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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 
Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271;   www. cnaa.acad.md;  e-mail: info@cnaa.md 

 
 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 
 
 

H O T Ă R Â R E A nr. AT-2/1-1 
din 05 aprilie 2012 

privind validarea deciziilor  
senatelor universitare / consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare  

despre aprobarea componenţei nominale a  
seminarelor ştiinţifice de profil pentru un termen de 4 ani 

 
 
 

În temeiul art.104, lit.q) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 
259 – XV din 15 iulie 2004, punctului 2 din titlul II al Regulamentului privind constituirea şi 
activitatea seminarului ştiinţific de profil, aprobat prin hotărârea Comisiei de atestare a  
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr.7), 
cu modificările şi completările ulterioare şi în baza deciziilor senatelor universitare / consiliilor 
ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice  

HOTĂRĂŞTE: 

I. Se validează deciziile senatelor universitare / consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare 
cu privire la aprobarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil pe un 
termen de 4 ani, după cum urmează: 

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, CHIMIE, TEHNICĂ 

 
1. Universitatea Tehnică a Moldovei 
01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program 
05.13.05 – Elemente şi dispozitive ale tehnicii de calcul şi ale sistemelor de comandă 
05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi rețele informaționale 

1. Preşedinte: Popescu Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Guţuleac Emilian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
3. Secretar ştiinţific: Sudacevschi Viorica doctor în tehnică, conferențiar universitar  
4. Gremalschi Anatol, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar   
5. Bolun Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
6. Perju Veaceslav, doctor habilitat în tehnică, conferențiar universitar   
7. Costaş Ilie, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar   
8. Gâscă Vasile, doctor în tehnică, conferențiar universitar  
9. Andronic Sergiu, doctor în tehnică, conferențiar universitar  
10. Beşliu Victor, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
11. Izvoreanu Bartolomeu, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
12. Negură Valentin, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
13. Zaporojan Sergiu, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
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14. Moraru Vasile, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
15. Ababii Victor, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
16. Kulev Mihail, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
17. Secrieru Nicolae, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
18. Bodean Ghenadie, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
19. Nastasenco Veaceslav, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
20. Gangan Silvia, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
21. Bobicev Victoria, doctor în informatică, conferențiar universitar  
22. Cheibaş Victor, doctor în tehnică 
23. Maxim Victoria, doctor în informatică, conferențiar universitar  
24. Creţu Sergiu, doctor în informatică, conferențiar universitar 

 
2. Institutul de Chimie al AŞM 
02.00.01 – Chimie anorganică 
1. Preşedinte: Bulhac Ion, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Coropceanu Eduard , doctor în chimie, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiinţific: Cocu Maria doctor în chimie 
1. Turtă Constantin, doctor  habilitat în chimie, profesor  universitar, academician 
2. Revenco   Mihail,  doctor  habilitat în chimie, profesor  universitar  
3. Gorincioi Natalia, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător  
4. Şofransky  Valentin, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător  
5. Zubareva Vera, doctor în chimie, conferenţiar cercetător   
6. Bouroş Polina, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător    
7. Ciapurina Liudmila, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător  
8. Bologa Olga, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător  
9. Dragancea Diana, doctor  în chimie  
10. Bobcova Svetlana, doctor  în chimie, conferenţiar universitar  
11. Lăzărescu Ana, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător  
12. Lozan Vasile, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător  
13. Druţă Vadim, doctor  în chimie, conferenţiar universitar 
14. Indricean Constantin, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător  
15. Verejan Ana, doctor  în chimie, conferenţiar universitar  
16. Bulimestru Ion, doctor  în chimie, conferenţiar universitar  
17. Melnic Silvia, doctor  în chimie  

 
3. Universitatea de Stat din Moldova  
 02.00.01 – Chimie anorganică 

1. Preşedinte: Revenco Mihail, doctor habilitat în chimie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Gulea Aurelian, doctor în chimie, profesor universitar, membru corespondent 
3. Secretar ştiinţific: Bârcă Maria, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
4. Bulhac Ion, doctor habilitat în chimie, conferențiar ercetător  
5. Şova Serghei, doctor în chimie, conferenţiar universitar   
6. Samusi Nina, doctor habilitat în chimie, profesor universitar  
7. Ţapcov Victor, doctor în chimie , conferenţiar universitar 
8. Verejan Ana, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
9. Bulimestru Ion, doctor în chimie  
10. Cotovaia Aliona, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
11. Bulimaga Petru, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
12. Druţă Vadim, doctor în chimie, conferenţiar universitar   
13. Bouroş Polina, doctor în chimie, confernțiar cercetător  
14. Melnic Silvia, doctor în chimie 

 
4. Universitatea de Stat din Moldova 
02.00.02 – Chimie analitică 

1. Preşedinte: Chetruş Petru, doctor în chimie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Revenco Mihail, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
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3. Secretar ştiinţific: Bulmaga Petru, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
4. Barbă Nicanor, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
5. Bulmaga Constantin, doctor în chimie, doctor habilitat în biologie  
6. Remeş Vladimir, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar  
7. Povar Igor, doctor habilitat în chimie  
8. Gladchi Viorica, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
9. Dragalina Galina, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
10. Bîrcă Maria, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
11. Sandu Maria, doctor în chimie, conferențiar cercetător   
12. Iorga Eugen, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
13. Cazac Tatiana, doctor în chimie, conferențiar cercetător 
14. Jitcu Teodor, doctor în chimie, conferențiar cercetător 
15. Lozan Raisa, doctor în chimie  
16. Şepeli Diana, doctor în chimie, conferențiar cercetător  

 
5. Institutul de Chimie al AŞM 
02.00.03 – Chimie organică 
02.00.10 – Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi 

1. Preşedinte: Ungur Nicon, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător  
2. Vicepreşedinte: Kulciţki Veaceslav, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
3. Secretar ştiinţific: Grinco Marina, doctor în chimie 
4. Vlad Pavel, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
5. Arîcu Aculina, doctor în chimie, conferenţiar cercetător   
6. Colţa Mihai, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
7. Bobeico Valentin, doctor habilitat în chimie, profesor universitar  
8. Chintea Pavel, doctor habilitat în chimie, profesor universitar  
9. Macaev Fliur, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător  
10. Dragalina Galina, doctor în chimie, conferenţiar universitar    
11. Zadarojnâi Larisa, doctor în chimie, conferenţiar universitar    
12. Zadarojnâi  Alexandru, doctor în chimie, conferenţiar universitar    
13. Botnaru Maria, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
14. Corja Ion, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
15. Dragalin Ion, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  
16. Maşchenco Natalia, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  
17. Cucicova Caleria, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  
18. Şepeli Felix, doctor în chimie  
19. Gorincioi Elena, doctor în chimie, conferenţiar  universitar  
20. Stîngaci Eugenia, doctor în chimie 
21. Pogrebnoi Sergei, doctor în chimie 
22. Ciocârlan Alexandru, doctor în chimie 
23. Barbă Alic, doctor în chimie 
24. Mironov Grigore, doctor în chimie 
25. Beţ Liudmila, doctor în chimie 
26. Marcenco Alexandra, doctor în chimie 
 

6. Institutul de Chimie al AŞM  
02.00.04 – Chimie fizică 
02.00.20 – Chimie ecologică 
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale 

1. Preşedinte: Lupaşcu Tudor, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător  
2. Vicepreşedinte: Rusu Vasile, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
3. Secretar ştiinţific: Nastas Raisa, doctor în chimie 
4. Duca Gheorghe, doctor  habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
5. Dicusar Alexandr, doctor  habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent 
6. Guţanu Vasile, doctor  habilitat în chimie, conferenţiar universitar  
7. Gonţa Maria, doctor  habilitat în chimie, conferențiar universitar    
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8. Ciobanu Mihail, doctor  habilitat în chimie, conferenţiar cercetător  
9. Povar Igor, doctor  habilitat în chimie, conferenţiar cercetător  
10. Maftuleac Alexei, doctor  în chimie, conferențiar cercetător  
11. Boţan Victor, doctor  în chimie   
12. Gorincioi Natalia, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător  
13. Ţîmbaliuc Nina, doctor  în chimie  
14. Sandu Maria, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător  
15. Lozan Raisa, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător  
16. Spătaru Petru, doctor  în chimie  
17. Bulimaga Constantin, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător  
18. Zelenţov Veaceslav, doctor  în chimie, conferenţiar cercetător  
19. Daţko Tatiana, doctor  în chimie 

 
7. Universitatea de Stat din Moldova 
02.00.04 – Chimie fizică 
02.00.20 – Chimie ecologică 
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale 

1. Preşedinte: Duca Gheorghe, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
2. Vicepreşedinte: Guţanu Vasile, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Bunduchi Elena, doctor în chimie 
4. Gonţa Maria, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar  
5. Lupaşcu Tudor, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
6. Bobeică Valentin, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
7. Gladchi Viorica, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
8. Covaliov Olga, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  
9. Covaliov Victor, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
10. Isac-Guţul Tatiana, doctor în chimie  
11. Subotin Iurie, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
12. Tutovan Elena, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
13. Munteanu Svetlana, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
14. Rusu Vasile, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător  
15. Ciobanu Mihail, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător  
16. Sandu Maria, doctor în chimie,conferenţiar cercetător 
17. Baerle Alexei, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
18. Druţă Raisa, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  
19. Maftuleac Alexei, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  
20. Nastas Raisa, doctor în chimie  
21. Ţîmbaliuc Nina, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  

 
8. Universitatea Tehnică a Moldovei  
05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare 
05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară 
05.18.21 – Control şi certificare a produselor alimentare 

1. Preşedinte: Sturza Rodica, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Tatarov Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Deseatnicova Olga, doctor în tehnică, conferențiar universitar  
4. Bernic Mircea, doctor habilitat în tehnică, conferențiar universitar  
5. Balanuţă Anatol, doctor în tehnică, profesor universitar 
6. Balan Eugen, doctor habilitat în tehnică, conferențiar cercetător  
7. Baerle Alexei, doctor în chimie, conferențiar universitar 
8. Caragia Vavil, doctor în tehnică, conferențiar universitar  
9. Cartofeanu Vasile, doctor în tehnică, conferențiar universitar  
10. Ciumac Jorj, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
11. Chirsanova Aurica, doctor în biologie, conferențiar universitar 
12. Dicusar Galina, doctor habilitat în chimie, profesor universitar  
13. Iorga Eugen, doctor în chimie, conferențiar universitar 
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14. Ivanov Leonid, doctor în tehnică, conferențiar universitar  
15. Macari Artur, doctor în tehnică, conferențiar universitar  
16. Ghendov-Moşanu Aliona, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
17. Musteaţă Grigore, doctor în tehnică, conferențiar universitar  
18. Opopol Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar , membru corespondent 
19. Popel Svetlana, doctor în tehnică, conferențiar cercetător 
20. Popovici Cristina, doctor în tehnică 
21. Reşitca Vladislav, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
22. Sandulachi Elisaveta, doctor în tehnică, conferențiar universitar  
23. Scorbanov Elena, doctor în tehnică, conferențiar cercetător  
24. Subotin Iurie, doctor în chimie, conferențiar universitar 
25. Şleagun Galina, doctor în tehnică, conferențiar cercetător  
26. Ţislinscaia Natalia, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
27. Ţărnă Ruslan, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
28. Verejan Ana, doctor în chimie, conferențiar universitar  

 
9. Institutul Ştiințifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare 
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice 

1. Preşedinte: Taran Nicolae, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar    
2. Vicepreşedinte: Soldatenco Eugenia, doctor habilitat în tehnică, conferențiar cerectător 
3. Secretar ştiinţific: Antohi Maria, doctor în tehnică, conferențiar cercetător  
4. Rusu Emil, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar    
5. Găină Boris, doctor habilitat în tehnică, profesor cercetător,  academician 
6. Sirghi Constantin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
7. Musteaţă Grigore, doctor în tehnică, conferențiar universitar  
8. Bălănuţă Anatol, doctor în tehnică, profesor universitar  
9. Olaru Constantin, doctor în tehnică, conferențiar cercetător  
10. Obadă Leonora, doctor în tehnică, conferențiar cercetător 
11. Scorbanov Elena, doctor în tehnică, conferențiar cercetător 
12. Vacarciuc Liviu, doctor în tehnică, conferențiar cercetător 
13. Tatarov Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
14. Gherciu-Musteaţă Lidia, doctor în tehnică, conferențiar cercetător 
15. Adajuc Victoria, doctor în tehnică 
16. Caragia Vavil, doctor în tehnică, conferențiar universitar   
17. Bounegru Tudor, doctor în tehnică, conferențiar universitar   

 
10. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
05.20.01 – Mecanizarea agriculturii 
05.20.03 – Exploatarea şi mijloacele de deservire tehnică a  tehnicii agricole şi celei din industria 
prelucrătoare 

1. Preşedinte: Serbin Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferențiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Marian Grigore, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
3. Secretar ştiințific: Gaina Anton, doctor în tehnică, conferențiar universitar  
4. Bumacov Vasile, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
5. Cerempei Valerian , doctor în tehnică  
6. Chicu Boris, doctor în tehnică 
7. Hăbăşescu Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, membru corespondent  
8. Lacusta Ion, doctor în tehnică, profesor universitar  
9. Pobedinchi Victor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
10. Melnic Iurie, doctor în tehnică, conferențiar universitar    
11. Novorojdin Dumitru, doctor în tehnică, conferențiar universitar    
12. Sclear P., doctor în tehnică, conferențiar universitar    
13. Beşleaga Igor, doctor în tehnică 
14. Corneiciuc Nicolae, doctor în tehnică, conferențiar universitar  
15. Croitoru Dumitru, doctor în tehnică, conferențiar cercetător  
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16. Gorobeţ Vladimir, doctor în tehnică, conferențiar universitar    
17. Stoicev Petru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar   
18. Sidorov Vladimir, doctor în tehnică, conferențiar universitar   
19. Topală Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
20. Ţapu Veaceslav, doctor în tehnică 

 
ECONOMIE 

 
11. Universitatea de Stat din Moldova 
08.00.10 – Finanţe; monedă; credit  

1. Preşedinte: Ulian Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Patraş Mihai, doctor în economie, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Ştefaniuc Olga, doctor în economie, conferențiar universitar  
4. Cobzari Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5. Manole Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
6. Secrieru Angela, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
7. Şestacovscaia Angela, doctor în economie, conferențiar universitar  
8. Doga-Mîrzac Mariana, doctor în economie, conferențiar universitar 
9. Cojocaru Maria, doctor în economie 
10. Dolghi Cristina, doctor în economie, conferențiar universitar 
11. Fuior Elena, doctor în economie, conferențiar universitar 
12. Ganea Victoria, doctor în economie, conferențiar universitar 
13. Botnari Nadejda, doctor în economie, conferențiar universitar 
14. Rotaru Lilia, doctor în economie 
15. Borş Ion, doctor în economie 

 
BIOLOGIE ; AGRICULTURĂ ; GEOGRAFIE 

 
12. Institutul de Zoologie 
03.00.08 – Zoologie 

1. Preşedinte:  David Anatolie, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător    
2. Vicepreşedinte: Andreev Alexei, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător  
3. Secretar ştiinţific: Savin Anatolie, doctor în biologie, conferențiar cercetător  
4. Toderaş Ion, doctor habilitat în  biologie, profesor universitar, academician 
5. Munteanu Andrei,  doctor în biologie, profesor universitar  
6. Derjanschi Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
7. Zubcov Nicolai, doctor în biologie, conferențiar cercetător   
8. Silitrari Elena, doctor în biologie, conferențiar universitar  
9. Ţurcan Vladimir, doctor în biologie 
10. Ciocârlan Victor, doctor în biologie, conferențiar universitar  
11. Rusu Vadim, doctor în biologie, conferențiar universitar  
12. Cozari Tudor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
13. Cârlig Veaceslav, doctor în biologie, conferențiar universitar  
14. Redcozubov Oleg, doctor în biologie, conferențiar universitar  
15. Sîtnic Veaceslav, doctor în biologie  
16. Nistreanu Victoria, doctor în biologie, conferențiar cercetător 
17. Larion Alina, doctor în biologie 
18. Bogdea Larisa, doctor în biologie 
19. Vasilescu Natalia, doctor în biologie 
20. Purcic Veaceslav, doctor în biologie, conferențiar universitar 

 
13. Institutul de Zoologie 
03.00.09 – Entomologie 

1. Preşedinte: Derjanschi Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
2. Vicepreşedinte: Andreev Alexei, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător  



7 

 

3. Secretar ştiinţific: Baban Elena, doctor în biologie, conferențiar cercetător  
4. Manic Gheorghe, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător 
5. Vereşciaghin Boris, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
6. Stratan Veniamin, doctor în biologie, conferențiar cercetător  
7. Calestru Livia, doctor în biologie, conferențiar cercetător 
8. Timuş Asea, doctor în agricultură, conferențiar universitar  
9. Croitoru Nichita, doctor în biologie, conferențiar universitar  
10. Voloşciuc Leonid, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător   
11. Voineac Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
12. Gavriliţă Lidia, doctor în biologie, conferențiar cercetător 
13. Bacal Svetlana, doctor în biologie 
14. Stahi Nadejda, doctor în biologie 
15. Panuţă Sergiu, doctor în biologie 

 
14. Universitatea de Stat din Moldova 
03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor 

1. Preşedinte: Crivoi Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Corlăteanu Alexandru, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
3. Secretar: Bacalov Iurii,  doctor în biologie, conferenţiar universitar 
4. Andrieş Lucia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. Dudnic Eugen, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
6. Cojocaru Lidia, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
7. Nacu Viorel, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
8. Feghiu Nicolae, doctor în medicină 
9. Liogchii Nina, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
10. Macari Vasile, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
11. Moşanu Lora, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
12. Erhan Ecaterina, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
13. Saulea Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
14. Suveică Luminiţa, doctor în biologie 
15. Ţurcan Ştefan, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
16. Chiriţa Elena, doctor în biologie, conferențiar cercetător  
17. Ciochină Valentina, doctor în biologie, conferențiar cercetător   
18. Pană Sergiu, doctor în biologie 

 
15. Institutul de Zoologie 
03.0018 – Hidrobiologie, ihtiologie 

1. Preşedinte: Usatîi Marin, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător 
2. Vicepreşedinte:  Zubcov Elena, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
3. Secretar ştiinţific: Bileţchi  Lucia, doctor în biologie, conferențiar cercetător 
4. Toderaş Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
5. Şalaru Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent  
6. Dediu Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent  
7. Bagrin Nina, doctor în biologie 
8. Zubcov Natalia, doctor în biologie, conferențiar cercetător 
9. Ungureanu Laurenţia, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător 
10. Crepis Oleg, doctor în biologie, conferențiar cercetător 
11. Munjiu Oxana, doctor în biologie 
12. Fulga Nina, doctor în biologie, conferențiar cercetător 
13. Şuberneţkii Igor, doctor în biologie, conferențiar cercetător 
14. Bulat Denis, doctor în biologie 
15. Bulat Dumitru, doctor în biologie 
16. Negru Maria, doctor în biologie, conferențiar cercetător  
17. Rusu Vadim, doctor în biologie, conferențiar universitar  
18. Curcubet Galina, doctor în biologie 
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19. Domanciuc Vasile, doctor în biologie 
 
 
 
16. Universitatea Agrară de Stat din Moldova  
06.01.07 - Pomucultură 

1. Preşedinte: Babuc Vasile, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, membru corespondent  
2. Vicepreşedinte: Dadu Constatin, doctor habilitat în agricultură, conferențiar cercetător   
3. Secretar  ştiințific: Manziuc Valeriu, doctor în agricultură, conferențiar universitar 
4. Balan Valerian, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
5. Bucarciuc Victor, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător   
6. Caraman Ion, doctor habilitat în agricultură, conferențiar cercetător  
7. Cimpoieş Gheorghe, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, membru corespondent  
8. Comanici Ion, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar  
9. Croitor Alexandr, doctor în agricultură 
10. Donică Andrei, doctor în agricultură, conferențiar cercetător  
11. Donică Ilie, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător  
12. Grosu Ion, doctor în agricultură, conferențiar cercetător 
13. Gudumac Eugeniu, doctor în agricultură 
14. Peşteanu Ananie, doctor în agricultură, conferențiar universitar  

 
 

ISTORIE ; FILOSOFIE ;POLITOLOGIE ; SOCIOLOGIE 
 
17. Universitatea de Stat din Moldova 
07.00.02 – Istoria românilor (pe perioade) 

1. Preşedinte: Eremia Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Gumenâi Ion, doctor în istorie, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiințific: Rotaru Liliana, doctor în istorie, conferenţiar universitar,  
4. Niculiţă Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
5. Şarov Igor, doctor în istorie, conferenţiar universitar  
6. Tomuleţ Valentin, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar,  
7. Solomon Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
8. Cocârlă Pavel, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  
9. Petrencu Anatol,  doctor habilitat în istorie, profesor universitar  
10. Dragnev Emil, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
11. Palade Gheorghe, doctor în istorie, conferenţiar universitar  
12. Pâslariuc Virgil, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
13. Suveică Svetlana, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
14. Parasca Pavel,  doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 
15. Gonţa Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
16. Chicuş Nicolae, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
17. Zabolotnâi Lilia, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 
18. Agachi Alexei, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 

 
18. Universitatea de Stat din Moldova 
07.00.03 – Istoria universală (pe perioade) 

1. Preşedinte: Cocârlă Pavel, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Petrencu Anatol, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
3. Secretar ştiințific: Sîrghi Dumitru, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
4. Eremia Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
5. Şarov Igor, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
6. Eşanu Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician 
7. Tomuleţ Valentin, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar  
8. Dragnev Emil, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
9. Ţăranu Mariana , doctor în istorie, conferenţiar universitar 
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10. Fabian Denis, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
11. Damian Victor, doctor în istorie, conferențiar cercetător  
12. Emilciuc Andrei, doctor în istorie, conferențiar cercetător   
13. Dolghii Adrian, doctor în istorie 

19. Universitatea de Stat din Moldova 
07.00.06 – Arheologie 

1. Preşedinte: Postică Gheorghe,  doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Nicic Andrei, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiințific: Zanoci Aurel, doctor în istorie, conferenţiar universitar  
4. Niculiţă Ion, doctor habilitat în istorie,profesor universitar 
5. Sava Eugen, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 
6. Cavruc Valeriu,  doctor în istorie, conferenţiar universitar 
7. Matveev Sergiu, doctor în istorie, conferenţiar universitar  
8. Leviţchi Oleg, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
9. Vornic Vladimir, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 
10. Manzura Igor, doctor în istorie, conferenţiar universitar  
11. Munteanu Octavian, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
12. Musteaţă Sergiu, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
13. Mateevici Natalia, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 
14. Tentiuc Ion, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

 
20. Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM 
07.00.06 – Arheologie 

1. Preşedinte: Leviţki Oleg, doctor habilitat în istorie, conferențiar cercetător  
2. Vicepreşedinte: Dergaciov Valentin, doctor habilitat istorie, conferențiar cercetător  
3. Secretar ştiințific: Vornic Vlad, doctor în istorie, conferențiar cercetător   
4. Telnov Nicolai, doctor în istorie, conferențiar cercetător  
5. Larina Olga, doctor în istorie, conferențiar cercetător  
6. Covalenco Serghei, doctor în istorie, conferențiar cercetător  
7. Reabţeva Svetlana, doctor în istorie, conferențiar cercetător  
8. Uşurelu Eugen, doctor în istorie, conferențiar cercetător  
9. Croitor Roman, doctor în arheologie, conferențiar cercetător  
10. Postică Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  
11. Sava Eugen, doctor habilitat în istorie, conferențiar cercetător  
12. Cavruc Valeriu, doctor în istorie 
13. Zanoci Aurel, doctor în istorie, conferențiar universitar  
14. Manzura Igor, doctor în istorie, conferențiar universitar  
15. Rabinovici Roman, doctor în istorie, conferențiar universitar  

 
21. Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM 
07. 00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică 

1. Preşedinte:  Stepanov V., doctor habilitat în istorie, conferențiar cercetător  
2. Vicepreşedinte:  Cvilincova Elizaveta, doctor habilitat în istorie, conferențiar cercetător  
3. Secretar ştiințific: Procop Svetlana, doctor în istorie, conferențiar cercetător  
4. Ţurcan V., doctor în istorie, conferențiar cercetător   
5. Nicoglo D., doctor în istorie,  conferențiar cercetător  
6. Şofransky Zinovia, doctor habilitat în istorie, conferențiar cercetător  
7. Volc Iulia, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător   
8. Luchianeţ Olga, doctor în istorie, conferențiar cercetător   
9. Postolachi Elena, doctor în istorie,  conferențiar cercetător  
10. Raţeeva Elena, doctor în istorie, conferențiar universitar  
11. Neagova Anna, doctor în istorie 
12. Telnov Nicolai, doctor în istorie, conferențiar cercetător  
13. Zabunova Natalia, doctor în istorie, conferențiar cercetător  
14. Zaicovschi T., doctor în istorie, conferențiar cercetător  
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15. Nastas Jeni, doctor în istorie, conferențiar universitar  
16. Zabolotnaia Lilia, doctor în istorie, conferențiar cercetător  
17. Buzilă Varvara, doctor în istorie, conferențiar cercetător  
18. Nesterova Tamara, doctor în istorie, conferențiar cercetător  
19. Chiseliţă Vasile, doctor în istorie, conferențiar cercetător  

22. Universitatea de Stat din Moldova 
09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie 
09.00.03 – Istoria filosofiei 
09.00.08 – Filosofia şi metodologia ştiinței 

1. Preşedinte: Saharneanu Eudochia, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Capcelea Valeriu, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiințiifc: Zelenschi Angela, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
4. Ţapoc Vasile, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
5. Viziru Pavel, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
6. Ţîrdea Teodor, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
7. Bobână Gheorghe, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
8. Coandă Svetlana, doctor habilitat în filosofie, onferenţiar universitar 
9. Căldare Dumitru, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
10. Sîrbu Ion, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
11. Roşca Ludmila, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar 
12. Suceveanu Angela, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
13. Braga Mihai, doctor în filosofie, conferenţiar universitar  
14. Ojovanu Vitalie, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
15. Lozovanu Ecaterina, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
16. Guţu Vasile, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
17. Paladi Florentin , doctor habilitat în şt fizico-matematice, doctor în filosofie, conferenţiar universitar  
18. Rusandu Ion, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

 
23. Institutul  Integrare Europeană şi Ştiințe Politice  
09.00.03 – Istoria filosofiei 
09.00.13 – Filosofia socială, antropologie filosofică, filosofia culturii 

1. Preşedinte: Bobână Gheorghe, doctor habilitat în filosofie, profesor cercetător  
2. Vicepreşedinte: Coandă Svetlana, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar 
3. Secretar ştiințific: Troianovscaia Lidia, doctor în filosofie, conferențiar cercetător 
4. Roşca Alexandru, doctor habilitat în filosofie, academician  
5. Pascaru Ana, doctor în filosofie, conferențiar cercetător 
6. Ciobanu Rodica, doctor în filosofie, conferențiar universitar   
7. Ţîrdea Teodor, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
8. Ojovanu Vitalie, doctor în filosofie, conferențiar universitar 
9. Saharneanu Eudochia, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
10. Roşca Ludmila, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar 
11. Braga Mihai, doctor în filosofie, conferențiar universitar 
12.  Braga Liliana,  doctor în filosofie, conferențiar cercetător   
13. Dumitraş Teodor, doctor în filosofie, conferențiar universitar 
14. Rusandu Ivan, doctor în filosofie, conferențiar cercetător 
15. Căldare Dumitru, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar 
16. Levința Ştefan,doctor în filosofie, conferențiar universitar 
17. Capcelea Valeriu, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar 
18. Victor Juc, doctor în filosofie, conferențiar universitar 
19. Vasilescu Grigore, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 

 
24. Institutul Integrare Europeană şi Ştiințe Politice al AŞM 
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice 

1. Preşedinte: Roşca Alexandru, doctor habilitat în filosofie, academician   
2. Vicepreşedinte: Varzari Pantelimon, doctor în filosofie, conferențiar universitar 
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3. Secretar ştiințific: Juc Victor, doctor în filosofie, conferențiar universitar 
4. Rusandu Ivan, doctor în filosofie, conferențiar cercetător  
5. Moraru Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
6. Anikin Vladimir, doctor habilitat în politologie, conferențiar cercetător 
7. Ojovanu Vitalie, doctor în filosofie, conferențiar universitar 
8. Sîmboteanu Aurel, doctor în politologie, conferențiar universitar 
9. Balan Elena, doctor în politologie,conferențiar cercetător  
10. Braga Lilia, doctor filosofie, conferențiar cercetător 
11. Rogovaia Galina, doctor în filosofie, conferențiar cercetător  
12. Nazaria Sergiu, doctor habilitat în politologie, conferențiar universitar 
13. Josanu Iurie, doctor în filosofie, conferențiar universitar 
14. Manolache Constantin, doctor în politologie, conferențiar universitar 
15. Pîrțac Grigore, doctor în politologie, conferențiar universitar 

 
25. Universitatea de Stat din Moldova 
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice 

1. Preşedinte: Saca Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Solomon Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
3. Secretar ştiințific: Bucătaru Igor, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
4. Anikin Vladimir, doctor habilitat în politologie, conferenţiar cercetător  
5. Cujbă Vasile, doctor în filosofie, conferenţiar universitar,  
6. Eşanu Constantin, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
7. Gorincioi Iulia, doctor în filosofie, conferenţiar universitar  
8. Marin Constantin, doctor habilitat în politologie , profesor universitar 
9. Moraru Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar,  
10. Moşneaga Valeriu, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
11. Roşca Alexandru, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, academician 
12. Rusnac Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician 
13. Sandu Ion, doctor în istorie, profesor universitar 
14. Stan Valentina, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
15. Varzari Pantelimon, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

 
26. Universitatea de Stat din Moldova 
22.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria sociologiei 
22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale 

1. Preşedinte: Bulgaru Maria, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Onofrei Aliona, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiințific: Oceretnîi Anastasia, doctor în sociologie  
4. Milicenco Stela, doctor în sociologie, conferenţiar universitar  
5. Spătaru Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar 
6. Moşneaga Valeriu, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
7. Racu Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
8. Bejan-Volc Iulia, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător  
9. Blajco Vladimir, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător  
10. Guţu Vladimir, doctor habilitat în sociologie, profesor universitar 
11. Cheianu Diana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar  
12. Pistrinciuc Vadim, doctor în sociologie   
13. Chisari-Rurak Aliona, doctor în drept, conferenţiar universitar  
14. Comendant Tatiana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 
15. Priţcan Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  
16. Buciuceanu Mariana, doctor în sociologie 

 
27. Institutul Integrare Europeană şi Ştiințe Politice al AŞM 
22.00. 04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale 

1. Preşedinte: Blajco Vladimir, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător 
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2. Vicepreşedinte: Mocanu Victor, doctor în sociologie, conferențiar cercetător 
3. Secretar ştiințific: Călcâi Gheorghe, doctor în filosofie (sociologie aplicată), conf cercetător 
4. Bejan-Volc Iulia, doctor habilitat în sociologie 
5. Malcoci Ludmila, doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar 
6. Timuş Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru corespondent  
7. Guțu Vladimir, doctor habilitat în sociologie, profesor universitar 
8. Bulgaru Maria, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
9. Milicenco Stela, doctor în sociologie, conferențiar universitar 
10. Spătaru Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar   
11. Comendant Tatiana, doctor în sociologie, conferențiar universitar 
12. Gagauz Olga, doctor în sociologie, conferențiar cercetător 
13. Sali Nicolae, doctor în istorie, conferențiar universitar 
14. Mândru Valeriu, doctor în sociologie, conferențiar cercetător 
15. Isac Oxana, doctor în sociologie, conferențiar universitar 
16. Cobzac Iosif, doctor în filosofie, (sociologie aplicată), conferențiar cercetător 
17. Caraman Iurie, doctor în sociologie, conferențiar cercetător 

 
28. Universitatea de Stat din Moldova  
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale  

1. Preşedinte: Teosa Valentina, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Eşanu Constantin, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
3. Secretar ştiințific: Cebotari Svetlana, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
4. Rusnac Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician 
5. Cojocaru Violeta, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
6. Ciobu Emil, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
7. Colaţchi Angela, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 
8. Lavric Aurelian, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
9. Juc Victor, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
10. Kraijdan Airina, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
11. Nazaria Sergiu, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar 
12. Ejova Cristina, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
13. Solomon Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
14. Tărîţă Orest, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
15. Vasilescu Grigore, doctor habilitat în filosofie conferenţiar universitar 
 

FILOLOGIE, STUDIUL ARTELOR 
 
29. Universitatea de Stat din Moldova 
10.01. 06 – Literatura universală şi comparată 

1. Preşedinte: Pavlicenco Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Prus Elena, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar   
3. Secretar ştiințific: Grossu-Chiriac Cristina, doctor în filologie, conferențiar universitar  
4. Baraga Victoria , doctor în filologie, conferențiar universitar 
5. Ciocoi Tatiana, doctor în filologie, conferențiar universitar 
6. Ganea Raisa, doctor în filologie, conferențiar universitar 
7. Plămădeală Ion, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar  
8. Sporîş Natalia, doctor în filologie 
9. Şihova Irina, doctor în filologie,  conferențiar cercetător  
10. Taraburca Emilia, doctor în filologie, conferențiar universitar  
11. Topor Gabriela, doctor în filologie, conferențiar universitar 
12. Dragoş Vicol, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar 

 
30. Universitatea de Stat din Moldova 
10.02.05 – Limbi romanice 

1. Preşedinte: Dumbrăveanu Ion,  doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
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2. Vicepreşedinte: Lența Anatol, doctor în filologie, conferențiar universitar  
3. Secretar ştiințific: Grădinaru Angela, doctor în filologie, conferențiar universitar 
4. Axenti Eufrosinia, doctor în filologie, conferențiar universitar 
5. Bondarenco Ana, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
6. Coşciug Angela, doctor în filologie, conferențiar universitar 
7. Cazacu Lidia, doctor în filologie, conferențiar universitar 
8. Guțu Ion, doctor în filologie, conferențiar universitar 
9. Manoli Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
10. Moldovanu Gheorghe, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
11. Moloşnic Viorica, doctor în filologie, conferențiar universitar 
12. Moraru Lidia, doctor în filologie, conferențiar universitar 
13. Moraru Silvia, doctor în filologie, conferențiar universitar 
14. Păcuraru Veronica, doctor în filologie, conferențiar universitar 
15. Roşca Angela, doctor în filologie, conferențiar universitar 
16. Scutelnic Valentina, doctor în filologie, conferențiar universitar 
17.  Zbanț Ludmila,  doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar  
18. Guțu Ana, doctor în filologie, conferențiar universitar 
19.  Prus Elena, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar  

 
31. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 
17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta muzicală) 

1. Preşedinte: Axionov Vladimir, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar  
2.Vicepreşedinte: Dănilă Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar universitar  
3. Secretar ştiințific: Bunea Diana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
4. Melnic Victoria, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
5. Mironenco Elena doctor în studiul artelor, profesor universitar  
6. Ţircunova Svetlana, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
7. Cocearova Galina, doctor în studiul artelor, profesor universitar  
8. Vdovina Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar  
9. Ciobanu-Suhomlin Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar  
10. Berezovicova Tatiana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
11. Reaboşapca Ludmila, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
12. Tcacenco Victoria, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
13. Rojnoveanu Angela, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
14. Galaicu Violina, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător  
15. Ghilaş Victor, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 
16. Ciuhrii Serghei, profesor universitar 
 

32. Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM 
17.00.01 – Arte audio-vizuale 

1. Preşedinte: Plămădeală Ana-Maria, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 
2. Vicepreşedinte: Bohanțov Alexandru, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
3. Secretar ştiințific: Ghilaş Ana, doctor în filologie, conferențiar universitar  
4. Coroliova Elfrida, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător  
5. Olărescu Dumitru, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 
6. 6 Tipa Violeta, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător  
7. Roşca Angelina, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar  
8. Târțău Svetlana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
9. Parfentiev Boris, doctor în istorie 
10. Ungureanu Larisa, doctor în studiul artelor 

 
33. Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM 
17.00.04 – Arte vizuale 

1. Preşedinte: Şlapac Mariana, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător  
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2. Vicepreşedinte: Brigalda Eleonora, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar  
3. Secretar ştiințific: Codraticova Liliana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar   
4. Nesterov Tamara, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător  
5. Toma Ludmila, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar   
6. Stăvilă Tudor, doctor habilitat în studiul artelor, profesor cercetător  
7. Simac Ana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar   
8. Ursachi Rodica, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar   
9. Malcoci Vitalie, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar   
10. Marian Ana, doctor în studiul artelor 
11. Rogaciuc Victoria, doctor în studiul artelor 
12. Bognibov Eugeniu, în arhitectură   
13. Cocin Alexandru , doctor în arhitectură   
14. Canaşin Iurie, conferențiar universitar   
15. Cobzac Victor, conferențiar universitar   

 
 

DREPT 
 

34. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM  
12.00.10 – Drept internațional public 

1. Preşedinte: Balan Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Burian Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
3. Secretar ştiinţific: Ţarălungă Victoria, doctor în drept, conferențiar universitar  
4. Chirtoacă Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar 
5. Ceban Cristina, doctor în drept, conferențiar universitar 
6. Smochină Carolina, doctor în drept, conferențiar universitar 
7. Lazari Constantin, doctor în drept, conferențiar universitar 
8. Osmochescu Nicolae, doctor în drept, profesor universitar  
9. Gamurari Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar 
10. Sârcu Diana, doctor în drept, conferențiar universitar 
11. Suceveanu Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar  
12. Zamfir Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar  
13. Dorul Olga, doctor în drept 

 
PEDAGOGIE, PSIHOLOGIE 

 
35. Universitatea de Stat din Moldova 
13.00.01 –Pedagogie  generală 

1. Preşedinte: Guţu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Şevciuc Maia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
3. Secretar ştiinţific: Bîrnaz Nina, doctor în pedagogie 
4. Platon Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
5. Cuzneţov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
6. Bodrug- Lungu Valentina doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar  
7. Cojocaru Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar   
8. Dandara Otilia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
9. Goraş-Postică Viorica, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
10. Repida Tatiana,  doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
11. Panico Vasile, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
12. Darii Ludmila, doctor în pedagogie, conferențiar universitar   
13. Paiu Mihai, doctor în pedagogie 
14. Andriţchi Viorica, doctor în pedagogie, conferențiar universitar  
15. Ghicov Adrian, doctor în pedagogie 
 

36. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  
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13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (discipline artistice) 
1. Preşedinte: Gagim Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Tetelea Margarita, doctor în pedagogie, conferențiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Bularga Tatiana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 
4. Babii Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar   
5. Silistraru Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
6. Pâslaru Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
7. Morari Marina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 
8. Simac Ana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar  
9. Zorilo Larisa, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 
10. Cabac Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferențiar universitar  
11. Ciobanu Lora, doctor în pedagogie, conferențiar universitar  
12. Popov Anton, doctor în pedagogie, conferențiar universitar  
13. Paşca Eugenia, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar  
14. Granețkaia Lilia, doctor în pedagogie  

 
37. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău 
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (discipline socio-umane) 

1. Preşedinte: Borozan-Cojocaru Maia, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Papuc Ludmila,  doctor în istorie, conferențiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Petrenco Liuba, doctor în pedagogie, conferențiar universitar  
4. Barbăneagră Alexandra, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 
5. Burlacu Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar   
6. Mândâcanu Virgil, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
7. Patraşcu Dumitru,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
8. Babără Eugenia, doctor în filologie, conferențiar universitar  
9. Gherlovan Olga, doctor în pedagogie, conferențiar universitar  
10. Mocanu Liuba, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 
11. Sadovei Larisa, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 
12. Solcan Angela, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 
13. Strah Lidia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 
14. Şchiopu Constantin, doctor în pedagogie, conferențiar universitar  
15. Vacarciuc Mariana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

 
38. Universitatea de Stat din Tiraspol  
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (ştiinţe exacte) 

1. Preşedinte: Hariton Andrei, doctor în pedagogie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Gheorghiţă Eugen, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar  
3. Secretar ştiinţific: Bocancea Viorel, doctor în pedagogie, conferențiar universitar  
4. Cioban Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
5. Calmuţchi Laurenţiu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
6. Lupu Ilie, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
7. Vatavu Alexandru, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 
8. Neaga Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
9. Gremalschi Anatol, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
10. Cataranciuc Sergiu, doctor în ştiinţe fizico-matematice conferențiar universitar  
11. Grati Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
12. Volontir Nina , doctor în geografie, conferențiar universitar  
13. Zastînceanu Liubov, doctor în pedagogie 

 
 
 
39. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău  
19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii 

1. Preşedinte: Racu Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar  
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2. Vicepreşedinte: Perjan Carolina, doctor în psihologie, conferențiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Verdeş Angela, doctor în psihologie 
4. Bucun Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
5. Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător  
6. Jelescu Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
7. Negură Ion, doctor în psihologie, conferențiar universitar  
8. Bodorin Cornelia, doctor în psihologie, conferențiar universitar 
9. Gânu Domnica, doctor în psihologie, conferențiar universitar 
10. Losîi Elena, doctor în psihologie, conferențiar universitar 
11. Olărescu Valentina, doctor în psihologie, conferențiar universitar 
12. Priţcan Valentina, doctor în psihologie, conferențiar universitar 
13. Vîrlan Maria, doctor în psihologie, conferențiar universitar 
14. Stamatin  Otilia, doctor în psihologie, conferențiar universitar  
15. Baciu Tatiana, doctor în psihologie, conferențiar universitar  
 

MEDICINĂ; FARMACIE 
 

40. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”  
14.00.04 – Otorinolaringologie  
14.00.08 – Oftalmologie 

1. Preşedinte: Sandu Alexandru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Bendelic Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Jeru Ion, doctor în medicină, conferențiar universitar  
4. Maniuc Mihai, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. Danilov  Lucian, doctor în medicină, conferențiar universitar 
6. Vetrician Serghei, doctor în medicină, conferențiar universitar 
7. Cuşnir Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
8. Lupaşco Vera, doctor în medicină, conferențiar universitar 
9. Cabac Vasili, doctor în medicină, conferențiar universitar 
10. Ababii Polina, doctor în medicină, conferențiar universitar 
11. Corduneanu Angela, doctor în medicină, conferențiar universitar 
12. Lobcenco Aglaia, doctor în medicină 
13. Hangan Corneliu, doctor în medicină, conferențiar universitar 
14. Foca Ecaterina, doctor în medicină, conferențiar universitar 
15. Chiaburu Anghelina, doctor în medicină, conferențiar universitar 

 
41. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemițanu”  
14.00.02 – Anatomia omului 
14.00.15 – Anatomie patologică 
14.00.24 – Medicină legală 

1. Preşedinte: Ştefaneţ Mihai, doctor habilitat în medicină, profesor universitar          
2. Vicepreşedinte: Pădure Andrei, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
3. Secretar ştiinţific:Turchin Radu, doctor în medicină, conferențiar universitar          
4. Zota Eremei, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
5. Baciu Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar          
6. Catereniuc Ilia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar          
7. Nacu Viorel, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar 
8. Ciornîi Anatol, doctor habilitat în medicină, profesor universitar          
9. Haidarlî Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar          
10. Rîvneac Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar          
11. Şaptefraţi Lilian, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
12. Vudu Grigore, doctor în medicină, conferențiar universitar 
13. Melnic Eugen, doctor în medicină, conferențiar universitar 
14. Şarpe Vasile, doctor în medicină, conferențiar universitar 
15. Onea Emilian, doctor în medicină, conferențiar universitar 
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16. Fruntaş Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar          
 
42. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemițanu”  
14.00.05 – Boli interne 
14.00.03 – Endocrinologie  
14.00.11 – Dermatologie şi venerologie  

1. Preşedinte: Groppa Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Botnaru Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Corlăteanu Alexandru, doctor în medicină, conferențiar universitar  
4. Dumbrava Vlada, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
5. Anestiadi Zinaida, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
6. Istrati Valeriu , doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
7. Bivol Grigore, doctor în medicină, profesor universitar 
8. Curocichin Ghenadie, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
9. Grosu Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
10. Revenco Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
11. Matcovschi Sergiu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
12. Gudumac Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
13. Ţâbârnă Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
14. Proca Nicolae, doctor în medicină, conferențiar universitar  
15. Muşet Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
16. Beţiu Mircea, doctor în medicină, conferențiar universitar  
17. Vudu Lorina, doctor în medicină, conferențiar universitar 
18. Caradja Gheorghe, doctor în medicină, conferențiar universitar 
19. Nedelciuc Boris, doctor în medicină, conferențiar universitar 
20. Morcov Grigore, doctor în medicină, conferențiar universitar 
21. Sturza Vasile, doctor în medicină, conferențiar universitar 
22. Zabrailov Natalia, doctor în medicină, conferențiar universitar 
23. Lutan Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
24. Danilov Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
25. Izvorean Alexandru, doctor în medicină, profesor universitar 
26. Tcaciuc Eugen, doctor în medicină, conferențiar universitar 
 

43. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemițanu”  
14.00.16 – Fiziologia normală şi patologică 
14.00.25 – Farmacologie şi farmacologie clinică 

1. Preşedinte: Vovc Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Lutan Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Todiraş Stela, doctor în medicină, conferențiar universitar   
4. Ghicavîi Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. Darciuc Victor, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar   
6. Vişnevschi Anatolie, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar   
7. Cemоrtan Igor, doctor în biologie, conferențiar universitar   
8. Capcelea Svetlana, doctor în medicină, conferențiar universitar   
9. Lâsâi Leonid, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
10. Tagadiuc Olga, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar   
11. Gudumac Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
12. Goncear Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
13. Gavriluţă Vadim, doctor în medicină, conferențiar universitar   
14. Bacinschi Nicolae, doctor în medicină, conferențiar universitar   
15. Hangan Corneliu, doctor în medicină, conferențiar universitar   
16. Stratulat Silvia, doctor în medicină, conferențiar universitar   

 
44. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemițanu”  
14.00.07 - Igienă 
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1. Preşedinte: Băhnărel Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Friptuleac Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
3. Secretar ştiinţific: Ciobanu Sergiu, doctor în medicină, conferențiar universitar  
4. Opopol Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
5. Magdei Mihai, doctor habilitat în medicină 
6. Ostrofeţ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
7. Volneanschi Ana, doctor în medicină, conferențiar cercetător  
8. Chirlici Alexei, doctor în medicină, conferențiar universitar 
9. Pantea Valeriu , doctor în medicină, conferențiar cercetător  
10. Tofuni Ovidiu, doctor în medicină, conferențiar universitar  
11. Chicu Valeriu, doctor în medicină, conferențiar universitar  
12. Tihon Aliona, doctor în medicină, conferențiar universitar  
13. Rusu Raisa, doctor în medicină, conferențiar universitar  
14. Tcaci Eudochia, doctor în medicină 

 
45. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemițanu”  
14.00.10 – Boli infecţioase 
14.00.30- Epidemiologie 

1. Preşedinte: Holban Tiberu, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Prisacari Viorel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Guţu Luminiţa, doctor în medicină, conferențiar universitar 
4. Spînu Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. Magdei Mihai, doctor habilitat în medicină 
6. Bucov Victoria, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător   
7. Ghinda Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător   
8. Pîntea Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
9. Rudic Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
10. Rusu Galina, doctor în medicină, conferențiar universitar 
11. Plăcintă Gheorghe, doctor în medicină, conferențiar universitar 
12. Bîrcă Ludmila, doctor în medicină, conferențiar universitar 
13. Scoferţa Petru, doctor în medicină, conferențiar cercetător  
14. Chicu Valeriu, doctor în medicină, conferențiar universitar 
15. Vorojbit Valentina, doctor în medicină, conferențiar universitar 
16. Gheorghiţa Stela, doctor în medicină 

 
46. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemițanu”  
14.00.18 – Psihiatrie şi narcologie 

1. Preşedinte: Nacu Anatolie, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Revencu Mircea, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
3. Secretar: Coşciug Ion, doctor în medicină, conferențiar universitar  
4. Lacusta Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician    
5. Cobâleanschii Oleg, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar 
6. Lisnic Vitalie, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar 
7. Hotineanu Mihai, doctor în medicină, conferențiar universitar 
8. Carauş Ghenadie, doctor în medicină, conferențiar universitar 
9. Oprea Valentin, doctor în medicină, conferențiar universitar                              
10. Nastas Igor, doctor în medicină, conferențiar universitar  
11. Bacinschii Nicolai, doctor în medicină, conferențiar universitar                                                                
12. Moroşanu Mihai, doctor în medicină, conferențiar universitar                                                                
13. Cunicovskii Lidia, doctor în medicină 
14. Carp Lucia, doctor în medicină 
15. Boronin Larisa, doctor în medicină 
16. Deliv Inga, doctor în medicină 
17. Cernitanu Mariana, doctor în psihologie, conferențiar universitar                                                                

                                                                                          



19 

 

47. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemițanu”  
14.00.21 – Stomatologie 

1. Preşedinte: Nicolau Gheorghe , doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Topală Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
3. Secretar ştiinţific: Bajurea Nicolae, doctor în medicină, conferențiar universitar  
4. Lupan Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
5. Burlacu Valeriu, doctor în medicină, profesor universitar  
6. Şterbatiuc Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
7. Darciuc Victor, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
8. Topor Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
9. Maniuc Mihai, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
10. Chele Nicolae, doctor în medicină, conferențiar universitar 
11. Hîţu Dumitru, doctor în medicină, conferențiar universitar 
12. Solomon Oleg, doctor în medicină, conferențiar universitar 
13. Spinei Aurelia, doctor în medicină, conferențiar universitar 
14. Ceobanu Sergiu, doctor în medicină, conferențiar universitar 
15. Uncuţa Diana, doctor în medicină, conferențiar universitar 
16. Cojocaru Mihail, doctor în medicină, conferențiar universitar 

                                                                                                                                                                                            
48. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemițanu”  
14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie 

1. Preşedinte: Caproş Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Croitoru Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar 
3. Secretar ştiinţific: Verega Grigore, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
4. Gornea Filip, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
5. Marin Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
6. Moroz Petru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
7. Pulbere Oleg, doctor în medicină, conferențiar universitar 
8. Taran Anatolie, doctor habilitat în medicină 
9. Rîvneac Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
10. Darciuc Mihail, doctor în medicină, conferențiar universitar  
11. Topor Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
12. Grajdian Tudor , doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
13. Nacu Viorel, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar 
14. Custurov Vladimir, doctor habilitat în medicină 

 
49. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemițanu”  
14.00.33 – Medicină socială şi management     

1. Preşedinte: Ciobanu Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar           
2. Vicepreşedinte: Lozan Oleg, doctor în medicină, conferențiar universitar           
3. Secretar ştiinţific: Palanciuc Mihai, doctor în medicină, conferențiar cercetător 
4. Eţco Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar                                                           
5. Grejdianu Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar           
6. Spinei Larisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar                                                           
7. Tintiuc Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar                                                           
8. Ciocanu Mihai, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
9. Mereuţa Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
10. Cebanu Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar                                                                     
11. Moroşanu Mihail, doctor în medicină, conferențiar universitar  
12. Pantea Valeriu, doctor în medicină, conferențiar cercetător 
13. Savin Victor, doctor în medicină, conferențiar universitar                                                                                      
14. Ciobanu Mihai, doctor în medicină, conferențiar universitar  
15. Buga Mircea , doctor în medicină 
16. Damaşcan Ghenadie, doctor în medicină 
17. Goma Ludmila, doctor în economie, conferențiar universitar  
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18. Fornea Iuliana, doctor în psihologie, conferențiar universitar  

50. Institutul de Cardiologie 
14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie  

1. Preşedinte: Vataman Eleonora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Grosu Aurel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Gratii Cristina, doctor în medicină  
4. Batrînac Aurel, doctor în medicină, conferențiar cercetător  
5. Botnaru Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
6. Carauş Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător  
7. Ciobanu Nicolae, doctor în medicină, conferențiar cercetător  
8. Cobeţ Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
9. Groppa Liliana,  doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
10. Ivanov Victoria, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător  
11. Mătrăgună Nelea, doctor în medicină, conferențiar cercetător  
12. Morcov Larisa, doctor în medicină, 
13. Popa Serghei, doctor în medicină, conferențiar universitar  
14. Popovici Ion, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător  
15. Popovici Mihail, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
16. Revenco Ninel, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
17. Revenco Valeriu,  doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
18. Stamati Adela, doctor în medicină, conferențiar universitar  
19. Zatuşevschi Ion, doctor în medicină, conferențiar universitar  

 
51. Institutul Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului 
14.00.09- Pediatrie  

1. Preşedinte:  Mihu Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Revenco Nineli, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. Secretar ştiinific: Holban Ala, doctor în medicină, conferențiar universitar  
4. Petru Stratulat, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. Rudi Marc, doctor în medicină, profesor universitar 
6. Stasii Ecaterina, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
7. Iavorschi Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
8. Cojocaru Ala, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
9. Covalciuc Grigorii, doctor în medicină 
10. Gasnaş Ludmila, doctor în medicină 
11. Ţurea Valentin, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar   
12. Boian Gavril, doctor în medicină, conferențiar cercetător  
13. Tagadiuc  Olga, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar 
14. Vasilos Liubovi, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
15. Palii Ina, doctor în medicină, conferențiar universitar  

 
52. Institutul Oncologic 
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie 
14.00.29 – Hematologie şi transfuziologie  

1. Preşedinte: Jovmir Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
2. Vicepreşedinte: Ţîbîrnă Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
3. Secretar ştiințific: Gârleanu Lidia, doctor în medicină 
4. Cernat Victor, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
5. Belev Nicodim, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător   
6. Bulat Iurie, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
7. Cernîi Anatolie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
8. Chelea Iurie, doctor în medicină, conferențiar cercetător  
9. Corcimaru Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
10. Donscaia Anna, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător  
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11. Dudareva-Istru Ludmila, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
12. Godoroja Nadejda, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
13. Gudima Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător  
14. Robu Maria, doctor în medicină, conferențiar universitar  
15. Mereuţă Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
16. Musteaţă Larisa, doctor în medicină, conferențiar universitar 
17. Sofroni Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

53. Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” 
14.00.26-Ftiziopneumologie  
14.00.36 - Diagnostic de laborator; Imunologie şi alergologie  

1. Preşedinte: Matcovschi Sergiu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Iavorschi Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
3. Secretar ştiințific: Procopişin Larisa, doctor în medicină, conferențiar cercetător 
4. Djugostran Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător  
5. Ghinda Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
6. Gladun Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
7. Gudumac Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
8. Haidarlî Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
9. Kulcițkaia Stela, doctor în medicină, conferențiar universitar  
10. Martîniuc Constantin, doctor în medicină, conferențiar cercetător  
11. Moraru Nicolae,  doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
12. Moscovciuc Ana,  doctor în medicină, conferențiar cercetător 
13. Pisarenco Sergiu, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar  
14. Sain Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  
15. Tudor Elena, doctor în medicină, conferențiar cercetător 
16. Ustian Aurelia, doctor în medicină, conferențiar universitar  

 
 

II. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării. 
 
III. Hotărârea se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md) 
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academician 
 
 
 
 
 

Secretarştiinţific,                                    Gheorghe GLADCHI 
profesor universitar 
 


