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H O T Ă R Â R E A nr. AT –3/2-1 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr.3/2 din 29 aprilie 2010) 

 
În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, în 

rezultatul examinării propunerilor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ale 
senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi în baza deciziilor comisiilor de experţi pe domenii, Comisia de 
atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

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

 
FILOLOGIE; STUDIUL ARTELOR 

 
1.1 Consiliul ştiinţific specializat D 30.10.01.06 - 15 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de 

a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie „Eroul şi universul în proza secolului al XX-lea” la specialitatea 
10.01.06 – Literatura universală şi comparată, prezentată de dna CUŞNIR Josefina, în următoarea componenţă: 
1. PAVLICENCO Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. GROSSU-CHIRIAC Cristina, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
3. GAVRILOV Anatol, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
4. BARAGA Victoria, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. CRUCERESCU Vasile, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
2. TOPOR Gabriela, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
Conducător ştiinţific: KLEIMAN Rita, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 

 
ECONOMIE 

 
1.2 Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.10–28 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Caracterul dual al paradisurilor fiscale 
cercetat prin prisma evaziunii fiscale”,  la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, prezentată de dna MAN 
Aureliana în următoarea componenţă: 
1. COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar;  
4. TALPOŞ Ioan, doctor în economie, profesor universitar, Timişoara, România; 
5. CASIAN Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

Referenţi oficiali: 
1. MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. CRICLIVAIA Diana, doctor în economie.  
Conducător ştiinţific: SUHOVICI Ana, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

 
1.3 Consiliul ştiinţific specializat D 30.08.00.10–09 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de a 

organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Impactul politicelor economice asupra datoriei publice",  la 
specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, prezentată de dna TELEUCĂ Lina în următoarea componenţă: 
1. ULIAN Galina, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
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2. DOGA-MÎRZAC Mariana, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
4. FUIOR Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. CASIAN Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

Referenţi oficiali: 
1. MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor cercetător;  
2. ŞTAHOVSCHI Ada, doctor în economie, conferenţiar universitar.  
Conducător ştiinţific: ENICOV Igor, doctor habilitat în economie, profesor universitar.  

 
1.4 Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.12–23 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: “Problemele contabilităţii operaţiilor de comerţ 
extern”, la specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică, prezentată de dna FULGA Viorica în 
următoarea componenţă: 

1. ŢURCANU Viorel, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. GRABAROVSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. FRECĂUŢANU Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. BAJEREAN Eudochia, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. ŢÎRIULNICOVA Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar. 

        Referenţi oficiali: 
1. BUCUR Vasile, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. DOLGHI Cristina, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

Conducător ştiinţific: TUHARI Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 
 

1.5 Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.12–22 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: “Perfecţionarea contabilităţii stocurilor la 
întreprinderile agricole”, la specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică, prezentată de dna 
BULGARU Veronica în următoarea componenţă: 
1. ŢURCANU Viorel, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. GRABAROVSCHI Ludmila, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. TUHARI Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. GRIGOROI Lilia, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. MALAI Andrei, doctor în economie, profesor universitar. 
        Referenţi oficiali: 
1. BUCUR Vasile, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. MALECA Ina, doctor în economie.  

Conducător ştiinţific: FRECĂUŢANU Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 
 

1.6 Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.14–12 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: "Tendinţe mondiale în dezvoltarea sectorului 
tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în baza investiţiilor străine directe", la specialitatea 08.00.14 – 
Economie mondială; relaţii economice internaţionale, prezentată de dna CRUDU Rodica, în următoarea 
componenţă: 
1. CHIRCĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. PALII Natalia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. HÎNCU Rodica, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, m. c.;  
5. POPESCU Anatrolie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar; 
6. ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
7. BADÎR Iurie, doctor în economie. 

Referenţi oficiali: 
1. GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. CIOBANU Sergiu, doctor în economie. 
Conducător ştiinţific: POPESCU Dan,  doctor în economie, profesor universitar, Sibiu, România; 
Consultant ştiinţific: CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar. 

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 

 
1.7 Consiliul ştiinţific specializat D 31.05.18.12 – 07 în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, abilitat cu dreptul de 

a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Studii şi elaborarea procesului de uscare a seminţelor de 
floarea soarelui cu scopul utilizării lor în panificaţie”, la specialitatea: 05.18.12 – Procese şi aparate în industria 
alimentară, prezentată de dl OSOIANU Gheorghii, în următoarea componenţă:  
1. LUPAŞCO Andrei, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. ŢERNĂ Ruslan, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
3. MALEJIC Ivan, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Kiev, Ucraina 
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4. ŞLEAGUN Galina, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător  
5. IVANOV Leonid, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
Referenţi oficiali:  
1. STURZA Rodica, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar  
2. ZAVIALOV Vladimir, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, Kiev, Ucraina 
Conducători ştiinţifici: BERNIC Mircea, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
 

1.8 Consiliul ştiinţific specializat D 31.05.18.12 – 06 în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, abilitat cu dreptul de 
a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Cercetarea procesului de uscare a strugurilor de soiuri 
apirene cu aplicarea curenţilor de frecvenţă supraînaltă”, la specialitatea: 05.18.12 – Procese şi aparate în industria 
alimentară, prezentată de dna NETREBA Natalia, în următoarea componenţă:  

1. SÎRGHI Constantin, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. BERNIC Mircea, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
3. ŞLEAGUN Galina, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător  
4. STURZA Rodica, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar  
5. BOIŞTEAN Olga, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali:  
1. MALEJIC Ivan, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar , Kiev, Ucraina 
2. CARABULEA Boris, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

Conducători ştiinţifici: DICUSAR Galina, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
           LUPAŞCO Andrei, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
 

1.9 Consiliul ştiinţific specializat DH 02.01.04.10 – 10 în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: 
“Procese de captare şi recombinare a purtătorilor de sarcină de neechilibru în straturile amorfe de As-Se şi 
As(Sb)2Se3:Sn”, la specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, prezentată de dna HAREA Diana, 
în următoarea componenţă:  

1. CULIUC Leonid, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
2. URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor habilitat în şt fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
3. NEDEOGLO Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
4. SÎRBU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
5. ŢIULEANU Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Referenţi oficiali:  
1. CARAMAN Mihail, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar 
2. ŞERBAN Dormidont, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: IOVU Mihai, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
 

MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
 

1.10 Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.01 – 14, 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: „Tratamentul incontinenţei urinare de efort asociată cu prolaps genital”, la specialitatea 14.00.01 – Obstetrică 
şi ginecologie, prezentată de dl FEGHIU Gheorghe, în următoarea componenţă: 

1. EŢCO Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
2. PETROV Victor, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. ROTARU Marin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. SERBRNCO Anatol, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
5. ROŞCA Petru, doctor în medicină, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. PALADI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
2. DRAGOŞ-DANIEL Dragomir, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

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

 
1.11 Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.09 – 08, 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: „Evoluţia şi controlul astmului bronşic la copiii de vârsta şcolară”, la specialitatea 14.00.09 – Pediatrie, 
prezentată de dna SELEVESTRU Rodica, în următoarea componenţă: 

1. STRATULAT Petru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. COJOCARU Ala, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. IAVORSCHI Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
4. STASII Ecaterina, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. OSTROFEŢ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. SINIŢCHI Georgeta, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România  
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2. GORELCO Tatiana, doctor în medicină 
Conducător ştiinţific: SCIUCA Svetlana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: FRIPTULEAC Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

 
1.12 Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.09 – 07, 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: „Individualizarea dietoterapiei şi a tratamentului medicamentos în dereglarea metabolismului Fenilalaninei”, 
la specialitatea 14.00.09 – Pediatrie, prezentată de dna UŞURELU Natalia, în următoarea componenţă: 
1. STRATULAT Petru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. COJOCARU Ala, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. ILICIUC Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. CEREMPEI Ludmila, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
5. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. GROPPA Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent  
2. MIHU Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Conducător ştiinţific: ŢUREA Valentin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: LÎSÎI Leonid, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

1.13 Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.02 – 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: 
”Particularităţi anatomo-chirurgicale ale elementelor pedicului hepatic”, la specialitatea 14.00.02 – Anatomia 
omului, prezentată de dl GUZUN Gheorghe, în următoarea componenţă: 

1. ŞTEFĂNEŢ Mihail, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. RÎVNEAC Victor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. ANDRIEŞ Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. CHIROŞCA Ludmila, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. SLOBODEAN Alexandr, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Cernăuţi, Ucraina 
2. CHERDEVARENCO Natalia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Conducător ştiinţific: CATERENIUC Ilia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: TOPOR Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

 
1.14 Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.02 – 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: 
”Argumentarea morfologică şi biomecanică a utilizării materialului chirurgical de saturare arahnopiafilum”, la 
specialitatea 14.00.02 – Anatomia omului, prezentată de dl TURCHIN Radu, în următoarea componenţă: 

1. ŞTEFĂNEŢ Mihail, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. RÎVNEAC Victor, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. FRUNTAŞU Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. PODUBNÂI Ion, doctor în medicină, profesor universitar 
5. HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. AHTEMIICIUK Iurii, doctor în medicină, profesor universitar, Cernăuţi, Ucraina  
2. JIŢA Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Conducător ştiinţific: CATERENIUC Ilia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
Consultant ştiinţific: TOPOR Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

 
1.15 Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.21 – 22 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: „Aspecte de 
chirurgie menajantă în implantologia orală ”, la specialitatea 14.00.21 – Stomatologie, prezentată de dl 
DOBROVOLSCHI Oleg, în următoarea componenţă: 

1. LIPAN 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. TOPOR Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. COJOCARI Mihai, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
Referenţi oficiali: 
1. AUGUSTIN Mihai, doctor în medicină, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

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

1.16 Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.27 – 46 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: ”Unele 



G:\2010.3\hotpr.2010.3 (29.04.2010)  formarea CSS.doc 5

metode de profilaxie a hemoragiilor din varicele esofagiene la bolnavii cu hipertensiune portală”, la specialitatea 
14.00.27 – Chirurgie, prezentată de dl CAZACU Lilian, 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. CAZACOV Vladimir, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
4. MALOMAN Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. DONSCAIA Ana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. COŞCIUG Gurie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: BOUR Alin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

1.17 Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.40 – 02* 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 structurilor uretrale”, la specialitatea 14.00.40 – Urologie, prezentată de dl 
SCUTELNIC Ghenadie, 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. MUSTEA Anatolie, doctor în medicină 
5. CURAJOS Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. AXENTI Alin, doctor în medicină 

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

1.18 Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.10 – 07 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină în 
baza lucrărilor publicate, cu tema: „Hepatitele virale B, C şi D acute şi cronice. Particularităţile clinice, 
epidemiologice, imunologice, evolutive şi de tratament”, la specialitatea 14.00.10 – Boli infecţioase, prezentată de dl 
PÂNTEA Victor, în următoarea componenţă: 

1. HOLBAN Tiberiu, preşedinte, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
2. MIHNEVICI Elena, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. IAROVOI Petru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
4. GHINDĂ Sergiu, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
5. ŢÎBÎRNĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. CÂRSTINA Dumitru, doctor în medicină, profesor universitar, Cluj-Napoca, România 
2. DUMBRAVĂ Vlada-Tatiana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. BUCOV Victoria, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 

Consultanţi ştiinţifici: ANDRIUŢĂ Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
                              SPÂNU Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

 
BIOLOGIE, GEOGRAFIE  ŞI AGRICULTURĂ 

 
1.19 Consiliul ştiinţific specializat D 61.06.01.03 – 01* în cadrul Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a 

Solului „Nicolae Dimo”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Evoluţia 
solurilor cenuşii arabile din Moldova Centrală şi măsuri de remediere a însuşirilor negative” la specialitatea 
06.01.03 – Agropedologie, prezentată de dna LUNGU Marina, în următoarea componenţă: 

1. ALEXEEV Vasile preşedinte, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
2. ARHIP Olga, secretar ştiinţific, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
3. UNGUREANU Valentin, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
4. LEAH Tamara, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
5. MOCANU Emilian, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. STASIEV Grigore, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. ANDRIUCA Valentina, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CERBARI Valerian, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
Consultant ştiinţific: ANDRIEŞ Serafim, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător, membru corespondent 
 

1.20 Consiliul ştiinţific specializat DH 06.03.00.08 –  04 în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, abilitat cu dreptul de 
a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Particularităţile biologice şi etologice ale aviafaunei 
acvatice şi semiacvatice din bazinul inferior al Prutului” la specialitatea 03.00.08 – Zoologie,  prezentată de dl 
COJAN Constantin, în următoarea componenţă: 
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1. DAVID Anatol, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
2. UNGUREANU Laurenţia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. COZARI Tudor, doctor în biologie,  profesor universitar  
4. ZUBCOV Nicolae, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
5. IORDACHE Ion, doctor în biologie, profesor universitar, Iaşi, România  

Referenţi oficiali:  
1. GAVA Radu, doctor în biologie, profesor universitar, Piteşti, România 
2. GAGHE Carmen, doctor în biologie, conferenţiar universitar, Iaşi, România 

Conducător  ştiinţific: MUNTEANU Andei, doctor în biologie, profesor universitar 
Consultant  ştiinţific: TODERAŞ Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
 

 
JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 

 
1.21 Consiliul ştiinţific specializat D 30 10.01.10 – 04 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de 

a organiza susţinerea tezei de doctor în filologie cu tema: „Fenomenul violenţei televizuale: cazul Republicii 
Moldova”, la specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, prezentată de dna RUSNAC Ludmila, în 
următoarea componenţă: 

1. CONSTANTINOVICI Elena, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
2. GUZUN Mihai, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. BOHANŢOV Alexandru, doctor în studiul artelor 
4. BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
5. DOROGAN Valentin, doctor în filologie, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. MORARU Victor ,  doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar  
2. OLĂRESCU Dumitru, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător  

Conducător ştiinţific: MARIN Constantin, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar 
 

DREPT, PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
 
1.22 Consiliul ştiinţific specializat D 15.12.00.03 – 02* în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Răspunderea juridică civilă pentru prejudiciul 
cauzat de produse defectuoase”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil), prezentată de dna KIRMICI Corina, 
în următoarea componenţă: 

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

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

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

1.23 Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 40 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Rolul autorităţilor publice în organizarea 
securităţii circulaţiei rutiere”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept, prezentată de dl ARMAŞU Sergiu în următoarea componenţă: 

1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător  
3. GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar  
5. MOCANU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. CÂRNAŢ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 
 

1.24 Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.10–29 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Права человека на благоприятную 
окружающую среду: международно-правовые аспекты”(Drepturile omului la un mediu ambiant sănătos: 
aspecte de drept internaţional), la specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public, prezentată de dl ABID NASIR 
HUSSAIN, în următoarea componenţă: 



G:\2010.3\hotpr.2010.3 (29.04.2010)  formarea CSS.doc 7

1. ARHILIUC Victoria, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor cercetător  
2. ZAMFIR Natalia, secretar ştiinţific, doctor în drept 
3. BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. SUCEVEANU Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar 
6. DEDIU Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
Referenţii oficiali: 

1. TIMCENCO Leonid, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Kiev, Ucraina 
2. IORDANOV Iordanca-Rodica, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

1.25 Consiliul ştiinţific specializat DH 38.13.00.01 - 41 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor în 
contextul intercultural al formării profesionale iniţiale”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată 
de dl BURDUJAN Radu, în următoarea componenţă: 

1. CEMORTAN Stela, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. CARA Angela, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
3. MÂNDÂCANU Virgil, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. BÂLICI Veronica, doctor în pedagogie 
5. VICOL Nelu, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 
1. BURDENIUC Galina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
2. ISAC Ştefania, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

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

1.26 Consiliul ştiinţific specializat DH 38.13.00.01 - 42 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Bazele psihopedagogice ale elaborării manualului electronic”, 
la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna RAILEAN Elena, în următoarea componenţă: 

1. CEMORTAN Stela, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. CARA Angela, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
3. GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
4. BACIU Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. CABAC Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 
1. MÂNDÂCANU Virgil, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. BĂLĂNEL Dumitru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: RUDIC Gheorghe, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
 

1.27 Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 30 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Fundamente psihopedagogice ale educaţiei de gen a 
preadolescentului în cadrul familiei”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna MUTU 
Tatiana, în următoarea componenţă: 

1. GUŢU Vladimir, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. DANDARA Otilia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. COJOCARU Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. OVCEARENCO Nadejda, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali:  
1. BODRUG Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
2. GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor în pedagogie 

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

1.28 Consiliul ştiinţific specializat D 30.19.00.01 – 01* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie „Particularităţi psihologice ale autoactualizării femeii de vârstă 
mijlocie”, la specialitatea 19.00.01 – Psihologie generală, prezentată de dna TOLSTAIA Svetlana, în următoarea 
componenţă: 

1. BOLBOCEANU Aglaida, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător  
2. POTÂNG Angela, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
3. BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
4. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
5. BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat pedagogie, conferenţiar universitar 
6. BOLEA Zinaida, doctor în psihologie 
Referenţii oficiali:  
1. MAXIMENCO Iurie, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Odesa, Ucraina 
2. GONŢA Victoria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
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Conducător ştiinţific: PLATON Carolina, doctor habilitat în pedagogie, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
 

1.29 Consiliul ştiinţific specializat DH 30 12.00.03 – 26 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Regimul juridic al companiilor multinaţionale”, la 
specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (internaţional privat), prezentată de dna BOLOGAN-VIERU Otilia în 
următoarea componenţă: 

1. COJUHARI Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BAIEŞ Sergiu, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. ROTARU Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar 

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

Conducător ştiinţific: BĂIEŞU Aurel, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

1.30 Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 27 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Liberarea de pedeapsa penală în reglementarea legislaţiei 
penale a Republicii Moldova”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl TIPA Ion în 
următoarea componenţă: 

1. BRÂNZĂ 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. ULIANOVSCHI Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. ULIANOVSCHI Xenofon, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. MARIŢ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: FLOREA Vasile, doctor în drept, conferenţiar universitar  
 

1.31 Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.08 – 28 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Coruperea pasivă şi coruperea activă în reglementarea 
legislaţiei penale a Republicii Moldova”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată de dl 
NASTAS Ion în următoarea componenţă: 

1. BRÂNZĂ 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. STAMATIN Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. CARPOV Trofim, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

Conducător ştiinţific: CIOBANU Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar  
 

1.32 Consiliul ştiinţific specializat DH 33.19.00.07-03* în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în psihologie „Modele psihopedagogice de intervenţie în 
procesul pregătirii pentru şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj”, la specialitatea 19.00.10 – Psihologia specială,  
prezentată de dna NOSATÎI Ala, 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. OLĂRESCU Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
5. CUCER Angela,  doctor în psihologie  

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

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

1.33 Consiliul ştiinţific specializat D 36.13.00.02 - 15 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, abilitat cu dreptul de a 
organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Fundamente metodologice ale formării iniţiale a profesorilor de 
informatică”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica), prezentată de dna 
CHIRCHINA Olga, 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. HARITON Andrei, doctor în pedagogie, profesor universitar  
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4. NEAGA Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
5. ZASTÎNCEANU Liubov, doctor în pedagogie 

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

Conducător ştiinţific: PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
 

1.34 Consiliul ştiinţific specializat D 36.13.00.02 - 16 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, abilitat cu dreptul de a 
organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Eludarea însuşirii eronate de către liceeni a conceptelor biologice”, 
la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (biologia), prezentată de dna CROCNAN Elena, 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. HARITON Andrei, doctor în pedagogie, profesor universitar  
4. GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
5. COZARI Tudor, doctor în biologie, profesor universitar 
6. URSU Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

 Referenţii oficiali: 
1. GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
2. VATAVU Alexandru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

 Conducător ştiinţific: PANICO Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
 

 
2. Se resping demersurile senatelor instituţiilor de învăţământ superior privind formarea consiliilor ştiinţifice 
specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor, după cum urmează: 

 
 2.1 Demersul senatului Universităţii Agrare de Stat din Moldova cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat 
D 60.08.00.05 – 25.12.03, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea publică a tezei de doctor în economie „Managementul 
dezvoltării serviciilor fiscale în România şi Republica Moldova”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în 
agricultură), prezentată de dl Ghercu Marin, conducător ştiinţific: Popescu Gabriel, doctor în economie, profesor 
universitar, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România. 
  2.2 Demersul senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova cu privire la formarea Consiliului Consiliul 
ştiinţific specializat DH 34.08.00.05, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea publică a tezei de doctor în economie 
„Усовершенствование организационных форм сельского хозяйства в постприватизационный период (на примере 
Республики Молдова и Азербайджанской Республики)" (Perfecţionarea formelor organizatorice în agricultură în 
perioada postprivatizare (exemplul Republicii Moldova şi Republicii Azerbaidjan), la specialitatea 08.00.05 – Economie şi 
management (în activitatea de antreprenoriat), prezentată de dl Mammadli Bahruz, conducător ştiinţific: Caraganciu 
Anatol, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 

 
3. Se avertizează seminarele ştiinţifice de profil pentru promovarea tezelor de doctorat ce nu corespund prevederilor 

actelor normative ale CNAA: 
3.1  Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură), preşedinte: 

Timofti Elena, dr. hab., conf. univ., secretar ştiinţific: Mocanu Natalia, dr., conf. univ. din cadrul Universităţii Agrare de Stat 
din Moldova  pentru promovarea tezei de doctor în economie „Managementul dezvoltării serviciilor fiscale în România şi 
Republica Moldova”, elaborată de dl Ghercu Marin, conducător ştiinţific: Popescu Gabriel, doctor în economie, profesor 
universitar, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România. 

3.2 Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură), preşedinte: Burlacu 
Natalia, dr. hab., prof. univ., secretar ştiinţific: Melnic Oleg, dr., conf. univ. din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova pentru promovarea tezei de doctor în economie „Усовершенствование организационных форм сельского 
хозяйства в постприватизационный период (на примере Республики Молдова и Азербайджанской 
Республики)" (Perfecţionarea formelor organizatorice în agricultură în perioada postprivatizare (exemplul Republicii 
Moldova şi Republicii Azerbaidjan), elaborată de dl Mammadli Bahruz, conducător ştiinţific: Caraganciu Anatol, doctor 
habilitat în economie, profesor universitar. 

Preşedinte,                 
academician                                                                                           Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,  
profesor universitar                                                                              Gheorghe GLADCHI 


