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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 
 

H O T Ă R Â R E A nr. AT-3/5 
din 23 mai 2012 

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

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

 
În temeiul art.104, lit.q) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 

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

HOTĂRĂŞTE: 

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

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, CHIMIE, TEHNICĂ 

 
1. Universitatea de Stat din Moldova 
01.01.01– Analiză matematică;  
01.01.02– Ecuaţii diferenţiale  

1. Preşedinte: Perjan Andrei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
2. Vicepreşedinte: Neagu Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Guţu Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
4. Vulpe Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
5. Glavan Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
6. Jitaraşu Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
7. Popa Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
8. Şubă Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
9. Baltag Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
10. Braicov Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
11. Calin Iurie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
12. Cozma Dumitru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
13. Driuma Valerii, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
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14. Rusu Galina, doctor în ştiinţe fizico-matematice  
15. Puţuntică Vitalie, doctor în ştiinţe fizico-matematice  
16. Stahi Alexandru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
17. Dovbuş Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice  
18. Ciobanu Vasile, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
19. Moloşnic Petru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
20. Pancenco Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
21. Rusu Gheorghe, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
22. Semenţul Arcadie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
23. Taragan Dumitru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

 
2. Universitatea de Stat din Moldova 
01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale  
01.05.03 – Tehnologii informaţionale  

1. Preşedinte: Soltan Petru, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, academician 
2. Vicepreşedinte: Căpăţână Gheorghe ; doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
3. Secretar: Hâncu Boris, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
4. Solomon Dumitru, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător   
5. Lozovanu Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
6. Poştaru Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
7. Topală Oleg, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
8. Niculiţă Angela, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
9. Zambiţchi Dumitru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
10. Cucu Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
11. Cataranciuc Sergiu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
12. Pereteatcu Sergiu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
13. Mişcoi Gheorghe, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor  universitar, membru corespondent 
14. Arnaut Vsevolod, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
15. Prodan Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
16. Godonoagă Anatol, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
17. Costaş Ilie, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
18. Rîbacova Galina, doctor în ştiinţe fizico-matematice,  conferenţiar universitar 
19. Ungureanu Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
20. Benderschi Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice  
21. Novac Ludmila, doctor în ştiinţe fizico-matematice  
22. Tkacenko Alexandra , doctor în economie, conferenţiar universitar 
23. Bulat Mihail , doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
24. Ceban Iacob , doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
25. Zgureanu Aureliu, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
26. Bragaru Tudor, doctor în economie, conferenţiar universitar 
27. Beşliu Victor, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
28. Guţuleac Emilian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
29. Objelean Nicolae, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
30. Prepeliţă Aurelia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
31. Perju Veaceslav, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
32. Seiciuc Eleonora, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
33. Diordiev Alexandr, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

 
3. Universitatea de Stat din Tiraspol 
01.01.04 – Geometrie şi topologie  

1. Preşedinte: Chiriac Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Lungu Alexandru, doctor habilitat în şt fizico-matematice, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Cozma Dumitru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
4. Cioban Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
5. Arnautov Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 



3 

 

6. Calmuţchi Laurenţiu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
7. Botnaru Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
8. Neagu Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
9. Palistrant Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
10. Şubă Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
11. Damian Florin, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
12. Guţu Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
13. Zamorzaeva Elizaveta, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
14. Popa Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
15. Soltan Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 

 
4. Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM  
01.01.06 – Logică matematică, algebră şi teoria numerilor   

1. Preşedinte: Raţiu Mefodie, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
2. Vicepreşedinte: Ursu Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, 
3. Secretar ştiinţific: Izbaş Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
4. Reabuhin Iurie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
5. Arnautov Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
6. Cioban Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
7. Ciocanu Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
8. Casu Alexei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
9. Bunu lon, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
10. Botnaru Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
11. Şcerbacov Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
12. Valută Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
13. Beleavscaia Galina, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
14. Cuzneţov Eugen, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
15. Goian Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
16. Sârbu Parascovia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
17. Popa Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

 
5. Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM 
01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii ; programarea calculatoarelor 
01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program   

1. Preşedinte: Rogojin Iurie, doctor habilitat în informatică, conferenţiar cercetător  
2. Vicepreşedinte: Magariu Galina, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiinţific:  Boian Elena, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
4. Gaindric Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, membru corespondent 
5. Cojocaru Svetlana,  doctor habilitat în informatică, conferenţiar cercetător 
6. Cotelea Vitalie, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
7. Căpăţână Gheorghe, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
8. Bobicev Victoria, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
9. Ciubotaru Constantin, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
10. Secrieru Grigore, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
16. Ţîţchiev Inga, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
17. Naval Elvira, doctor în informatică, conferenţiar cercetător  
18. Burţeva Liudmila, doctor în informatică, conferenţiar cercetător  
19. Colesnicov Alexandru, doctor în informatică, conferenţiar cercetător  
20. Bogatencov Petru, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător  
21. Petic Mircea, doctor în informatică 
22. Mişcoi Gheorghe, doctor habilitat în şt fiz-matematice, profesor universitar, membru corespondent  
23. Bolun Ion, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
24. Popescu Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
25. Perju Veaceslav, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
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6. Universitatea de Stat din Moldova (SŞP pentru susţinerea tezelor de doctor) 
01.04.02 – Fizica teoretică şi matematică 

   
1. Preşedinte: Paladi Florentin, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Enache Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematiceice, profesor universitar  
3. Secretar ştiinţific: Gurău Virginia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
4. Canţer Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice , profesor universitar, academician 
5. Nica Denis , doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
6. Geru Ion, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
7. Barsuc Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
8. Casian Anatol, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
9. Cliucanov Alexandr, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
10. Rotaru Anatol, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,  profesor universitar  
11. Vladimir Mihai, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
12. Duşciac Viorel, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
13. Evtodiev Igor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
14. Balmuş Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
15. Bardeţchi Profirii, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
16. Boldîrev Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
17. Dumbrăveanu Roza, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
18. Enachi Viorel, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
19. Prepeliţă Aurelia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

 
7. Universitatea de Stat din Moldova (SŞP pentru susţinerea tezelor de doctor)  
01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor   

1. Preşedinte: Caraman Mihai, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Nedeoglo Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Vatavu Sergiu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
4. Gaşin Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
5. Gaugaş Petru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
6. Simaşchevici Alexei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician  
7. Şerban Dormidont, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
8. Muşinschi Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
9. Cliucanov Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
10. Culiuc Leonid, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
11. Dorogan Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
12. Gheorghiţa Eugen, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
13. Evtodiev Igor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
14. Chetruş Petru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
15. Nicorici Valentina, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
16. Gorceac Leonid, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar    
17. Nedeoglo Natalia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  

 
8. Institutul de Fizică Aplicată al AŞM 
01.04.02 – Fizica teoretică şi matematică  

1. Presedinte: Rotaru Anatol, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Belousov Igor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
3. Secretar stiintific: Baznat Mircea, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
4. Canter Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician  
5. Bardetchi Profir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
6. Casian Anatol, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
7. Cliucanov Alexandru, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar 
8. Clochisner Sofia, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
9. Cojocaru Sergiu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
10. Digor Dumitru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
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11. Dohotaru Leonid, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
12. Enache Viorel, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
13. Enachi Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
14. Geru Ion, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
15. Gudima Constantin, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
16. Hadji Piotr, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
17. Moscalenco Sveatoslav, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, academician 
18. Moscalenco Vsevolod, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, academician   
19. Nica Denis, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
20. Ostrovschii Seghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
21. Paladi Florentin, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
22. Palii Andrei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
23. Palistrant Maria, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
24. Rusu Spiridon, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
25. Sineavskii Elerlanj, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
26. Tronciu Vasile, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
27. Vladimir Mihai, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar 

 
9. Institutul de Fizică Aplicată al AŞM 
01.04.10 – Fizica şi Ingineria Semiconductorilor 

1. Preşedinte: Şerban Dormidont, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte:, Ursachi Veaceslav, doctor habilitat în şt fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
3. Secretar ştiinţific: Harea Diana, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
4. Abaşchin Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
5. Achimova Elena, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
6. Anghel Sergiu, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
7. Aruşanov Ernest, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
8. Buzdugan Artur, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
9. Clochişner Sofia, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
10. Culiuc Leonid, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
11. Dicusar Alexandr, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent 
12. Dorogan Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
13. Grabco Daria, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor cercetător   
14. Iovu Mihai, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
15. Kulicova Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
16. Monaico Eduard, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
17. Nateprov Alexandr, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
18. Nedeoglo Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
19. Ostrovschi Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
20. Palii Andrei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
21. Pîşchin Serghei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
22. Rusu Emil, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
23. Şikimaka Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
24. Simaşchevici Alexei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
25. Sîrbu Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
26. Tighineanu Ion, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
27. Ţurcan Vladimir, doctor habilitat în şt fizico-matematice, conferenţiar universitar 
28. Zalamai Victor, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
29. Şişianu Teodor, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
30. Ţiuleanu Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
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10. Institutul de Fizică Aplicată al AŞM 
05.14.05 – Bazele teoretice ale termotehnicii    

1. Preşedinte: Bologa Mircea, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician 
2. Vicepreşedinte: Dicusar Alexandr, doctor habilitat în chimie, profesor universitar membru 

corespondent 
3. Secretar ştiinţific: Dumitraş Petru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
4. Aculinin Alexandr, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
5. Baboi Nicolai, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
6. Bobanova Jana, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
7. Bodiu Pavel, doctor habilitat în şt fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
8. Bologa Alexandru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
9. Capaţână Iurie, ddoctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
10. Cernica Ioan, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
11. Cojevnicov Igor, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
12. Cubriţcaia Tatiana, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
13. Daţco Tatiana, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
14. Gologan Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
15. Gordeev Iurie, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
16. Grosu Tudor, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar   
17. Ivanov Leonid, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
18. Maximuc Eugeniu, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
19. Motorin Oleg, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
20. Musteaţă Valentin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, membru corespondent 
21. Papcenco Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
22. Pasincovschi Emil, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător  
23. Puşcov Veaceslav, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
24. Şit Mihail, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
25. Şchilev Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
26. Ţiulianu Constantin, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar   
27. Zelenţov Veaceslav, doctor în ştiinţe fizico-matematice 

 
11. Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” 
01.04.07  - Fizica stării condensate  
   

1. Preşedinte: Canţer Valeriu, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, academician 
2. Vicepreşedinte: Sidorenko Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Condrea Elena, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
4. Şişianu Teodor, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
5. Ţurcan Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
6. Popovici Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice 
7. Nicolaeva Albina, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
8. Bodiul Pavel, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
9. Munteanu Teodor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
10. Gheorghiţă Eugeniu,  doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
11. Grabco Daria, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor cercetător   
12. Clochişner Sofia, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător   
13. Zdravkov Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
14. Konopko Leonid, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
15. Nicorici Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
16. Şikimaka Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
17. Railean Sergiu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
18. Zasaviţchi Efim, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
19. Belenciuc Alexandr, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
20. Prepeliţa Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
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12. Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”  
05.27.01 – Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică 

1. Preşedinte: Sidorenko Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Tighineanu Ion, doctor hab în şt fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
3. Secretar ştiinţific: Donu Sofia, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
4. Canţer Valeriu, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, academician  
5. Şişianu Teodor, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
6. Dorogan Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
7. Bodiul Pavel, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
8. Sârbu Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
9. Ursachi Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
10. Trofim Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
11. Lupan Oleg,  doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
12. Şontea Victor, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
13. Railean Sergiu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar   
14. Konopko Leonid, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
15. Penin Alexandr, doctor în tehnică 
16. Meglei Dragoş, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
17. Leporda Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător   
18. Badinter Efim, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
19. Baranov Simion, doctor în ştiinţe fizico-matematice 
20. Gangan Silvia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
21. Andronic Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  

 
13. Universitatea Tehnică a Moldovei 
01.04.27 – Mecanica corpului solid deformabil 
05.23.01 – Elemente de construcţii şi edificii 
05.23.05 – Materiale şi articole de construcţii  

 
1. Preşedinte: Andriuţă Mircea, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Rusu Ion, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiinţific: Taranenco Anatolie, doctor în tehnică 
4. Şeremet Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar  universitar  
5. Bârcă Mihail, doctor în tehnică, conferenţiar universitar   
6. Barsuc Alexandr, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
7. Coandă Ilie,  doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
8. Grama Vasile, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
9. Livovschi Eugen, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, membru corespondent  
10. Marina Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar   
11. Moraru Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar   
12. Sârbu Tudor, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
13. Ţibichi Viorica, doctor în tehnică  
14. Zolotcov Anatolie, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
15. Cojocaru Gheorghe, doctor în tehnică 
16. Colesnic Igor, doctor în tehnică 
17. Rublicean Aurelian, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
18. Şvedov Vladimir, doctor în tehnică 
19. Izbândă Anatol, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
20. Toporeţ Victor, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

 
14. Universitatea Tehnică a Moldovei  
05.00.02 – Teoria maşinilor şi organe de maşini 
05.02.08 – Tehnologia construcţiei de maşini 
05.03.01 – Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)  

1. Preşedinte: Bostan Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician 
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2. Vicepreşedinte: Stoicev Petru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Sochirean Anatolie, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
4. Dulgheru Valeriu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
5. Andriuţă Mircea, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
6. Marian Grigore, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
7. Topala Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
8. Martâniuc Nicolae, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
9. Macarişin Sergiu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
10. Mazuru Sergiu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
11. Comendant Vasile,  doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
12. Poştaru Gheorghe, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
13. Javgureanu Vasile, doctor în tehnică, profesor universitar  
14. Balanici Alexandru, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
15. Toca Alexei, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
16. Dohotaru Ion, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
17. Manoli Ilie , doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
18. Poroseatcovschi  Vladimir , doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
19. Bostan Viorel, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
20. Pogora Victor, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
21. Vaculenco Maxim,  doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
22. Bodnariuc Ion, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
23. Ciupercă Rodion, doctor în tehnică 
24. Popa Mihail, doctor în tehnică 
25. Hăbăşescu Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, membru corespondent 
 

15. Institutul de Energetică al AŞM 
05.14.02 – Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor 

 
1. Preşedinte: Berzan Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător   
2. Vicepresedinte: Postolati Vitalie, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician  
3. Secretar ştiinţific: Tîrşu Mihail, doctor în tehnică 
4. Andronati Nicolae, doctor habilitat în tehnică, academician   
5. Arion Valentin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
6. Chiorsac Mihai, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
7. Erhan Teodor, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător   
8. Ermuratschii Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător   
9. Olesciuk Valentin, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător   
10. Comendant Ion, doctor  în tehnică  
11. Pogora Victor doctor în tehnică, confereniar universitar 
12. Stratan Ion,  doctor în tehnică, profesor universitar  
13. Zaiţev Dmitrii, doctor în tehnică  
14. Bicova Elena , doctor în tehnică  
15. Ambros Tudor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
16. Mogoreanu Nicolae, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  
17. Sobor Ion, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
18. Cernei Mihail, doctor în tehnică 
19. Paţiuc Vladimir, doctor în tehnică, conferenţiar universitar  

  
16. Institutul de Fizică Aplicată al AŞM 
02.00.05 – Electrochimie 

1. Preşedinte: Gologan Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Dicusar Alexandr, doctor hab în chimie, profesor universitar, membru corespondent 
3. Secretar ştiinţific: Pasincovschi Emil, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător  
4. Baranov Serghei, doctor în tehnică 
5. Bobanova Jana, doctor în chimie, conferenţiar universitar  
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6. Bologa Mircea, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician 
7. Borţoi Tudor, doctor în tehnică 
8. Corneiciuc Nicolae, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
9. Cosov Vilghelm, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
10. Covaliov Olga, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
11. Covaliov Victor, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
12. Croitoru Dumitru, doctor în tehnică 
13. Daţco Tatiana, doctor în tehnică 
14. Iuşcenco Sergiu, doctor în tehnică 
15. Javgureanu Vasile, doctor în tehnică, profesor universitar  
16. Nenno Vladimir, doctor în tehnică 
17. Parşutin Vladimir, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
18. Petrenco Vladimir, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
19. Revenco Mihail, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
20. Sidelnicova Svetlana, doctor în chimie 
21. Sidorov Vladimir, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
22. Simaşchevici Alexei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician 
23. Stoicev Petru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
24. Ţînţaru Natalia, doctor în chimie 
25. Zelenţov Veaceslav, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

 
17. Universitatea Agrară de Stat din Moldova  
05.20.02 – Mecanizarea şi electrificarea agriculturii   

 
1. Preşedinte: Erhan Feodor, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Berzan Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător  
3. Secretar ştiinţific: Volentir Ion, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
4. Ambros Tudor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
5. Bîcova Elena, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător  
6. Cernei Mihail, doctor în tehnică 
7. Chiorsac Mihail, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar  
8. Dobrea Victor, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
9. Postolati Vitalie, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician 
10. Stiopca Oleg, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
11. Tîrşu Mihail, doctor în tehnică 
12. Volconovici Liviu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

 
ECONOMIE 

 
18. Academia de Studii Economice din Moldova 
08.00.13 „Metode economico-matematice” 
08.00.11 „Statistica economică”  
01.05.05 „Sisteme informaţionale”  

 
1. Preşedinte: Bolun Ion, doctor habilitat în informatică, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Cotelea Vitalie, doctor în economie, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Baractari Anatol, doctor în economie, conferenţiar universitar  
4. Costaş Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
5. Todoroi Dumitru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
6. Ohrimenco Serghei, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
7. Mişova Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
8. Berzan Ştefan, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar  universitar 
9. Brailă Alexandru, doctor în economie, conferenţiar universitar 
10. Pârţachi Ion, doctor în economie, profesor universitar   
11. Gameţchi Andrei,  doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
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12. Godonoagă Anatol, doctor în economie, conferenţiar universitar 
13. Tutunaru Sergiu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
14. Zacon Tamara, doctor în economie, conferenţiar universitar 
15. Amarfii Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar 
16. Verejan Oleg, doctor în economie, conferenţiar universitar 
17. Gonciarov Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
18. Coandă Ilie, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
19. Zambiţchii Dumitru, doctor în informatică, conferenţiar universitar  
20. Bejan Ghenadii, doctor în economie, conferenţiar universitar 
21. Rusu Viorica, doctor în economie, conferenţiar universitar 
22. Popescu Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar  
23. Ciubotaru Maria, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
24. Beşliu Victor, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
25. Cataranciuc Sergiu, doctor în informatică, conferenţiar universitar 
26. Leahu Tudor, doctor în economie, conferenţiar universitar 
27. Arvinte Vitalie, doctor în economie, conferenţiar universitar 

 
19. Academia de Studii Economice din Moldova 
08.00.10 „Finanţe; monedă; credit 

 
1. Preşedinte: Băncilă Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. Vicepreşedinte: Secrieru Angela, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
3. Secretar ştiinţic: Bunu Mariana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
4. Cobzari Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
5. Botnari Nadeja, doctor în economie, conferenţiar universitar 
6. Casian Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar 
7. Hîncu Rodica, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
8. Gumovschi Ana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
9. Suhovici Ana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
10. Stratulat Oleg, doctor în economie, profesor universitar  
11. Lopotenco Viorica, doctor în economie, conferenţiar universitar 
12. Cociug Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar 
13. Ciubotaru Maria, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
14. Ulian Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
15. Borş Ion, doctor în economie 

 
20. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, (SŞP pentru susţinerea tezelor de doctor) 
08.00.10 „Finanţe; monedă; credit” 
08.00.12 „Contabilitate; audit; analiză economică” 

 
1. Preşedinte: Tuhari Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Fuior Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţic: Maleca Ina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
4. Bajerean Eudochia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. Botnari Nadejda, doctor în economie, conferenţiar universitar 
6. Bucur Vasile, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
7. Secrieru Angela, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
8. Hîncu Rodica, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
9. Ţurcanu Viorel, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
10. Stratulat Oleg, doctor în economie, profesor universitar 
11. Maxim Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar 
12. Timuş Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar  
13. Cuşnir Corina, doctor în economie 
14. Fulga Viorica, doctor în economie 
15. Zugrav Inga, doctor în economie 
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21. Academia de Studii Economice din Moldova 
08.00.12.”Contabilitate; audit; analiza economică 
 

1. Preşedinte: Ţurcanu Viorel, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Bucur Vasile, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Zlatina Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
4. Paladi Valentina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. Nederiţa Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
6. Mişova  Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
7. Manoli Mihail, doctor în economie, conferenţiar universitar 
8. Tostogan Pavel, doctor în economie, conferenţiar universitar 
9. Grabarovschi Ludmila, doctor în economie, conferenţiar universitar 
10. Prodan Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
11. Grigoroi Lilia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
12. Ţiriulnicova  Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
13. Bajerean Eudochia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
14. Lazari Liliana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
15. Tuhari  Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
16. Dolghi Cristina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
17. Bulgaru  Veronica, doctor în economie, conferenţiar universitar 

 
22. Universitatea de Stat din Moldova (SŞP pentru susţinerea tezelor de doctor) 
08.00.01 – Economie politică; doctrine economice 

 
1. Preşedinte: Rusu Gheorghe, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Capsîzu Valeriu, doctor în economie, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Hămuraru Maria, doctor în economie, conferenţiar universitar 
4. Badîr Iurie, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. Chistruga Boris, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
6. Cojuhari Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
7. Dolgopol Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar 
8. Lîsîi Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
9. Liviţchi Oxana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
10. Tabarcea Ala, doctor în economie, conferenţiar universitar 
11. Ulian Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
12. Zbîrciog Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

 
23. Universitatea de Stat din Moldova (SŞP pentru susţinerea tezelor de doctor) 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură) 

1. Preşedinte: Bîzgu Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Jalencu Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Postică Maia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
4. Bîrcă Alic, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. Burlacu Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
6. Braguta Aurelia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
7. Cotelnic Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
8. Călugareanu Irina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
9. Gavriliţa Vladimir, doctor în economie, conferenţiar universitar 
10. Josan Nicolae, doctor în economie, conferenţiar universitar 
11. Melinte Claudia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
12. Munteanu Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar 
13. Pascari Ludmila, doctor în economie, conferenţiar universitar 
14. Poloz Andrei, doctor în economie, conferenţiar universitar 
15. Scutaru Alexandru, doctor în economie, conferenţiar universitar 
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16. Stahovschii Ada, doctor în economie, conferenţiar universitar 
17. Verejan Nicolae, doctor în economie, conferenţiar universitar 
18. Veveriţă Valentina, doctor în economie, conferenţiar universitar 

 
24. Academia de Studii Economice din Moldova 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură) 
08.00.06 – Marketing; logistică 

1.  Preşedinte: Cotelnic Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Savciuc Oxana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiinţific: Melnic Igor, doctor în economie, conferenţiar universitar 
4. Belostecinic Grigore, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru corespondent    
5. Bilaş Ludmila, doctor în economie, conferenţiar universitar 
6. Căun Victor, doctor în economie, profesor universitar  
7. Cojocaru Vadim, doctor în economie, profesor universitar  
8. Covaş Lilia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
9. Doga Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
10. Gangan Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
11. Litvin Aurelia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
12. Paladi Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
13. Portarescu Serghei, doctor în economie, conferenţiar universitar 
14. Serduni Sergiu, doctor în economie, conferenţiar universitar 
15. Sîrbu Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
16. Solcan Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar 
17. Solomatin Ala, doctor în economie, conferenţiar universitar 
18. Stihi Ludmila, doctor în economie, conferenţiar universitar 
19. Şavga Ghenadie, doctor în economie, conferenţiar universitar 
20. Şavga Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
21. Tabarcea Ala, doctor în economie, conferenţiar universitar 
22. Turcov Elena, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
23. Ţurcanu Gheorghe, doctor în economie, conferenţiar universitar 

 
 

25. Universitatea Agrară de Stat din Moldova (SŞP pentru susţinerea tezelor de doctor) 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură) 
1. Preşedinte: Ţurcanu Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Cimpoieş Dragoş, doctor în economie, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Sârbu Olga, doctor în economie, conferenţiar universitar  
4. Bajura Tudor, doctor habilitat în economie, profesor cercetător 
5. Baltag Grigore, doctor în economie, conferenţiar universitar  
6. Barbaroş Ecaterina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
7. Bîzgu Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
8. Litvin Aurelia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
9. Mocanu Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar  
10. Movileanu Pavel, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
11. Prisăcaru Veronica, doctor în economie, conferenţiar universitar 
12. Stratan Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
13. Tcaci Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar  
14. Timofti Elena, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
15. Tomiţă Petru, doctor în economie, conferenţiar universitar 

 
26. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (SŞP pentru susţinerea tezelor de doctor) 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură) 
08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale 

 
1. Preşedinte: Roşca Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
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2. Vicepreşedinte: Blagorazumnaia Olga, doctor în economie, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Drăgălin Iuliana, doctor în economie 
4. Bujor Oleg, doctor în economie 

5. Burlacu Natalia, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
6. Crotenco Iuri, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
7. Evsiucova Raisa, doctor în economie, conferenţiar universitar  
8. Fondos Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
9. Graur Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar 
10. Melnic Oleg, doctor în economie, conferenţiar universitar 
11. Moldovan – Bătrînac Viorelia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
12. Gribincea Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
13. Golovataia Ludmila, doctor în economie, conferenţiar universitar  
14. Popa Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
15. Spînu Ana, doctor în economie 
16. Ţâu Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

 
27. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (SŞP pentru susţinerea tezelor de doctor) 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură) 
08.00.06 – Marketing; logistică 
1. Preşedinte: Petrovici Sergiu, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Trofimov Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Muştuc Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
4. Cristofovici Profira, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. Graur Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar   
6. Macari Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar 
7. Melinte Claudia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
8. Moraru Simion, doctor în economie, conferenţiar universitar  
9. Perciun Rodica, doctor în economie, conferenţiar cercetător  
10. Pituşcan Feodosie, doctor în economie, conferenţiar universitar 
11. Şavga Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
12. Valovoi Galina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
13. Tcaciuc Claudia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

 
28. Universitatea Tehnică a Moldovei  
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice (SŞP pentru susţinerea tezelor de doctor) 
08.00.05 – Economie şi management (în ramură) (SŞP pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat)
 
1. Preşedinte: Bugaian Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Albu Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Crucerescu Cornelia, doctor în economie, conferenţiar universitar  
4. Albu Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. Bogdănaş Alexandru, doctor în economie, conferenţiar universitar 
6. Capsîzu Valeriu, doctor în economie, conferenţiar universitar 
7. Cazacu Vitalie, doctor în economie, conferenţiar universitar 
8. Childescu Valentina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
9. Cibotaru Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar 
10. Ciloci Rafael, doctor în economie, conferenţiar universitar 
11. Cojuhari Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
12. Creţu Ina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
13. Gangan Andrei, doctor în economie, conferenţiar universitar 
14. Gheorghiţă Maria, doctor în economie, conferenţiar universitar 
15. Guţu Viorel, doctor în economie 
16. Manole Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
17. Mămăligă Vasile, doctor în economie, conferenţiar universitar 
18. Munteanu Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar 
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19. Sverdlic Valentin, doctor în economie, conferenţiar universitar 
20. Timco Carolina, doctor în economie, conferenţiar universitar 
21. Uşanlî Demian, doctor în economie, conferenţiar universitar 

 
29. Academia de Studii Economice din Moldova 
08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale 
1. Preşedinte: Pisaniuc Maia, doctor în economie, conferenţiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Lupu Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Harcenco Dorina, doctor în economie, conferenţiar universitar  
4. Calancea Eduard, doctor în economie 
5. Chistruga Boris, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
6. Crudu Rodica, doctor în economie, conferenţiar universitar 
7. Dodu-Gugea Larisa, doctor în economie, conferenţiar universitar  
8. Galaju Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar 
9. Gribincea Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar  
10. Lobanov Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar  
11. Palii Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
12. Postică Constantin, doctor în economie, conferenţiar universitar           
13. Roşca Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
14. Şişcan Zorina, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar      
15. Trofimov Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar  
16. Ţâu Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

 
BIOLOGIE ; AGRICULTURĂ ; GEOGRAFIE, ECOLOGIE 

 
30. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM  
03.00.07-Microbiologie  şi  03.00.23-Biotehnologie 

 
1. Preşedinte:  Usatîi Agafia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător    
2. Vicepreşedinte: Deseatnic-Ciloci Alexandra, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
3. Secretar ştiinţific: Miscu Vera, doctor în biologie  
4. Rudic Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
5. Burţeva Svetlana, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător    
6. Mereniuc Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
7. Gudumac Valenitn, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
8. Diug Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
9. Emnova Ecaterina,  doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător    
10. Roşcin Iurie, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
11. Timoşco Maria, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător    
12. Şalaru Victor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
13. Corcimaru Serghei, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
14. Cepoi Liliana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
15. Cojocari Angela, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
16. Chiriac Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
17. Rudi Ludmila, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
18. Cincilei Angela, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
19. Rastimeşina Inna, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
20. Onofraş Leonid, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
21. Tolocichina Svetlana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
22. Tiurina Janeta, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
23. Frunze Nina, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător  
24. Clapco Steliana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
25. Sîrbu Tamara, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
26. Elenciuc Daniela, doctor în biologie  
27. Chirsanova Aurica, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
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28. Florea Natalia, doctor în medicină 
29. Bortă Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
30. Postolachi Olesea, doctor în biologie 
31. Balan Greta, doctor în medicină  
32. Chiseliţa Oleg, doctor în biologie  
33. Bulimaga Valentina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător   
34. Ghelbet Viorica, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
35. Leşanu Mihail, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
36. Dudnicenco Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
37. Molodoi Elena, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
38. Efremova Nadejda, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
39. Chiriţa Elena, doctor în biologie  
40. Zosim Liliana, doctor în biologie  
41. Stratan Maria, doctor în biologie  
42. Bivol Cezara, doctor în biologie  

 
31. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor şi 03.00.29 – Sanocreatologia  

 
1. Preşedinte:  Şeptiţchii Vladimir, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător    
2. Vicepreşedinte: Vovc Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Şincarenco Irina, doctor în biologie  
4. Lacusta Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
5. Ciochină Valentina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
6. Furdui Teodor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
7. Boronciuc Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
8. Lutan Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
9. Darie Grigore, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
10. Niguleanu Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
11. Moldovani Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
12. Gusca Nina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
13. Strutinschi Tudor, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
14. Timoşco Maria, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
15. Moraru Agafia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
16. Beşetea Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
17. Ştirbu Eugenii, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
18. Cazacova Iulia, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
19. Vudu Lorina, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
20. Vudu Grigore, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
21. Balan Ion, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
22. Corlăteanu Alexandr, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
23. Pavaliuc Petru, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
24. Leorda Ana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
25. Furdui Vlada, doctor în biologie 
26. Garaeva Svetlana, doctor în biologie 
27. Roşca Nicolae, doctor în biologie 
28. Nevoia Angela, doctor în biologie 
29. Velciu Aliona, doctor în biologie 
30. Garaeva Olga, doctor în biologie 
 

32. Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
03.00.16 – Ecologie 

 
1. Preşedinte: Toderaş Lidia, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
2. Vicepreşedinte: Ungureanu Laurenţia, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător   
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3. Secretar ştiinţific: Calestru Livia, doctor în biologie, conferenţiar cercetător   
4. Toderaş Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
5. Zubcov Elena, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător   
6. Usatîi Marin, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
7. Munteanu Andrei, doctor în biologie, profesor universitar  
8. Şuberneţkii Igor, doctor în biologie, conferenţiar cercetător   
9. Silitrari Elena, doctor în biologie, conferenţiar universitar    
10. Negru Maria, doctor în biologie, conferenţiar cercetător   
11. Derjanschi Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător   
12. Savin Anatolie, doctor în biologie, conferenţiar cercetător   
13. Andreev Alexei, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
14. Erhan Dumitru, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător   
15. Şalaru Victor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 

 
33. Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
03.00.19 – Parazitologie, helmintologie 

 
1. Preşedinte: Erhan Dumitru, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător   
2. Vicepreşedinte: Poiras Larisa, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
3. Secretar ştiinţific: Rusu Ştefan, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
4. Zgardan Eugen, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent  
5. Manic Gheorghe, doctor habilitat în biologie 
6. Chihai Oleg, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
7. Zamornea Maria, doctor în biologie 
8. Cilipic Grigore, doctor în biologie 
9. Melnic Maria, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
10. Bivol Alexei, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
11. Iurcu-Străistaru Elena, doctor în biologie, conferenţiar universitar  
12. Tălămbuţă Nina, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
13. Cercel Ilie, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
14. Bondari Lidia, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
15. Rusu Vadim, doctor în biologie, conferenţiar universitar 

 
34. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
06.02.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor  
03.00.13 Fiziologia omului şi animalelor  

 
1. Preşedinte: Radionov Vladimir, doctor habilitat, conferenţiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Darie Grigore, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
3. Secretar ştiinţific: Marandici Elena, doctor în biologie 
4. Boronciuc Ghgeorghe, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
5. Eremia Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar  
6. Focşa Valentin, doctor habilitat, conferenţiar cercetător  
7. Granaci Vera, doctor în biologie, conferenţiar universitar 
8. Nichiforov Eugen, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 
9. Petcu Valentina, doctor, conferenţiar universitar 
10. Pîrlog (Moraru) Alisa, doctor, conferenţiar universitar 
11. Ţurcanu Ştefan, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar  

 
35. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
06.02.02 – Alimentaţia animalelor şi tehnologia nutreţurilor 
06.02.04 – Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere 

 
1. Preşedinte: Eremia Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Vrancean Vasile,doctor, conferenţiar universitar  
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3. Secretar ştiinţific: Rotaru Ilie, doctor, conferenţiar universitar 
4. Chilimar Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent   
5. Bahcivanji Mihail, doctor habilitat, conferenţiar cercetător  
6. Caisân Larisa, doctor, conferenţiar universitar 
7. Chiţanu Ana, doctor, conferenţiar universitar 
8. Coşman Sergei, doctor habilitat, conferenţiar cercetător   
9. Eremia Nina, doctor, conferenţiar universitar 
10. Lupan Vasile, doctor, conferenţiar universitar 
11. Mardari Tatiana, doctor, conferenţiar universitar 
12. Maşner Oleg, doctor, conferenţiar universitar 
13. Scripnic Elena, doctor, conferenţiar universitar 
14. Şumanschi Andrei, doctor habilitat, profesor universitar 

 
36. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
03.00.19 – Parazitologie, helmintologie 
16.00.03 – Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară 

 
1. Preşedinte:  Starciuc Nicolae, doctor habilitat în medicină veterinară, conferenţiar universitar  
2. Vicepreşedinte:  Erhan Dumitru, doctor habilitat, profesor cercetător  
3. Secretar ştiinţific: Rusu Ştefan, doctor în biologie, conferenţiar cercetător   
4. Balanescu Savva, doctor în medicină veterinară, conferenţiar universitar 
5. Burţeva Svetlana, doctor habilitat în biologie 
6. Cercel Ilie, doctor în medicină veterinară, conferenţiar universitar 
7. Chihai Oleg, doctor în biologie, conferenţiar cercetător   
8. Ciloci Alexandra, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
9. Donica Gheorghe, doctor în medicină veterinară, conferenţiar universitar 
10. Golban Rita, doctor în medicină veterinară, conferenţiar universitar 
11. Macari Vasile, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar  
12. Moscalic Roman, doctor habilitat în medicină veterinară, profesor universitar   
13. Postolachi Olga, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
14. Spataru Tudor, doctor în medicină veterinară, conferenţiar universitar 
15. Zgardan Eugen, doctor habilitat în medicină veterinară, profesor universitar, membru corespondent  

 
37. Institutul de Ecologie şi Geografie  
11.00.09 – Meteorologie, climatologie, agrometeorogie 
11.00.11 –Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale  

 
1. Preşedinte: Nedealcov Maria, doctor habilitat în geografie, conferenţiar cercetător  
2. Vicepreşedinte: Boboc Nicolae, doctor, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Bejan Iurie, doctor 
4. Ursu Andrei, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
5. Melniciuc Orest, doctor habilitat în geografie, conferenţiar cercetător 
6. Sofroni Valentin, doctor habilitat, profesor universitar  
7. Matei Constantin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar 
8. Florea Serafim, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
9. Mihăilescu Constantin, doctor habilitat în geografie, conferenţiar cercetător  
10. Răileanu Valentin, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
11. Boian Ilie, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
12. Vladimir Pantelei, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
13. Coşcodan Mihail, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
14. Cazanţeva Olga, doctor în geografie, conferenţiar cercetător 
15. Sîrodoev Ghenadie, doctor în ştiinţe geologo-mineralogice, conferenţiar cercetător 
16. Sîrodoev Igor, doctor în geografie, conferenţiar cercetător 
17. Overcenco Aureliu, doctor în geografie, conferenţiar cercetător 
18. Mironov Ion, doctor în geografie, conferenţiar universitar  
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19. Marcov Ion, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
20. Miţul Efrem, doctor în ştiinţe geologo-mineralogice, conferenţiar cercetător 
21. Sainsus Valeriu, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
22. Sandu Maria, doctor, conferenţiar cercetător 
23. Puţuntică Anatolie, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
24. Codreanu Igor, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
25. Chirică Lazăr, doctor în geografie, conferenţiar universitar 
26. Volontir Nina, doctor în geografie, conferenţiar universitar  

 
38. Institutul de Ecologie şi Geografie 
03.00.16 – Ecologie 

 
1. Preşedinte: Begu Adam, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar   
2. Vicepreşedinte: Cocîrţă Petru, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
3. Secretar ştiinţific: Liogchii Nina, doctor în biologie, conferenţiar universitar  
4. Dediu Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent  
5. Sandu Maria, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  
6. Stegărescu Vasile, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
7. Tărâţă Anatol, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
8. Bulimaga Constantin, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător   
9. Brega Vladimir, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  
10. Buburuz Dionisie, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
11. Drumea Dumitru, doctor în ştiinţe geol.-mineralogice, conferenţiar cercetător  
12. Mogâldea Vladimir, doctor în biologie 
13. Lozan Raisa, doctor în chimie, conferenţiar cercetător  
14. Donica Ala, doctor în biologie 
15. Castraveţ Ion, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător   
16. Cuza Petru, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar  
17. Cerbari Valerian, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar  
18. Voloşciuc Leonid, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
19. Mihailescu Constantin, doctor habilitat în geografie, conferenţiar cercetător  
20. Postolache Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
21. Munteanu Andrei, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
22. Toderaş Lidia, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
23. Moşanu Lora, doctor în biologie, conferenţiar universitar  
24. Cârlig Veaceslav, doctor în biologie, conferenţiar universitar  
25. Prunici Petru, doctor în geografie, conferenţiar universitar  
26. Şalaru Victor, doctor habilitat în biologie profesor universitar  
27. Andriuca Valentina,  doctor în agricultură, conferenţiar universitar  
28. Bobeică Valentin, doctor habilitat în chimie, profesor universitar  
29. Bumbu Iacob, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
30. Aşevschii Valentin, doctor în biologie, conferenţiar universitar  
31. Cozar Feodor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  

 
39. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “N. Dimo” 
06.01.04 – Agrochimie 

 
1. Preşedinte: Rusu Alexandru, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător  
2. Vicepreşedinte: Andrieş Serafim, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetător, academician 
3. Secretar ştiinţific: Arhip Olga, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
4. Toma Simion, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar , academician  
5. Veliksar Sofia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
6. Rotaru Vladimir, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător  
7. Corduneanu Petru, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
8. Lungu Vasile, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător  
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9. Plămădeală Vasile, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător  
10. Siuris Andrei, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător  
11. Nica Leonid, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător  
 

40. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “N. Dimo” 
06.01.03 – Agropedologie  
03.00.27 – Pedologie 

 
1. Preşedinte: Cerbari Valerian, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Filipciuc Vladimir, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător  
3. Secretar ştiinţific: Leah Tamara, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
4. Ursu Andrei, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător, academician 
5. Alexeev Vasile, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
6. Andriuca Valentina, doctor în agricultură, conferenţiar universitar  
7. Băcean Ion, doctor în biologie 
8. Chiriliuc Vladimir, doctor în agricultură  
9. Mocanu Emilian, doctor în agricultură, conferenţiar universitar   
10. Moşoi Iurie, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător  
11. Nagacevschi Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar universitar  
12. Rozloga Iurie, doctor în biologie  
13. Sinecovscaia Irina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător   
14. Stasiev Grigore, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
15. Ungureanu Valentin, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  
16. Vişnevschi Boris, doctor în agricultură, conferenţiar universitar   
17. Boincean Boris, doctor habilitat în biologie profesor cercetător  
18. Kuharuk Ecaterina, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător  

 
41. Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM 
06.01.11- Protecţia plantelor 

 
1. Preşedinte: Voineac Vasile, doctor habilitat în agricultură 
2. Vicepreşedinte: Todiraş Vladimir, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
3. Secretar ştiinţific: Batco Mihail, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
4. Popuşoi Ion, doctor habilitat în agricultură, academician 
5. Voloşciuc Leonid, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
6. Popov Nicolae, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
7. Roşca Gheorghe, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
8. Nastas Tudor, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
9. Gavriliţa Lidia, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
10. Nicolaev Arcadii, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
11. Bradovschi Victor, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
12. lazloveţchi Igor, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
13. Vronscih Mihail, doctor habilitat în agricultură, membru corespondent 
14. Derjanschi Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
15. Pamujac Nicolae, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
16. Croitoru Nichita, doctor în agricultură, conferenţiar universitar 
17. Magher Mihail, doctor în agricultură 
18. Ciobanu Vitalie, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 
19. Bădărău Sergiu, doctor în agricultură, conferenţiar universitar  
20. Timuş Asea, doctor în agricultură, conferenţiar universitar  
21. Iordosopol Elena, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
22. Elisoveţcaia Dina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
23. Tretiacov Tatiana, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător  
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ISTORIE ; FILOSOFIE ;POLITOLOGIE ; SOCIOLOGIE 

 
42. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău 
07.00.02- Istoria Românilor (pe perioade) 
07.00.03- Istoria universală 

 
1. Preşedinte: Gonţa Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Munteanu Octavian, doctor în istorie, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Chicu Silvia, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
4. Chicuş Nicolae, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
5. Musteaţă Sergiu, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
6. Burlacu Valentin, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
7. Ciubotaru Nicolae, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
8. Vizer Boris, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
9. Certan Eugen, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
10. Custreabov Stepanida , doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
11. Lisnic Angela, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
12. Cozma Valeria, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
13. Dumitru Diana, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
14. Cuşco Andrei, doctor în istorie 
15. Ursu Valentina, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
16. Ţvircun Victor, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
17. Dragnev Demir, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru corespondent 
18. Petrencu Anatol, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
19. Eremia Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
20. Chirtoagă Ion, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
21. Chervencov Nicolae, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 

 
43. Universitatea de Stat din Moldova  
10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării 

 
1. Preşedinte: Moraru Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Stepanov Georgeta, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiinţific: Dorogan Valentin, doctor în filologie, conferenţiar universitar, 
4. Marin Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar 
5. Spataru Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar 
6. Lescu Mihai, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
7. Cibotaru Viorel, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
8. Guzun Mihail, doctor în filologie,conferenţiar universitar 
9. Malcoci Ludmila, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar 
10. Dumbrăveanu Andrei, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 
11. Grossu Silvia, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
12. Zavadschi Ala, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
13. Bohanţov Alexandru, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar 
14. Ţurcan Nelly, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
15. Lazăr Liudmila, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
16. Peru-Bălan Aurelia, doctor în politologie, conferenţiar universitar 
17. Enache Valentina, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

 
44. Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM 
07.00.01 – Istoria Moldovei 
07.00.02 – Istoria Românilor  

 
1. Preşedinte: Tomuleţ Valentin, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar 
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2. Vicepreşedinte: Enciu Nicolae, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
3. Secretar ştiinţific:Chirtoagă Ion, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător  
4. Eţco Diana, doctor în istorie 
5. Agachi Alexei, doctor habilitat în istorie 
6. Bacalov Sergiu, doctor în istorie 
7. Burlacu Valentin, doctor în istorie, conferenţiar universitar  
8. Ciobanu Vitalie, doctor în istorie 
9. Cojocaru Gheorghe, doctor în istorie 
10. Constantinov Valentin, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  
11. Corlăteanu Silvia, doctor în istorie 
12. Dragnev Demir, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru corespondent  
13. Eşanu Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător, membru corespondent  
14. Gonţa Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
15. Gumenâi Ion, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
16. Jarcuţchi Ion, doctor în istorie, conferenţiar cercetător  
17. Mischevca Vlad, doctor în istorie 
18. Negru Elena, doctor în istorie 
19. Negru Gheorghe, doctor în istorie 
20. Nicolaev Gheorghe, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 
21. Pasat Valeriu, doctor habilitat în istorie, membru corespondent  
22. Postică Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
23. Şişcanu Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 
24. Tabuncic Sergiu, doctor în istorie 
25. Ţăranu Anatol, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 
26. Ungureanu Constantin, doctor în istorie 
27. Varta Ion, doctor în istorie, conferenţiar cercetător 

 
 

FILOLOGIE, STUDIUL ARTELOR 
 

45. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  
10.01.01 – Literatura română 
 

1. Preşedinte: Bantoş Ana, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Leahu Nicolae, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Enciu Valentina, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
4. Abramciuc Maria, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
5. Bileţchi Nicolae, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător, membru corespondent    
6. Burlacu Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
7. Cimpoi Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician  
8. Ciubotaru Adrian, doctor în filologie  
9. Diaconu Mircea, doctor în filologie, profesor universitar   
10. Grati Aliona, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
11. Petrescu Lăcrămioara, doctor în filologie, profesor universitar   
12. Ţurcanu Andrei, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
13. Ţurcanu Lucia, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
14. Şleahtiţchi Maria, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
15. Vrabie Diana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

 
46. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
10.02.01 – Limba Română  
10.02.19 – Lingvistica generală (cu specificarea: sociologică, contrastiv-tipologică).  

 
1. Preşedinte: Sainenco Ala, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
2. Vicepreşedinte: Popa Gheorghe, doctor habilitat în filologie, profesor universitar   
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3. Secretar ştiinţific: Lacusta Elena, doctor în filologie 
4. Ardeleanu Sanda Maria, doctor în filologie, profesor universitar  
5. Bărbuţă Ion, doctor în filologie, conferenţiar cercetător  
6. Belinschi Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
7. Cantimir Grigore, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
8. Constantinovici Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar   
9. Dumbrăveanu Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar   
10. Dumistrăcel Stelian-Traian, doctor în filologie, profesor universitar  
11. Jernovei Gheorghe, doctor în filologie, profesor universitar 
12. Munteanu Eugen, doctor în filologie, profesor universitar  
13. Novac Adela, doctor în filologie  
14. Popa Viorica, doctor în filologie  
15. Raciula Lilia, doctor în filologie 
16. Trinca Lilia, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
17. Verebceanu Galaction, doctor în filologie, conferenţiar cercetător  

 
47. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  
10.02.03 – Limbi slave (Limba rusă) 

 
1. Preşedinte: Bortă Larisa, doctor habilitat în filologie, profesor universitar   
2. Vicepreşedinte: Sirota Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiinţific: Stici Dina, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
4. Ionova Irina, doctor habilitat în filologie, profesor universitar   
5. Gorlenco Fiodor, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
6. Donţu Nadejda, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
7. Stepaniuc Stalina, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
8. Mighirina Nina, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
9. Soloviov Ludmila, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
10. Şarşov Tatiana, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
11. Zaicovschi Tatiana, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
12. Sorocianu Eudochia, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
13. Cara Nadejda, doctor în filologie, conferenţiar universitar  

 
48. Universitatea de Stat din Moldova  
10.02.04  –  Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete) 

 
1. Preşedinte: Zbanţ Ludmila,  doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar    
2. Vicepreşedinte: Melniciuc Dumitru, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiinţific: Şaganean Gabriela, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
4. Cinclei Cornelia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. Babâră Nicanor, doctor habilitat în filologie, profesor universitar     
6. Burdeniuc Galina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar     
7. Camenev Zinaida, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
8. Condrea Iraida, doctor habilitat în filologie, profesor universitar     
9. Corcevschi Svetlana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
10. Crestianicov Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
11. Gheorghiţă Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
12. Lifari Viorica, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
13. Matei Tamara, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
14. Pavel Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar   
15. Pomelnicov Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
16. Schiba Victor, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
17. Şapa Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
18. Şinghirei Valentina, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
19. Şmatov Valentina, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
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20. Corea Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
 

49. Universitatea de Stat din Moldova  
10.02.01 – Limba Română 
10.02.19 – Lingvistica generală (cu specificarea: sociologică, psihologică,  
contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională) 
 

1. Preşedinte: Ciobanu Anatol, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondnet   
2. Vicepreşedinte: Molea Viorica, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiinţific: Varzari Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
4. Dodon Eugenia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
5. Condrea Iraida, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
6. Gherasim Alexandra, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
7. Corniciuc Sabina, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
8. Purice Mihail, doctor în filologie, profesor universitar  
9. Cemârtan Claudia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
10. Donţu Nadejda, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
11. Păduraru Galina, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
12. Zbanţ Ludmila, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
13. Oglinda Emilia, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
14. Melenciuc Dumitru, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
15. Şarşov Tatiana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
16. Camenev Zinaida, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
17. Pavel Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
18. Ciudin Liliana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
19. Moldovanu  Gheorghe, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
20. Druţă Inga, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
21. Butuc Petru, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
22. Colţun Gheorghe, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
23. Oglinda Emilia, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
24. Savin Angela, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
25. Botnarciuc Vasile, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
26. Zagaevschi Vladimir, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
27. Melniciuc Ion, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
28. Gurău Larisa, doctor în filologie, conferenţiar universitar  

 
50. Institutul de Filologie al AŞM  
10.02.01 – Limba Română 

 
1. Preşedinte: Bahnaru Vasile, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
2. Vicepreşedinte: Bărbuţă Ion, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
3. Secretar ştiinţific: Ungureanu Violeta, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
4. Pavel Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
5. Constantinovici Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
6. Druţă Inga, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
7. Eremia Anatol, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
8. Gabinschi Marcu, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
9. Păcuraru Veronica, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
10. Răileanu Viorica, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
11. Savin Angela, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
12. Spânu Stela, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
13. Ungureanu Elena, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
14. Verebceanu Galaction, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
15. Vulpe Ana, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
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51. Institutul de Filologie al AŞM  
10.01.01 – Literatura Română 
10.01.08  –  Teoria literaturii 
10.01.09 – Folcloristică 

 
1. Preşedinte: Cimpoi Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician   
2. Vicepreşedinte: Burlacu Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Corcinschi Nina, doctor în filologie, conferenţiar cercetător  
4. Gavrilov Anatol, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
5. Ţurcanu Andrei, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
6. Apetri Dumitru, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
7. Bileţchi Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent  
8. Botnaru Tatiana, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
9. Ciocanu Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
10. Dolgan Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician   
11. Grati Aloina, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar  
12. Roşca Timofei, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
13. Ţau Elena, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
14. Gîrlea Olesea, doctor în filologie  
15. Aniţoi Galina, doctor în filologie 
16. Caraman Vlad, doctor în filologie  
17. Pavlicenco Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
18. Plămădeală Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
19. Prus Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
20. Botezatu Grigore, doctor în filologie, conferenţiar cercetător  
21. Băieşu Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
22. Buruiană Ion, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
23. Buzilă Varvara, doctor în filologie, conferenţiar universitar  
24. Cirimpei Victor, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
25. Colac Tudor, doctor în filologie, conferenţiar cercetător 
26. Ghilaş Victor, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător  
27. Filip Iulian, cercetător 
 

 
DREPT 

 
52. Universitatea de Stat din Moldova 
12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului;  

istoria doctrinelor politice şi de drept  
 

1. Preşedinte: Avornic Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Aramă Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Negru Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar 
4. Smochină Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
5. Baltag Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
6. Fiodorov Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar 
7. Grecu Raisa, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
8. Negru Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 
9. Coptileţ Valentina, doctor în drept, conferenţiar universitar 
10. Lupaşcu Zinaida, doctor în drept, conferenţiar universitar 
11. Lavric Vladimir, doctor în drept, conferenţiar universitar 
12. Zaharia Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
13. Ciobanu Rodica, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 
14. Chicu Oleg, doctor în drept, conferenţiar universitar 



25 

 

15. Taşcă Mihai, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
16. Grama Dumitru, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
17. Postu Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 
53. Universitatea de Stat din Moldova 
12.00.03 – Drept  privat (civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, 

internaţional privat, dreptul muncii, protecţiei sociale)  
 

1. Preşedinte: Volcinschi Victor, doctor în drept, profesor universitar   
2. Vicepreşedinte: Roşca Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiinţific: Belei Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar 
4. Chibac Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar  
5. Băieşu Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar 
6. Cebotari Valentina, doctor în drept, conferenţiar universitar  
7. Babără Valeriu, doctor în drept, conferenţiar universitar 
8. Cimil Dorin, doctor în drept, conferenţiar universitar 
9. Cojocaru Violeta, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
10. Cojuhari Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
11. Gribincea Lilia, doctor în drept, conferenţiar universitar 
12. Munteanu Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
13. Negru Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
14. Romandaş Nicolae, doctor în drept, profesor universitar 
15. Sadovei Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar 
16. Trofimov Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 
54. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM 
12.00.03 – Drept  privat (civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, 

internaţional privat, dreptul muncii, protecţiei sociale)  
 

1. Preşedinte: Smochină Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Buruiană Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiinţific: Chirtoacă  Leonid, doctor în drept, conferenţiar universitar 
4. Sosna Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. Mămăligă Ilie, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
6. Volcinschi Victor, doctor în drept, profesor universitar 
7. Slutu Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar 
8. Rotaru Ilie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
9. Teacă Ilie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
10. Capşa Tudor, doctor în drept 
11. Scorţescu Cătălina, doctor în drept, conferenţiar universitar 
12. Lazăr Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
13. Carauş Victor, doctor în drept 
14. Rotaru-Maslo Liliana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
15. Cojocaru Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
16. Baltag Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
17. Băieşu Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar 
18. Chibac Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar  

 
55. Universitatea de Stat din Moldova 
12.00.02 – Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, 
vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept 
 

1. Preşedinte: Guceac Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Cârnaţ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar   
3. Secretar ştiinţific: Mocanu Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
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4. Armeanic Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. Arseni Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
6. Bantoş Anatol, doctor în drept, profesor universitar  
7. Belecciu Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 
8. Climova Alla, doctor în drept, conferenţiar universitar 
9. Cobăneanu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar 
10. Cuşmir Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar   
11. Furdui Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar 
12. Guţuleac Victor, doctor în drept, profesor universitar 
13. Iordanov Rodica-Iordanca, doctor în drept, conferenţiar universitar 
14. Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
15. Rusu Grigore, doctor în drept, conferenţiar universitar 
16. Ţurcan Lilia, doctor în drept  
17. Ţurcan Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar 
18. Zaporojan Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 
56. Institutul de Istorie, Stat şi Drept 
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, 
vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept 
 

1. Preşedinte: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Guştiuc Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiinţific: Goriuc Silvia, doctor în drept, conferenţiar universitar 
4. Balmuş Victor, doctor în drept, conferenţiar cercetător  
5. Bantuş Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
6. Bîrgău Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
7. Cârnaţ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
8. Cuşmir Marcel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
9. Grama Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
10. Grati Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar 
11. Guceac Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
12. Guţuleac Victor, doctor în drept, profesor universitar  
13. Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
14. Smochină Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
15. Trofimov Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 
57. Universitatea de Stat din Moldova 
12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 
expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative) 
 

1. Preşedinte: Brânză Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
2. Vicepreşedinte: Sedleţchi Iurie, doctor în drept, profesor universitar   
3. Secretar ştiinţific: Vizdoga Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar  
4. Gladchi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
5. Barbăneagră Alexei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar   
6. Cuşnir Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
7. Dolea Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
8. Gheorghiţă Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar   
9. Ulianovschi Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
10. Bujor Valeriu, doctor în drept, profesor universitar   
11. Airapetean Artur, doctor în drept, conferenţiar universitar  
12. Berliba Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar 
13. Carpov Trofim, doctor în drept, conferenţiar universitar 
14. Ciobanu Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
15. Golubenco Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar 
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16. Grama Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
17. Guţanu Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar 
18. Mariţ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
19. Moraru Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
20. Osoianu Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
21. Roman Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
22. Rusu Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
23. Stati Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
24. Ulianovschi Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar 

 
  PEDAGOGIE, PSIHOLOGIE 

58. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
13.00.01 – Pedagogie generală  

 
1. Preşedinte: Cemortan Stela, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte:  Pogolşa Lilia, doctor în istorie, conferenţiar universitar 
3. Secretar ştiinţific: Andriţchi Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. Guţu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
5. Bodrug Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
6. Borozan Maia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
7. Vicol Nelu, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
8. Achiri Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
9. Bâlici Veronica, doctor în pedagogie 
10. Cara Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
11. Hadârcă Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
12. Cazacu Tamara, doctor în pedagogie 
13. Pascari Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
14. Paniş Aliona, doctor în pedagogie 
15. Baciu Sergiu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
16. Callo Tatiana, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

 
59. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
19.00.05 – Psihologie socială  

 
1. Preşedinte: Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător 
2. Vicepreşedinte: Bucun Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Paladi Oxana, doctor în psihologie  
4. Tintiuc Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. Malcoci Ludmila, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar 
6. Cara Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
7. Cucer Angela, doctor în psihologie  
8. Rusnac Virgina, doctor în psihologie 
9. Cojocaru Natalia, doctor în psihologie 
10. Potîng Angela, doctor în psihologie 
11. Priţcan Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
12. Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 
13. Jelescu Petru, doctor în psihologie, profesor universitar 

 
60. Seminar ştiinţific de profil interuniversitar  
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău  
Universitatea de Stat din Tiraspol 
13.00.01 – Pedagogie generală  

 
1. Preşedinte: Cojocaru Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
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2. Vicepreşedinte:  Patraşcu Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Garştea Nina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. Borozan Maia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
5. Cuzneţov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
6. Pâslaru Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
7. Silistraru Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
8. Cojocaru Victoria, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
9. Papuc Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
10. Sadovei Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
11. Botnari Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
12. Panico Vasile, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
13. Mocanu Liuba, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
14. Saranciuc Gordea L., doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
15. Ovcearenco  Nadejda, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
16. Calaraş Carolina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
17. Curaciţchi Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
18. Chirică Galina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
19. Şchiopu Constantin, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

 
MEDICINĂ; FARMACIE 

 
61. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” 
14.00.37– Anestiziologie şi reanimatologie  
14.00.40 - Urologie           
                            

1. Preşedinte: Tănase Adrian, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Şandru Serghei, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
3. Vicepreşedinte: Cojocaru Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. Secretar ştiinţific: Belîi Adrian, doctor în medicină, conferenţiar universitar       
5. Curajos Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
6. Baltaga Ruslan, doctor în medicină, conferenţiar universitar       
7. Dolgieru Lidia, doctor în medicină, conferenţiar universitar                                                                             
8. Gurschi Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
9. Mişin Igor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar   
10. Cornogolub Alexandru, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
11. Cobîleţchii Serghei , doctor în medicină, conferenţiar universitar 
12. Grib Liviu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
13. Bernic Jana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
14. Dumbrăveanu Ion, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
15. Ghicavîi Vitalie, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
16. Ceban Emil, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
17. Glavan Iulian , doctor în medicină, conferenţiar universitar  
18. Borş Mihail, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
19. Bacinschi Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
20. Tozlovan Tatiana, doctor în medicină, conferenţiar universitar  

62. Institutul Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului 
14.00.01- Obstetrică şi ginecologie  
 

1. Preşedinte:  Moşin Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Rotaru Marin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. Secretar ştiinific: Pavlenco Angela, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
4. Cerneţchi Olga, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. Paladi Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
6. Gladun Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
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7. Friptu Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
8. Eţco Ludmila, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
9. Serbenco Anatol, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
10. Petrov Victor, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
11. Godoroja Stelian, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
12. Sîrbu Zinaida, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
13. Opalco Igor, doctor în medicină 
14. Burlacu Ala, doctor în medicină 
15. Curteanu Ala, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
16. Spinei Larisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
17. Cojocaru Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  

 
63. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” 
14.00.13 – Neurologie                                                                                                                                 
14.00.28 – Neurochirurgie                                                                                                                         
14.00.46 -Medicină tradiţională 
 

1. Preşedinte: Moldovanu Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. Vicepreşedinte: Groppa Stanislav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru 

corespondent 
3. Vicepreşedinte: Zapuhlîh Grigore, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. Secretar ştiinţific: Bodiu Aurel, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. Gherman Diomid, doctor habilitat în medicină, profesor universitar academician   
6. Gavriliuc Mihai, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
7. Pascal Oleg, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
8. Odobescu Stela, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  
9. Lacusta Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
10. Lisnic Vitalie, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
11. Railean Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
12. Temirgaz Valeriu, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
13. Boţolin Pavel, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
14. Glavan Iulian, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
15. Eremei Zota, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
16. Gîlea Angela, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
17. Morari Agafia, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
18. Litovcenco Anatol, doctor în medicină 

 

64. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” 
14.00.27 – Chirurgie 
14.00.35 – Chirurgie pediatrică       
14.00.44 – Chirurgie cardiovasculară 
 

1. Preşedinte: Hotineanu Vladimir, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Guţu Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. Secretar ştiinţific: Gudumac Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, 

academician 
4. Chidirim Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
5. Maloman Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
6. Rojnoveanu Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
7. Gladun Nicolai, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
8. Jovmir Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător  



30 

 

9. Bour Alin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
10. Anghelici Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
11. Bujor Petru, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
12. Mişin Igor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
13. Ghereg Anatol, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
14. Bernic Jana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
15. Gîncul Gheorghe, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
16. Boian Gavril, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
17. Beschieru Eugen, doctor în medicină 
18. Cebotaru Anatol, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
19. Repin Oleg, doctor în medicină 
20. Corcea Vasilii, doctor în medicină 

 
65. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” 
15.00.01 – Farmacie 

1. Preşedinte: Safta Vladimir, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. Vicepreşedinte: Brumarel Mihai, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
3. Secretar ştiinţific: Guranda Diana, doctor în medicină 
4. Valica Vladimir, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. Diug Eugen, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
6. Goncear Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
7. Nistreanu Anatol, doctor în medicină, profesor universitar 
8. Calalb Tatiana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
9. Ciobanu Nicolae , doctor în medicină, conferenţiar universitar 
10. Treapiţina Tatiana, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
11. Uncu Livia, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
12. Barbaroşie Ion, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
13. Cheptănaru Constantin, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
14. Adauji Stela, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
15. Scutari Corina, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

 
II. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării. 

 
III. Hotărârea se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md) 

 

IV. Se aprogă hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a 
CNAA privind validarea seminarelor ştiinţifice de profil din 17.04.2008 (proces-verbal 
nr.4), cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

Preşedintele Consiliului Naţional   
pentru Acreditare şi Atestare,                                                               Valeriu CANŢER  
academician 

Secretar ştiinţific                           Gheorghe GLADCHI 
profesor universitar 
 


