. COJOCARU Ala, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. VASILOS Liubovi, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. CEREMPEI Ludmila, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
6. COBEŢ Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
7. ŢUREA Valentin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
8. CIUBOTARU Anatol, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
9. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. STAMATIN Maria, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România  
2. IVANOV Victoria, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
3. ŞCIUCA Svetlana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

Consultanţi ştiinţifici: STRATULAT Petru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
                               VATAMAN Eleonora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

 
8)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.13 – 10 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină, cu 
tema: “Migrena cronică şi tulburările vegetative asociate (studiu epidemiologic, clinico-neurofiziologic şi 
terapeutic)”, la specialitatea 14.00.13 – Neurologie, prezentată de dna ODOBESCU Stela, în următoarea 
componenţă: 

1. GHERMAN Diomid, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. VOVC Victor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. PASCAL Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. RAILEAN Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. GAVRILIUC Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
3. GROSU Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Consultanţi ştiinţifici: GROPPA Stanislav, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent  
             LACUSTA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
 

9)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 38 în cadrul Institutului de Cardiologie, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Terapia de fond combinată în artrita 
reumatoidă”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (reumatologie), prezentată de dl OSAMA 
HELLIS, în următoarea componenţă: 

1. POPOVICI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. GHINDA Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
4. BABIUC Constantin, doctor în medicină, profesor universitar 
5. BUMACOVA Liudmila, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. MOŞNEAGA Marigula, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: GROPPA Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

10)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.09 – 09, în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în 
Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
medicină, cu tema: „Particularităţile etiopatogenice, clinice şi terapeutice în afectarea aparatului digestiv la copiii cu 
fibroză chistică”, la specialitatea 14.00.09 – Pediatrie, prezentată de dna TURCU Oxana, în următoarea componenţă: 

1. STRATULAT Petru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. COJOCARU Ala, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. IAVORSCHI Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
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4. RUDI Marc, doctor în medicină, profesor universitar 
5. CEREMPEI Ludmila, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
6. ŢUREA Valentin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  

Referenţi oficiali: 
1. KASIRSKAIA Natalia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Moscova, Rusia  
2. GROPPA Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 

Conducător ştiinţific: SCIUCA Svetlana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

11)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.09 – 10, în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în 
Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
medicină, cu tema: „Aprecierea variabilităţii ritmului cardiac şi eficacitatea beta-blocantelor la copii cu tulburări 
funcţionale cardiace şi prolaps de valvă mitrala”, la specialitatea 14.00.09 – Pediatrie, prezentată de dna 
ROMANCIUC Lilia, în următoarea componenţă: 

1. STRATULAT Petru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. COJOCARU Ala, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. VASILOS Liubov, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. GRĂJDIERU Romeo, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MIHU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. GRIB Livi, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific:  GROSU Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

12)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.09 – 11, în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în 
Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
medicină, cu tema: „Artrita juvenilă idiopatică: particularităţile clinico-evolutive, ale sistemelor endigene de oxidare 
/ antioxidare, oxidului nitric şi eficacitatea managementului curativ”, la specialitatea 14.00.09 – Pediatrie, prezentată 
de dna DRUŞCĂ Angela, în următoarea componenţă: 

1. STRATULAT Petru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. COJOCARU Ala, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. ŞCIUCA Svetlana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. TAGADIUC Olga, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. ŢUREA Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. MAZUR Minodora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. VASILOS Liubov, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

13)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.04 – 07 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 laringitelor cronice cu Regesan (studiu clinico-experimental)”, la specialitatea 14.00.04 – 
Otorinolaringologie, prezentată de dna GARIUC Elvira, în următoarea componenţă: 

1. MANIUC Mihail, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. CORNOGOLUB Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. SANDUL Alexandru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. GURĂU Petru, doctor în medicină 
5. TUDOR Elena, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, doctor în medicină, profesor universitar, academician 
2. COBZEANU Dan, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Conducător ştiinţific: POPA Vladimir, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: GHICAVÂI Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

14)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.13 – 11 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: 
“Particularităţile corelative ale sistemului motor şi conexiunile intercorticale în normă şi patologie”, la specialitatea 
14.00.13 – Neurologie, prezentată de dl HANGANU Alexandru, în următoarea componenţă: 
1. GHERMAN Diomid, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. GAVRILIUC Mihail, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. LACUSTA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
5. ILCIUC Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
6. RAILEAN Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
Referenţi oficiali: 
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1. LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. PASCAL Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific:  GROPPA Stanislav, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent  
 

15)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.27 – 50 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: 
„Rezultatele intervenţiilor seriate şi într-o singură etapă în tratamentul ocluziilor neoplazice de colon”, la 
specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, prezentată de dl ZASTAVNIŢCHI Gheorghe, 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. BELEV Nicodim, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
4. BOIAN Gavril, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
5. TIMIŞ Tudor, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
Referenţi oficiali: 
1. RUSU Porfirie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
2. HOTINEANU Adrian, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: MIŞIN Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
Consultant ştiinţific: GHIDIRIM Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

16)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 33 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: 
”Managementul diagnosticului precoce a tumorilor pielii în condiţiile Centrului Medical Privat”, la specialitatea 
14.00.33 –Medicină socială şi management, prezentată de dna TCACENCO Ecaterina, în următoarea componenţă: 

1. CIOBANU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
3. GREJDIANU Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. EVTODII Victor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. RAEVSCHII Elena, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. BEŢIU Mircea, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: TINTIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

 
BIOLOGIE 

 
17)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.07 – 11 în cadrul Institutului de Microbiologie şi 

Biotehnologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: “Variabilitatea 
naturală şi activitatea biosintetică a actinomicetei Streptomyces massasporeus” la specialitatea 03.00.07 – 
Microbiologie, prezentată de dna BRATUHINA Antonina, în următoarea componenţă: 

1. RUDIC Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
2. CILOCI Alexandra, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
3. LUPAŞCU Galina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
4. STARCIUC Nicolae, doctor habilitat în medicină veterinară, conferenţiar universitar 
5. CORCIMARU Serghei, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
3. EMNOV  Ecaterina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
4. CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  

Conducător ştiinţific: BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
Consultant ştiinţific: ŞEPTIŢCHII Vladimir, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  

 
DREPT 

 
18)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 75.12.00.08 – 08* 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: „Prostituţia şi 
proxenetismul (aspecte juridice, criminologice, istorice)”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; 
criminologie), prezentată de dl OANCEA Iurie, în următoarea componenţă: 

1. ULIANOVSCHI Xenofon, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. STAMATIN Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. URSU Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
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1. BUJOR Valeriu, doctor în drept, profesor universitar 
2. CIOBANU Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar  

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

19)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.02 – 16* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Organizarea instituţiei notariatului în sistemul 
de drept din Republica Moldova şi perspectivele de dezvoltare”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dna CARA-RUSNAC Aliona, 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. GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar  
4. ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5. RUSU Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar 
2. BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
 

20)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 39 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Încălcarea dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe: aspecte juridico-penale”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dna 
SPATARI Mariana, în următoarea componenţă: 

1. BRÎNZĂ Sergiu,  preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. CIOBANU Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. ULIANOVSCHI Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar 
6. CHIROŞCA Dorian, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

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

21)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 40 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Purtătorii tehnico-electronici de 
informaţie în calitate de înregistrări în probatoriul penal. Probleme de administrare şi admisibilitate”, la 
specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal; criminalistică), prezentată de dna CROITOR Elena, în 
următoarea componenţă: 

1. BRÎNZĂ Sergiu,  preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. MARIŢ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. GUŢANU Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: DOLEA Igor, doctor în drept, profesor universitar 
 

22)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 41 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Genocidul – aspecte juridico-penale”, la 
specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dna BARAT Iuliana, 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. GUŢANU Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

Conducător ştiinţific: BRÎNZĂ Sergiu,  doctor habilitat în drept, profesor universitar  
 
 
 

23)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15.12.00.03 – 04* în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
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AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Repararea prejudiciului prin 
echivalent bănesc în context integraţionist european”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil), prezentată de dl 
DRAGOMIR Matei, în următoarea componenţă: 

1. COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. SOSNA Boris, doctor în drept, secretar ştiinţific, conferenţiar universitar 
3. FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România 
4. TEACĂ Ilie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. MĂMĂLIGĂ Ilie, doctor în drept, conferenţiar cercetător 

Referenţii oficiali: 
1. BOTEA Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, România 
2. CARAUŞ Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

24)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.10–34 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Reglementări internaţionale 
privind drepturile femeii în dreptul internaţional public”, la specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public, 
prezentată de dna TARLEV Veronica, în următoarea componenţă: 

1. BALAN Oleg, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. ŢARĂLUNGĂ Victoria, secretar ştiinţific, doctor în drept 
3. FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România 
4. GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5. SÂRCU Diana, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. POPESCU Dumitra, doctor în drept, profesor universitar, România  
2. SUCEVEANU Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar  

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

25)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30 12.00.03 – 30 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Clauzele abuzive în contractele încheiate 
cu consumatorii. Aspecte  de drept internaţional privat”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (internaţional 
privat), prezentată de dna PLOTNIC Olesea în următoarea componenţă: 

1. COJUHARI Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BĂIEŞU Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar 
5. ROTARI Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. BĂIEŞU Aurel, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
 

26)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 42 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Fundamentarea pedagogică a acţiunii 
educative familiale la vârsta adolescenţei”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna 
RĂDUŢ Daniela, în următoarea componenţă: 
1. GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. DANDARA Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. TOMA Svetlana, doctor în pedagogie, profesor universitar, România 
Referenţii oficiali: 
1. BODRUG Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
2. OVCEARENCO Nadejda, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
 

27)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36.13.00.02 - 21 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Impactul opţionalului de fizică în structură 
curriculară interdisciplinară”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (fizica), prezentată de dl 
CROCNAN Daniel Ovidiu, în următoarea componenţă: 

1. LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
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4. VATAVU Alexandru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
5. BOTGROS Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
6. EVTODIEV Igor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  

 Referenţii oficiali: 
1. GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. CIASCAI Liliana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, România 

Conducător ştiinţific: BOCANCEA Viorel, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
 

28)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 33.19.00.07-16 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie „Формирование 
самоуважения у современных студентов”, la specialitatea 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia 
dezvoltării, psihologia personalităţii,  prezentată de dna CHIOR Ludmila, în următoarea componenţă: 

1. JELESCU Petru, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
2. NEGURĂ Ion, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
3. BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
4. LOSÎI Elena, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
5. CERNIŢANU Mariana,  doctor în psihologie 

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

Conducător ştiinţific: RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
 

ISTORIE, FILOSOFIE, SOCIOLOGIE 
 

29)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat ad-hoc DH 18 09.00.13 – 01* în cadrul Institutului Integrare 
Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea referatului ştiinţific de doctor 
habilitat în filosofie cu tema: „Societatea contemporană între conflict şi conciliere: cazul Republicii Moldova”, 
elaborat în baza lucrărilor publicate, la specialitatea: 09.00.13 – Filosofia socială, antropologie filosofică şi filosofia 
culturii, prezentată de dna PASCARU Ana, în următoarea componenţă: 

1. ROŞCA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, academician 
2. TROIANOWSKI Lidia, secretar ştiinţific, doctor în filosofie, conferenţiar cercetător 
3. BOBÂNĂ Gheorghe, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
4. SAHARNEANU Eudochia, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
5. CAPCELEA Valeriu, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
6. VASILESCU Grigorie, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
7. CĂLDARE Dumitru, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar  
8. RÂMBU Nicolae, doctor în filosofie, profesor universitar, Iaşi, România 
Referenţii oficiali: 
1. ŢÂRDEA Teodor, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar  
2. ROŞCA Ludmila, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar  
3. CODOBAN Aurel, doctor în filosofie, profesor universitar, Cluj-Napoca, România 

 
30)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat ad-hoc DH 18 23.00.04 – 01* în cadrul Institutului Integrare 

Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în 
politologie cu tema: „Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice şi replieri 
geostrategice”, la specialitatea: 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale, prezentată 
de dl JUC Victor, în următoarea componenţă: 

1. MORARU Victor, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
2. VARZARI Pantel imon, secretar ştiinţific, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
3. BENIUC Valentin, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar 
4. SOLOMON Constant in , doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
5. EŞANU Constantin, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar 
2. BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
3. VASILESCU Grigore, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 

Consultant ştiinţific: ROŞCA Alexandru, doctor habilitat în filosofie, academician 
 

31)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.23.00.04 – 04* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie cu tema: „Dimensiuni politice ale dezvoltării 
potenţialului uman în contextul globalizării (cazul Republicii Moldova)”, la specialitatea: 23.00.04 – Teoria şi istoria 
relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale, prezentată de dl SLOBODENIUC Ghenadie, în următoarea 
componenţă: 

1. MOŞNEAGA Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
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2. SÎMBOTEANU Aurel, secretar ştiinţific, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
3. NAZARIA Sergiu, 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. ANIKIN Vladimir, doctor habilitat în politologie, conferenţiar cercetător 
2. RUSANDU Ion,  doctor în filosofie, conferenţiar cerectător 

Conducător ştiinţific: TEOSA Valentina, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar  
 

32)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.23.00.04 – 05* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie cu tema: „Strategii şi mecanisme de 
guvernare politică a Consiliului Europei. Cazul Republicii Moldova”, la specialitatea: 23.00.04 – Teoria şi istoria 
relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale, prezentată de dna DOLGHII (STAMATIN) Elena, în următoarea 
componenţă: 

1. MOŞNEAGA Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
2. SÎMBOTEANU Aurel, secretar ştiinţific, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
3. MORARU Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
4. VASILESCU Grigore, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
5. CASIADI Oleg, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
2. KRAIJDAN Arina,  doctor în istorie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: TEOSA Valentina, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar  
 

 
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 

Preşedinte,              
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 
 

Secretar ştiinţific,                      
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


