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H O T Ă R Â R E A nr. AT –2/4 
din 05 aprilie 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 D 19.10.01.09 – 01* în cadrul Institutului de Filologie al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie cu tema: „Teatrul popular 
din Basarabia şi Bucovona de Nord: afirmarea dramaticului şi poetica sincretică” la specialitatea 10.01.09 – 
Folcloristică, prezentată de dl FILIP Iulian, în următoarea componenţă: 

1. CIMPOI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician 
2. BURUIANĂ Ion, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. BĂIEŞU Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
4. BOTEZATU Grigore, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
5. BOTNARU Tatiana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar universitar 
2. BUZILĂ Varvara, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CIRIMPEI Victor, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
 

2)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 22.17.00.01–19 în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor cu tema: 
„Concertul pentru violă şi orchestră: modalităţi de studiu” la specialitatea 17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta 
muzicală), prezentată de dl ANDRIEŞ Vladimir, în următoarea componenţă: 

1. PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar  
2. TIPA Violeta, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
3. GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
4. GHILAŞ Victor, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
5. MIRONENCO Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar universitar  
2. BEREZOVICOVA Tatiana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: AXIONOV Vladimir, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 
 

3)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 22.17.00.01–20 în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în studiul artelor cu 
tema: „Творчество композиторов Республики Молдова в репертуаре детских хоровых коллективов” 
(Creaţia compozitorilor din Republica Moldova în repertoriul colectivelor corale de copii) la specialitatea 17.00.01 – 
Arte audio-vizuale (arta muzicală), prezentată de dna ŞIMBARIOV Ana, în următoarea componenţă: 

1. PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar  
2. TIPA Violeta, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
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3. AXIONOV Vladimir, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar  
4. GHILAŞ Victor, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător 
5. DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar universitar  

Referenţi oficiali: 
1. SOLOMONOVA Olga, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, Kiev Ucraina  
2. TCACENCO Victoria, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MIRONENCO Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
 

 
ECONOMIE 

 
4)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 60.08.00.05 – 29  în cadrul Universităţii Agrare de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în economie cu tema: „Perfecţionarea 
relaţiilor funciare în contextul consolidării exploataţiilor agricole şi dezvoltării durabile a sectorului agrar din 
Republica Moldova”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură), prezentată de dl 
CIMPOIEŞ Dragoş, în următoarea componenţă: 

1. ŢURCANU Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. MOCANU Natalia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. CERTAN Semion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. TIMOFTI Elena, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
5. PARMACLI Dmitrii, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
Referenţi oficiali: 
1. OTIMAN Păun Ion, doctor în economie, profesor universitar, academician, România 
2. BOHATEREŢ Valentin Mihai, doctor în economie, cercetător ştiinţific principal, gr.I 
3. DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
 

5)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 60.08.00.05 – 28  în cadrul Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Eficienţa economică a 
intensificării ramurii fitotehnice în aspect regional”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în 
agricultură), prezentată de dna MEMEŢ Diana, în următoarea componenţă: 

1. ŢURCANU Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. MOCANU Natalia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
5. GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. PARMACLI Dmitrii, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: TIMOFTI Elena, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar. 
 

6)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.01 – 17 din cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Dezvoltarea capitalului 
uman în condiţiile formării economiei inovaţionale”, la specialitatea 08.00.01 – Economie politică; doctrine 
economice, prezentată de dna STOICAN Mirela, în următoarea componenţă: 

1. MOLDOVANU Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar, m. c. 
2. FEURAŞ Eugenia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
3. VACULOVSCHI Dorin, doctor în economie, conferenţiar universitar 
4. TRUSEVICI Alla, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. FORIS Tiberiu, doctor în informatică economică, profesor universitar, Braşov, România 
6. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
7. ŞIŞCAN Zorina-Svetlana, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. TROFIMOV Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: FILIP Nolea, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 

7)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.10–33 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Aspectele financiare ale 
funcţionării şi corelării sistemelor de asigurări medicale obligatorii şi facultative”,  la specialitatea 08.00.10 – 
Finanţe; monedă; credit, prezentată de dna MIRON Oxana, în următoarea componenţă: 

1. COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
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4. CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. MALANCIUC Iurie, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
6. REABOV Elizaveta, doctor în economie, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 

1. CONSTANTINESCU Dan, doctor în economie, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. LASCU Dumitru, doctor în economie, Tulcea, România 

Conducător ştiinţific: FOTESCU Stanislav, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
 

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 

 
8)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 32.01.05.05 – 01 în cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în informatică cu tema: “Modele, 
algoritmi şi instrumente de proiectare şi analiză a bazelor de date”, la specialitatea: 01.05.05 – Sisteme 
internaţionale, prezentată de dl COTELEA Vitalie, în următoarea componenţă:  

1. COSTAŞ Ilie, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
2. AMARFII Ion, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. BOLUN Ion, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
4. GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, membru corespondent 
5. PERJU Veaceslav, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
6. GUŢULEAC Emilian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
7. OHRIMENCO Serghei, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

Referenţi oficiali:  
1. POPESCU Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
2. MIŞCOI Gheorghe, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
3. COJOCARU Svetlana, doctor habilitat în informatică, conferenţiar cercetător 

 
9)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 02.02.00.05 – 03* în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie cu tema: 
“Индуцированное соосаждение нанокристаллических Со-W покрытий и их механические свойства” 
(Codepunerea indusă a acoperirilor nanocristaline din Co-W şi proprietăţile lor mecanice), la specialitatea: 02.00.05 
- Electrochimie, prezentată de dl BELEVSCHI Stanislav, în următoarea componenţă:  

1. DUCA Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
2. PASINCOVSCHI Emil, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 
3. TURTĂ Constantin, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician 
4. KOZDOBIN Constantin, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, Ucraina 
5. COVALIOV Victor, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 

Referenţi oficiali:  
1. REVENCO Mihail, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
2. ZELENŢOV Veaceslav, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: DICUSAR Alexandr, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent 
 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
10)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 39 în cadrul Institutului de Cardiologie, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină, cu tema: “Elasticitatea arterială şi indicii 
hemodinamicii centrale: evaluare şi concepte patofiziologice de interdependenţă”, la specialitatea 14.00.06 – 
Cardiologie şi reumatologie (reumatologie), prezentată de dl CIOBANU Nicolae, în următoarea componenţă: 

1. GROSU Aurel, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. GROPPA Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
6. GRIB Liviu, doctor în habilitat medicină, conferenţiar universitar 
7. LUTAN Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 

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

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

11)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.35 – 06* 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 
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tema: „Diagnosticul diferenţial şi tratamentul chirurgical etiopatogenic individual adaptat al sindromului de 
colostază cronică la copil”, la specialitatea: 14.00.35 – Chirurgie pediatrică, prezentată de dl BOIAN Gavril, în 
următoarea componenţă: 

1. GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. CURAJOS Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. ŞAVGA Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
6. GOŢIA Dan, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 
7. MIŞIN Igor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
8. HOTINEANU Adrian, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. RUSU Porfirie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
2. TICA Constantin, doctor în medicină, profesor universitar, Constanţa, România 
3. APRODU Gabriel, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Consultant ştiinţific: GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
 

12)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 34 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: ”Tehnologii telemedicale în sistemul educaţional şi de sănăate”, la specialitatea 14.00.33 –Medicină socială şi 
management, prezentată de dl LOZAN Oleg, în următoarea componenţă: 

1. TINTIUC Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
3. CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. COSTAŞ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
5. GAVRILIUC Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
6. MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
7. VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
8. AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
9. GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CIOBANU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. COJOCARU Svetlana, doctor habilitat în informatică, conferenţiar universitar 
3. RIFAT Latifi, doctor în medicină, profesor universitar, Arizona 

Consultanţi ştiinţifici: ABABII Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, membru corespondent 
 

13)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.01 – 17, 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: „Aspectele evolutiv-clinice şi optimizarea conduitei sarcinii şi naşterii la gravidele cu hepatită B 
cronică”, la specialitatea 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie, prezentată de dna CASTRAVEŢ Irina, în următoarea 
componenţă: 

1. EŢCO Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
2. PETROV Victor, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. PALADI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
4. FRIPTU Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. MOŞIN Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. VÂRTEJ Petrache, doctor în medicină, profesor universitar, academician al AŞR, Bucureşti 
2. ROTARU Marin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific:  PÂNTEA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

 
14)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.13 – 12 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
“Migrena cronică şi asimetria ventriculară cerebrală (studiu clinico-neuroimagistic şu electrofiziologic)”, la 
specialitatea 14.00.13 – Neurologie, prezentată de dna ROTARU LIlia, 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. VOVC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. PASCAL Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. LISNIC Vitalie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. GROPPA Stanislav, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent  
2. RAILEAN Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
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Conducător ştiinţific:  MOLDOVANU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
Conducător ştiinţific:  LACUSTA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
 

15)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.22 – 16 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
„Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare a bolnavilor cu sechele cicatriciale în regiunea 
locomotorului”, la specialitatea: 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie, prezentată de dl CIRIMPEI Octavian, în 
următoarea componenţă: 

1. TOPOR Boris, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. PULBERE Oleg, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. RÎVNEAC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. ŞCERBATIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. REMIZOV Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. ŞAVGA Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. VICOL Gheorghe, doctor în medicină 

Conducător ştiinţific: MARIN Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: ANTOHI Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
 

16)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.40 – 03* în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
„Tratamentul multimodal al chistului renal solitar”, la specialitatea: 14.00.40 – Urologie, prezentată de dl TĂNASE 
Dorin, în următoarea componenţă: 

1. GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
4. CURAJOS Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. AXENTI Alin, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. MUSTEA Anatol, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: CEBAN Emil, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: HOTINEANU Adrian, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

   
17)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.07 – 09 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: 
”Evaluarea fiziologo-igienică a instruirii elevilor la lecţiile de informatică”, la specialitatea 14.00.07 – Igienă 
prezentată de dna CROITORU Cătălina, în următoarea componenţă: 

1. FRIPTULEAC Grigore, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. CHIRLICI Alexei, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
4. BAHNAREL Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. PANTEA Valeriu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
6. BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MOROŞANU Raisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. VOLNEANSCHI Ana, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: OSTROFEŢ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
 

18)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.07 – 10 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: 
”Estimarea igienică a impactului unor factori de mediu asupra morbidităţii populaţiei rurale prin osteoartroză”, la 
specialitatea 14.00.07 – Igienă prezentată de dna CIOBANU Elena, în următoarea componenţă: 

1. FRIPTULEAC Grigore, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. CHIRLICI Alexei, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. MOROŞANU Raisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. VOLNEANSCHI Ana, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
5. BABIUC Constantin, doctor în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
2. PÎNZARU Iurie, doctor în medicină  

Conducător ştiinţific: OSTROFEŢ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
Consultant ştiinţific: MAZUR Minodora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

19)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 50.14.00.30 – 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: 
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„Evaluarea particularităţilor epidemiologice ale infecţiei HIV asociate cu hepatitele virale B şi C”, la specialitatea 
14.00.30 – Epidemiologie, prezentată de dl GURIEV Vladimir, în următoarea componenţă: 

1. PRISACARI Viorel, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. COTELEA Adrian, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. IAROVOI Petru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. PÎNTEA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. HOLBAN Tiberiu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BUCOV Victoria, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
2. GHINDĂ Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  

Conducător ştiinţific: SPÎNU Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

 
BIOLOGIE 

 
20)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 60.06.01.07 – 10 în cadrul Universităţii Agrare de Stat din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în agricultură cu tema: „Productivitatea speciilor 
drupacee în funcţie de soi şi forma de coroană”, la specialitatea 06.01.07 – Pomicultură, prezentată de dl 
RÎBINŢEV Ion, în următoarea componenţă: 

1. BABUC Vasile, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, membru corespondent  
2. MANZIUC Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 
3. BALAN Valerian, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
4. DADU Constantin, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
5. PEŞTEANU Ananie, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. DONICĂ Ilie, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător 
2. GROSU Ion, doctor în agricultură 

Conducător ştiinţific: CIMPOIEŞ Gheorghe, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, membru corespondent
 

21)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.03.00.13 – 10 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: “Evaluarea acţiunii unor compuşi 
coordinativi ai cobaltului asupra funcţiei hematopoietice la purcei în perioada postnatală timpurie” la specialitatea 
03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor, prezentată de dna BALAN Diana, în următoarea componenţă: 

1. CRIVOI Aurelia, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
2. CORLĂTEANU Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar universitar  
3. MACARI Vasile,  doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar 
4. LIOGCHII NINA, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
5. CHIRIŢA Elena, doctor în biologie,  conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. LUTAN VASILE,  doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
2. BĂLĂNESCU Sava, doctor în medicină veterinară, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ŢURCANU Ştefan, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
 

22)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 10.03.00.12 – 06 în cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a 
Plantelor al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Particularităţile 
fiziologo-biochimice ale creşterii şi productivităţii soiurilor de struguri pentru masă în dependenţă de combinaţiile 
altoi-portaltoi” la specialitatea 03.00.12 – Fiziologie vegetală, prezentată de dl ŞTIRBU Andrei, în următoarea 
componenţă: 

1. ŞIŞCANU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
2. ŞTEFÂRŢA Anastasia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
3. TOMA Simion, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, academician 
4. BALAUR Nicolae, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
5. PORT Angela, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. BABUC Vasile, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, membru corespondent 
2. TUDORACHE Gheorghe, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: DERENDOVSKAIA Antonina, dr habilitat în agricultură, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: PERSTNIOV Nicolae, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
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DREPT 
 

23)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.10–35 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Reglementarea internaţională a 
conflictelor armate interne”, la specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public, prezentată de dl FRUNZE Ion, 
în următoarea componenţă: 

1. SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. CHIRTOACĂ Natalia, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. POPESCU Dumitra, doctor în drept, profesor universitar, România  
4. SÂRCU Diana, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5. ŢARĂLUNGĂ Victoria, doctor în drept 

Referenţii oficiali: 
1. FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România 
2. GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
 

24)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 49 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Teritoriul ca dimensiune 
indispensabilă a statului în dreptul constituţional”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dna LAMEŞ Daniela în următoarea componenţă: 

1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
3. SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. BANTUŞ Anatolie, doctor în drept, profesor universitar  
2. GORIUC Silvia, doctor în drept, conferenţiar universitar  

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

25)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 50 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Reglementarea juridică privind 
organizarea şi funcţionarea partidelor politice în Republica Moldova (studiu comparat)”, la specialitatea: 12.00.02 – 
Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl CIOBANU Ion în 
următoarea componenţă: 

1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. GUŢULEAC Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, profesor universitar 
3. CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. BANTUŞ Anatolie, doctor în drept, profesor universitar  
5. COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BALMUŞ Victor, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
 

26)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34 12.00.08 – 01 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Analiza juridico-penală a 
infracţiunilor privind dreptul de proprietate intelectuală”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), 
prezentată de dl DINCĂ Mihai, în următoarea componenţă: 

1. GHEORGHIŢĂ Mihai, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. ROTARU Oxana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5. VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar 
6. ALECU Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, România 

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

Conducător ştiinţific: BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
 

27)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34 12.00.08 – 02 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Aplicarea cunoştinţelor 
speciale medicale la cercetarea cauzelor penale”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal, 
criminalistică, expertiză judiciară), prezentată de dna BALTAGA Ecaterina, în următoarea componenţă: 
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1. BARBĂNEAGRĂ Alexei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. ROTARU Oxana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. PĂDURE Andrei, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
5. VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
6. MARGINEANU Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

Conducător ştiinţific: GHEORGHIŢĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
 

 
28)  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: „Problemele realizării dreptului persoanei la 
administrare într-un stat de drept (studiu juridico-comparativ)”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dl SCRIPNIC Veaceslav, în 
următoarea componenţă: 

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

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

Conducător ştiinţific: BALMUŞ  Victor, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
 

29)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.12.00.02 – 17* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Raportul juridic de drept al mediului”, la 
specialitatea: 12.00.02 – Drept public (ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dna 
NICOLAU Ingrid-Ileana, 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. ORLOV Maria, doctor în drept, conferenţiar universitar  
4. ROŞCANU Anton, doctor în drept, conferenţiar universitar  
5. TROFIMOV Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. CUŞMIR Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. IORDANOV Rodica-Iordanca, doctor în drept, conferenţiar universitar  

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

30)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 42 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Aspecte teoretice şi practice ale 
infracţiunii de şantaj”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl CRIJANOVSCHI 
Sergiu, în următoarea componenţă: 

1. BRÎNZĂ Sergiu,  preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. GHEORGHIŢĂ Mihai,  doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar 
5. CARPOV Trofim, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
2. BERLIBA Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: ULIANOVSCHI Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 
 

31)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 43 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Infracţiunile în domeniul proprietăţii 
industriale în legislaţia Republicii Moldova şi a României. Studiu de drept comparat.”, la specialitatea: 12.00.08 – 
Drept penal (drept penal), prezentată de dl PĂDURARU Alexandru, în următoarea componenţă: 

1. BARBĂNEAGRĂ Alexei,  preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. GLADCHI Gheorghe,  doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. STAMATIN Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 
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6. PĂVĂLEANU Vasile, doctor în drept, profesor universitar, România 
Referenţii oficiali: 

1. CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

32)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 44 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Infracţiunile de violare de domiciliu în 
legislaţia Republicii Moldova şi a României. Studiu de drept comparat.”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal 
(drept penal), prezentată de dl ŞTEFĂNUŢ Radu, în următoarea componenţă: 

1. CUŞNIR Valeriu,  preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. STATI Vitalie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. GHEORGHIŢĂ Mihai,  doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. GUŢANU Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar 
6. PĂVĂLEANU Vasile, doctor în drept, profesor universitar, România 

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

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

 
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
33)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 - 78 în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Recuperarea scoliozei la elevii ciclului 
primar în procesul educaţiei fizice”, la specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, 
antrenamentului sportiv şi a culturii  fizice de recuperare,  prezentată de dna TUCHILĂ Inesa, în următoarea 
componenţă:     
1. DORGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
2. JURAT Valeriu, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. FILIPENCO Efim, doctor în pedagogie, profesor universitar 
4. CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
5. RACU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 
1. BĂLTEANU Viorica, doctor în educaţie fizică, profesor universitar, Iaşi, România 
2. CARP Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: DEMCENCO Petru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

34)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 - 79 în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Индивидуализация специальной 
физической подготовки высококвалифицированных кикбоксеров универсального стиля (средняя весовая 
категория) в подготовительном периоде годичного цикла”, la specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii  fizice de recuperare,  prezentată de dl DERCACENCO Ivan, 
în următoarea componenţă:     

1. MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. DORGAN Viorel, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. BUSUIOC Serghei, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. PERFILOV Oleg, doctor în pedagogie  

Referenţii oficiali: 
1. COROBEINICOV Gheorghii, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, Kiev, Ucraina 
2. DANAIL Serghei, doctor în pedagogie, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: GORAŞCENCO Alexandr, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

35)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 - 80 în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Pregătirea profesională a studenţilor 
facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei volei prin folosirea aparatelor ajutătoare”, la specialitatea 
13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii  fizice de recuperare,  
prezentată de dl MOROŞAN-LARIONESCU Virgil-Adrian, în următoarea componenţă:     

1. MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. GANCEAR Ivan, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Odesa Ucraina 
4. MIHĂILĂ Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Piteşti, România 
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5. RICHICINSCHI Gabriela, doctor în pedagogie  
Referenţii oficiali: 

1. PĂCURARU Alexandru, doctor în pedagogie, profesor universitar, Galaţi, România 
2. BUFTEA Victor, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CIORBĂ Constantin, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 

36)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 - 81 în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Eficienţa pregătirii artistice a 
gimnastelor în ciclul anual de antrenament”, la specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, 
antrenamentului sportiv şi a culturii  fizice de recuperare,  prezentată de dna LIUŞNEA Diana Nicoleta, în 
următoarea componenţă:     

1. MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. PĂCURARU Alexandru, doctor în pedagogie, profesor universitar, Galaţi, România 
4. FILIPENCO Efim, doctor în pedagogie, profesor universitar 
5. MÂNDÂCANU Virgil, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. DOBRESCU Tatiana, doctor în pedagogie, profesor universitar, România 
2. DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: GRIMALSCHI Teodor, doctor în pedagogie, profesor universitar 
 

37)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 43 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Conceptualizarea educaţiei prospective în 
cadrul universitar”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna LUNGU Viorelia, 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. BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. CARA Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
5. AFANAS Aliona, doctor în pedagogie 

Referenţii oficiali: 
1. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. PANICO Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: REPIDA Tatiana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
 

38)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33.13.00.02 – 07* în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Формирование 
коммуникативно-речевой компетенции при интегрированном изучении русского языка”, la specialitatea 
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba rusă), prezentată de dna CURTEVA Oxana, în următoarea 
componenţă: 

1. MÂNDÂCANU Virgil, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. SADOVEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. COJOCARU-BOROZAN Maia,  doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. STRAH Lidia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
5. CURACIŢCHI Angela,  doctor în pedagogie 

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

Conducător ştiinţific: DROZD Galina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
 

39)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 33.19.00.07-04* în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie „Modele 
psihopedagogice de dezvoltare a sferei emoţional-volitive la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică”, la specialitatea 
19.00.10 – Psihologia specială,  prezentată de dna MAXIMCIUC Victoria, în următoarea componenţă: 

1. RACU Igor, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
2. NEGURĂ Ion, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
3. MAXIMENCO Iurie, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Odesa, Ucraina 
4. GÎNU Domnica,  doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
5. OLĂRESCU Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. VISCOVATOVA Tatiana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Odesa, Ucraina  
2. RUSNAC Virginia,  doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar  
 

40)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 35.13.00.02 - 03 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Alecu 
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Russo” din Bălţi, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Tema pe acasă la educaţia 
muzicală ca element al curriculumului disciplinar”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii 
(muzica), prezentată de dna COSUMOV Marina, în următoarea componenţă: 

1. SILISTRARU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. MORARI Marina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. TETELEA Margarita, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. DĂNILĂ Aurelian,  doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător  
5. GRANEŢCAIA Lilia,  doctor în pedagogie 

Referenţii oficiali: 
1. PÂSLARU Vladimir,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. VACARCIUC Mariana,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
 

41)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 35.13.00.02 - 04 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Dezvoltarea sensibilităţii 
cromatice la elevii claselor primare”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (arte plastice), 
prezentată de dna BLAJA-VITCOVSCHII Ala, în următoarea componenţă: 

1. GAGIM Ion, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. MORARI Marina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. BABII Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
5. BRIGALDA Eleonora,  doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. PÂSLARU Vladimir,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. VOZIAN Ludmila,  doctor în pedagogie 

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

42)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36.13.00.02 - 22 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Eficientizarea studierii matematicii şcolare prin 
intermediul metodelor activ-participative”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematica), 
prezentată de dna BRĂDULEAC Iraida, în următoarea componenţă: 

1. CALMUŢCHI Luarenţiu, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
4. HARITON Andrei, doctor în pedagogie, profesor universitar 
5. URSU Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali:  
1. CIOBANU Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
2. RUSULEAC Tatiana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

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

43)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36.13.00.02 - 23 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Metodologia studierii matematicii în instituţii cu 
profil tehnic prin intermediul noilor tehnologii informaţionale”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (matematica), prezentată de dna OSIPOV Violeta, în următoarea componenţă: 

1. CIOBANU Mitrofan, preşedinte, doctor habilitat, profesor universitar, academician 
2. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
4. BOCANCEA Viorel, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. ZASTÂNCEANU Liubovi, doctor în pedagogie 

Referenţii oficiali:  
1. GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. VATAVU Alexandru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: LUPU Ilie, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: CĂPĂŢÂNĂ Gheorghe, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  

 
 

ISTORIE, POLITOLOGIE, SOCIOLOGIE 
 

44)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30 07.00.06 – 09 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în istorie cu tema: „Spaţii sacre şi practici funerare 
din mileniul I a. Chr. în arealul carpato-balcanic”, la specialitatea: 07.00.06 – Arheologie, prezentată de dl 
ARNĂUT Tudor, în următoarea componenţă: 

1. SAVA Eugen, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 
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2. ZANOCI Aurel, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
3. POSTICĂ Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
4. URSULESCU Nicolae, doctor în istorie, profesor universitar, Iaşi, România 
5. PLOŞNIŢĂ Elena, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetăător 

Referenţii oficiali: 
1. LEVIŢKI Oleg, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
2. LASZLO Attila, doctor în istorie, profesor universitar, Iaşi, România 
3. BABEŞ Mircea, doctor în istorie, profesor universitar, Bucureşti, România 

Consultant ştiinţific: NICULIŢĂ  Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
 

45)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 18 23.00.01 – 19 în cadrul Institutului Integrare Europeană şi 
Ştiinţe Politice al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie cu tema: „Asigurarea 
securităţii naţionale a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare europeană”, la specialitatea: 23.00.01 – 
Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, prezentată de dl VARZARI Vitalie, în 
următoarea componenţă: 

1. ROŞCA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, academician 
2. RUSANDU Ion, secretar ştiinţific, doctor în filosofie, conferenţiar cercetător 
3. SACA Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
4. BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
5. JOSANU Iurie, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. BENIUC Valentin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
2. MANOLACHE Constantin, doctor în politologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: JUC Victor, doctor în filosofie, conferenţiar universitar  
 

46)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15.07.00.02–11 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Serviciul sanitar al armatei 
române în perioada 1914-1919”, la specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor, prezentată de dl STOICA Leontin, în 
următoarea componenţă: 
1. DRAGNEV Demir, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru corespondent  
2. CHIRTOAGĂ Ion, secretar ştiinţific, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
3. NICOLESCU Gheorghe, doctor în istorie, profesor universitar, Piteşti, România  
4. GHIŢIU Mitru, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
5. UNGUREANU Constantin, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 
Referenţii oficiali: 
1. OTU Petru, doctor în istorie, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. CIOBANU Vitalie, doctor în istorie 
Conducător ştiinţific: CHICUŞ Nicolae, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
 

47)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 07.00.06 – 08 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Construcţii martirice şi bazilici paleocreştine în 
spaţiul Balcano-Carpato-Pontic”, la specialitatea: 07.00.06 – Arheologie, prezentată de dl MOCANU Petre, în 
următoarea componenţă: 

1. POSTICĂ Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
2. ZANOCI Aurel, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
3. SAVA Eugen, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 
4. SPINEI Victor, doctor în istorie, profesor universitar, Iaşi, România 
5. VORNIC Vlad, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 

Referenţii oficiali: 
1. TEODOR Dan, doctor în istorie, profesor universitar, Iaşi, România 
2. TENTIUC Ion, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

Consultant ştiinţific: NICULIŢĂ  Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
 

48)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30 10.01.10 – 06 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie cu tema: „Influenţa politică a mass-media: presa 
Republicii Moldova din perspectiva modelului mediatic anglo-saxon”, la specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe 
ale comunicării, prezentată de dna BULICANU Victoria, în următoarea componenţă: 

1. MARIN Constantin, preşedinte, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
2. GUZUN Mihai, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
4. STEPANOV Georgeta, doctor în politologie, conferenţiar universitar  
5. SANDU Ion, doctor în istorie, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. BENIUC Valentin, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar  
2. CIBOTARU Viorel ,  doctor în filologie, conferenţiar universitar 
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Conducător ştiinţific: MORARU Victor , doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
 
 

 
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 
 
 
 

Preşedinte,                             
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 
 
 

Secretar ştiinţific,                      
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


