
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

 
COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 
 

Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271;   www. cnaa.md;  e-mail: cnaa@mail.utm.md 

H O T Ă R Â R E A nr. AT –3/11 
din 23 mai 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 30.10.02.04 – 04* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Conceptul de centru deictic în textul narativ (în 
baza materialului din limba engleză)” la specialitatea 10.02.04 – Limbi germanice (limba engleză), prezentată de dna 
CREANGA Oxana, în următoarea componenţă: 

1. MOLDOVANU Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
2. MATEI Tamara, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. BABÂRĂ Nicanor, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
4. MELENCIUC Dumitru, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. GOREA Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
2. ŞMATOV Valentina, doctor în filologie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: CINCILEI Cornelia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
 

 
ECONOMIE 

 
2)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 32.08.00.14–19 în cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în economie cu tema: „Asigurarea 
securităţii economice a grupărilor regionale interstatale  (Обеспечение экономической безопасности 
региональных объединений государств)”, la specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice 
internaţionale, prezentată de dl MAISEYENKA Yauhen, în următoarea componenţă: 

1. CHIRCĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. CHISTRUGA Boris, secretar, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
3. LOBANOV Natalia, doctor habilitat, conferenţiar universitar 
4. ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor  universitar 
5. KNEAZEV Stanislav, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
6. BENIUC Valentin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  

Referenţi oficiali:  
1. ILIINA Zinaida, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. RAILEAN Valentin, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
3. PÂŞCHINA Tatiana, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar  

Consultanţi ştiinţifici: BELOSTECINIC Grigore, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
                                      SACOVICI Vasilii, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
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3)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.10–35 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Noi aspecte ale 
investiţiilor: internaţionalizare diresctă şi indirectă”,  la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, prezentată 
de dl SLONOVSCHI Dumitru, în următoarea componenţă: 

1. HÎNCU Rodica, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. CIOBU Stela, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. LUCHIAN Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. ENICOV Igor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. TIMUŞ Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

4)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–47 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Dezvoltarea Camerelor de 
Comerţ şi Indistrie cu impact asupra consolidării mediului de afaceri”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dna GALANTON Natalia, în următoarea componenţă: 

1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. PORTĂRESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. BELOSTECINIC Grigore, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
4. PETROVICI Serghei, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5. CIOBANU Sergiu, doctor în economie 

Referenţi oficiali: 
1. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. VEVERIŢĂ Valentina, doctor în economie 

Conducător ştiinţific: CHIRCĂ Sergiu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

5)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.05–48 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Dezvoltarea 
managementului afacerilor mici şi mijlocii în condiţiile economiei concurenţiale”, la specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în anreprenoriat), prezentată de dna MIRONOV Svetlana, în următoarea componenţă: 

1. PALADI Ion, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. PORTĂRESCU Serghei, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. SÎRBU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. ŞAVGA Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5. STIHI Ludmila, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. TIMOFTI Elena, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. VEVERIŢĂ Valentina, doctor în economie 

Conducător ştiinţific: CERTAN Simion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

6)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05–23 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Modalităţile eficientizării 
managementului turismului românesc în condiţiile integrării în Uniunea Europeană”, la specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în turism), prezentată de dna TRAŞCĂ Elisabeta, în următoarea componenţă: 

1. BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BLAGORAZUMNAEA Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar  
3. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
4. COSÎRIN Florin, doctor în economie, conferenţiar cercetător, România 
5. VEREJAN Nicolae, doctor în economie 

Referenţi oficiali: 
1. CROTENCO Iuri, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. GOLIA Pompeliu, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BÎZGU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
 

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 

 
7)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 62.05.18.07 – 10 în cadrul Institutului Ştiinţifico-Practic de 

Horticultură şi Tehnologii Alimentare, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: 
“Elaborarea tehnologiei de demetalizare a vinurilor în baza utilizării sorbenţilor naturali  modificaţi (Разработка 
технологии демиталлизации вин на основе использования природных модифицированных сорбентов)”, la 
specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice, prezentată de dna DEGTEARI Natalia, în 
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următoarea componenţă:  
1. GĂINĂ Boris, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor cercetător, academician  
2. SOLDATENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 
3. STURZA Rodica, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
4. BĂLĂNUŢĂ Anatolie, doctor în tehnică, profesor universitar 
5. OLARU Constantin, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător  

Referenţi oficiali: 
1. TATAROV Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. MUSTEAŢĂ Grigore, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

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

8)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 31.05.18.01 – 09 în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Tehnologii de obţinere a emulsiilor alimentare 
din amestec de uleiuri de floarea-soarelui  şi seminţe de struguri”, la specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor 
alimentare (tehnologia produselor alimentaţiei publice), prezentată de dna CAPCANARI Tatiana, în următoarea 
componenţă:  

1. TATAROV Pavel, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
2. SUBOTIN Iurie, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
3. GONŢA Maria, doctor habilitat în chimie, conferenţiar universitar 
4. POPEL Svetlana, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 
5. MACARI Artur, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
6. OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent  

Referenţi oficiali:  
1. VIZIREANU Camelia, doctor inginer, profesor universitar, România  
2. IORGA Eugen, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  

Conducător ştiinţific: DESEATNICOV Olga, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
Consultant ştiinţific:   STURZA Rodica, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
 

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
9)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.21 – 26 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: „Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale cronice”, la specialitatea 14.00.21 
– Stomatologie, prezentată de dl CIOBANU Sergiu, în următoarea componenţă: 

1. LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. ŞCERBATIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. MUNTEANU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. RUDIC Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  

Referenţi oficiali: 
1. TOPALO Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. CERNÎI Anatol, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
3. MÂRŢU Silvia, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

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

10)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.40 – 04* 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 diferenţiat al incontinenţei urinare de efort la femei”, la specialitatea: 14.00.40 – Urologie, prezentată 
de dl TUCHILA Viorel, 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. MUSTEA Anatol, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  

Referenţi oficiali: 
1. BUMBU Gheorghe, doctor în medicină, profesor universitar, Oradea, România  
2. BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: TĂNASE Adrian, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
 

11)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.07 – 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: 
”Evaluarea igienică a condiţiilor instruirii în şcolile profesionale din industria uşoară şi argumentarea măsurilor de 
asanare a lor”, la specialitatea 14.00.07 – Igienă prezentată de dna TUTUNARU Mariana, în următoarea 
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componenţă: 
1. FRIPTULEAC Grigore, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. CHIRLICI Alexei, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. BAHNAREL Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. GREJDIANU Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. PANTEA Valeriu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. OSTROFEŢ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. MOROŞANU Raisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
 

12)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.25 – 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: 
„Particularităţi farmacologice ale sorbantului Medicas E şi asocierii lui cu oxigenobaroterapia”, la specialitatea 
14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică, prezentată de dna BODRUG Elena, în următoarea componenţă: 

1. GHICAVÎI Victor, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. STRATU Ecaterina, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. BACINSCHI Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
4. DARCIUC Victor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. BAXAN Ludmila, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. DUBCENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: GONCIAR Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific:  LÎSÎI Leonid, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

13)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 40 în cadrul Institutului de Cardiologie, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Antagonist al receptorilor versus inhibitor al 
enzimei de conversie a angiotensinei II: impactul asupra interrelaţiei insulinorezistenţă – disfuncţie diastolică în 
hipertensiunea arterială esenţială”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie), prezentată 
de dna SASU Diana, în următoarea componenţă: 

1. POPOVICI Mihail, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. REVENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. LÎSÎI Dorin, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  
5. VATAMAN Eleonora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. ANESTIADI Zinaida, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. GRIB Liviu, doctor în habilitat medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific:  CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător   
 

14)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 41 în cadrul Institutului de Cardiologie, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “ Spectrul anemiilor în lupus eritematos sistemic 
la femei”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (reumatologie), prezentată de dna 
SAMOHVALOV Elena, în următoarea componenţă: 

6. POPOVICI Mihail, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
7. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
8. BABIUC Constantin, doctor în medicină, profesor universitar 
9. MOŞNEAGA Marigula, doctor în medicină, conferenţiar universitar   
10. ROBU Maria, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. GHINDA Serghei, doctor în habilitat medicină, profesor cercetător  

Conducător ştiinţific:  MAZUR Minodora, doctor habilitat în medicină, professor universitar 
Consultant ştiinţific: CORCIMARU Ion, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent 
 

15)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.01 – 18, 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: „Deficitul de fier ca factor de risc în dezvoltarea hipogalactiei”, la specialitatea 14.00.01 – 
Obstetrică şi ginecologie, prezentată de dl Aldiabat MOHAMMAD, 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. ROTARU Marin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. CHELEA Iurie, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  
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Referenţi oficiali: 
1. CERNEŢCHI Olga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SERBENCO Anatolie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: FRIPTU Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

16)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.09 – 13, 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: „Aspecte clinico-evolutive şi factori de risc în hipertensiunea arterială la copii”, la specialitatea: 
14.00.09 – Pediatrie, prezentată de dna PÎRŢU Lucia, în următoarea componenţă: 

1. STRATULAT Petru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar   
2. COJOCARU Ala, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. VASILOS Liubovi, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. CEREMPEI Ludmila, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. FRIPTULEAC Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
6. PALII Ina, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. CARAUŞ Alexandru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
2. MĂTRĂGUNĂ Nelea, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific:  RUDI Marc, doctor în medicină, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

 
 

BIOLOGIE 
 

17)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.23 – 12 în cadrul Institutului de Microbiologie şi 
Biotehnologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: 
“Particularităţile fiziologo-biochimice şi biotehnologice ale tulpinilor autohtone de bacterii lactice şi elaborarea 
tehnologiei de producere a smântânii combinate cu utilizarea proteinei de soia” la specialitatea 03.00.23 – 
Biotehnologie, prezentată de dna ŞVEŢ Svetlana, în următoarea componenţă: 

1. USATÎI Agafia, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
2. CHIRIAC Tatiana, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
4. CILOCI Alexandra, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
5. SOLDATENCO Eugenia, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. ROŞCIN Iurie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. CHIRIŢA Elena, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: RUDIC Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
 

DREPT 
 

18)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34 12.00.02 – 01* în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Răspunderea contravenţională 
ca modalitate a constrângerii statale în domeniul asigurării ordinii de drept”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept 
public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dna COMARNIŢCAIA 
Elena, în următoarea componenţă: 

1. POPA Victor, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. ŢURCAN Serghei, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar  
4. BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
5. FURDUI Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar 
6. BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

Conducător ştiinţific: GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar  
 

19)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34 12.00.01 – 01 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Răspunderea juridică a 
statului în dreptul intern: aspecte istorice, teoretice şi practice”, la specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a 
dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept, prezentată de dna MORARU Elena, în 
următoarea componenţă: 

1. SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. POSTU Ion, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
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3. AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar, Iaşi, România 
2. NEGRU Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

 
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
20)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 - 82 în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Интенсификация учебно-
тренировочного процесса средствами ритмического воспитания и музыки на этапе начальной 
спортивной специализации в дзюдо”, la specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, 
antrenamentului sportiv şi a culturii  fizice de recuperare,  prezentată de dna POLEVAIA-SECĂREANU Angela, 
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. DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar 
5. FILIPOV Valeriu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. COROBEINICOV Gheorghii, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, Kiev, Ucraina 
2. POBURNÎI Pavel, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: AFTIMICIUC Olga, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
 

21)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 40.13.00.04 - 83 în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Formarea profesională a studenţilor 
din învăţământul universitar de educaţie fizică şi sport la specializarea ”Manager în turism”, la specialitatea 
13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii  fizice de recuperare,  
prezentată de dl MINDRIGAN Vasile, în următoarea componenţă:     

1. MANOLACHI Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. POVESTCA Lazari, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. DANAIL Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar 
4. TURCOV Elena, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
5. GRIMALSCHI Teodor, doctor în pedagogie, profesor universitar 

Referenţii oficiali: 
1. DORGAN Viorel, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. BOIAN Ion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: RÎŞNEAC Boris, doctor în pedagogie, profesor universitar 
 

22)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 44 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Repere psihopedagogice ale educaţiei pentru 
sănătate a liceenilor prin prisma parteneriatului educaţional”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, 
prezentată de dna STĂNICĂ Liliana, în următoarea componenţă: 

1. GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
4. BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. TOMA Steliana, doctor în pedagogie, profesor universitar, România 

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

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

23)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 45 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Conceptualizarea educaţiei interculturale în 
contextul învăţământului superior”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna CHIRIAC 
Argentina, în următoarea componenţă: 

1. BODRUG-LUNGU Valentina, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
2. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. DANDARA Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
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5. BUDNIC Ana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

1. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. HADÎRCĂ Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 

24)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33.13.00.01 – 01 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Corelarea 
activităţilor de învăţare pentru dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a limbajului la elevii claselor primare”, la 
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna TARLAPAN Livia, în următoarea componenţă: 

1. BOROZAN Maia,  preşedinte, doctor habilitat, conferenţiar universitar 
2. GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
3. BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
4. SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
5. MARIN Mariana,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. SILISTRARU Nicolae,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. GORAŞ –POSTICĂ Viorica,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
 

25)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 33.13.00.01 – 02 în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Fundamente 
teoretice şi metodologice ale formării competenţei de autonomie educaţională a profesorului”, la specialitatea 
13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dl IORDĂCHESCU Grigore-Dan, în următoarea componenţă: 

1. BOROZAN Maia,  preşedinte, doctor habilitat, conferenţiar universitar 
2. GARŞTEA Nina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
3. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
4. DANDARA Otilia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
5. PAPUC Ludmila,  doctor în istorie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. PÂSLARU Vlad,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. ALBU Gabriel,  doctor în pedagogie, profesor universitar, Ploieşti, România 

Conducător ştiinţific: MÂNDÂCANU Virgil, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 

26)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36.13.00.02 - 24 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Metodologia studierii elementelor de teoria 
probabilităţilor şi statistică matematică în gimnaziu şi liceu”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (matematica), prezentată de dna ANTONESCU Liliana, în următoarea componenţă: 

1. LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. LEAHU Alexei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
4. BOCANCEA Viorel, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. ZASTÂNCEANU Liubovi, doctor în pedagogie 

Referenţii oficiali:  
1. CALMUŢCHI Laurenţiu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. VATAVU Alexandru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: HARITON Andrei, doctor în pedagogie, profesor universitar 
 

27)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 36.13.00.02 - 25 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Formarea competenţei ecologice la studenţi în 
procesul predării-învăţării chimiei”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (chimia), prezentată 
de dna CALMUŢCHI  Lidia, în următoarea componenţă: 

1. LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
4. BOCANCEA Viorel, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. BUGA Alina, doctor în pedagogie 
6. GUŢANU Vasile, doctor habilitat în chimie, profesor universitar  

Referenţii oficiali:  
1. DEDIU Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
2. VATAVU Alexandru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: DUCA Gheorghe, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, academician 
Consultant ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
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ISTORIE, POLITOLOGIE, SOCIOLOGIE 
 

28)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15.07.00.02–13 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Societatea RSS Moldoveneşti de 
la acalmie la stări de conflict (1953-1991)”, la specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor, prezentată de dl 
TURTUREANU Ovidiu, 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. MORARU Anton, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
4. NEGRU Gheorghe, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
5. ŢÂCU Octavian, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. ŞIŞCANU Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
2. POSTICĂ Elena, doctor în istorie 

Conducător ştiinţific: EŞANU Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător, academician  
Consultant ştiinţific: PASAT Valeriu, doctor habilitat în istorie, membru corespondent  
 

29)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 22.07.00.07–05*, în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Locuinţa tradiţională 
lipovenească din spaţiul Pruto-Nistrean şi Stînga Nistrului (sec.XIX – încep.sec.XXI) (Традиционное 
старообрядческое жилище Пруто-Днестровского междуречья и Левобережного Поднестровья (XIX -  нач. 
XXI в.))”, la specialitatea: 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică, prezentată de dna DUŞACOVA 
Natalia, în următoarea componenţă: 

1. DERGACIOV Valentin, preşedinte, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
2. ŞOFRANSKY Zinovia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
3. RAŢEEVA Elena, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
4. NICOGLO Diana, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  
5. ZABUNOVA Natalia, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  

Referenţii oficiali: 
1. GUBOGLO Mihail, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Moscova, Rusia 
2. PRIGARIN Alexandr, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Odesa, Ucraina 

Conducător ştiinţific: STEPANOV Veaceslav, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător 
 

30)  Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.07.00.02–09 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Relaţiile culturale dintre Republica Moldova şi 
România (1991-2005)”, la specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor, prezentată de dna ŢÎBULAC Mariana, în 
următoarea componenţă: 

1. EREMIA Ion,  preşedinte,  doctor habilitat în istorie, profesor universitar   
2. ROTARU Liliana, secretar ştiinţific, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
3. PETRENCU Anatol, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
4. ENCIU Nicolae, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
5. POSTICĂ Elena, doctor în istorie 

Referenţii oficiali: 
1. EŞANU Constantin, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
2. CERNENCU Mihail, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: MURARU Elena,  doctor în istorie, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar  
 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  

Preşedinte,                      
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 

ecretar ştiinţific,          
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


