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H O T Ă R Â R E A nr. AT –6/2 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr.6/2 din 06 octombrie 2010) 

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

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

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

 
FILOLOGIE; STUDIUL ARTELOR 

 
1) Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 19.10.01.08 – 04* în cadrul Institutului de Filologie al Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie „Structuri 
dialogice în romanul românesc din secolul al XX-lea” la specialitatea 10.01.08 – Teoria literaturii, prezentată de dna 
GRATI Aliona, în următoarea componenţă: 

1. GAVRILOV Anatol, preşedinte, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător  
2. CARAMAN Vlad, secretar ştiinţific, doctor în filologie 
3. BILEŢCHI Nicolae, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent 
4. CIOCANU Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
5. PRUS Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar  
Referenţi oficiali: 
1. CIMPOI Mihai, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician  
2. PAVLICENCO Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
3. PLĂMĂDEALĂ Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 

Consultant ştiinţific:  BURLACU Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
 

ECONOMIE 
 

2) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 60.08.00.05 – 25*  în cadrul Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Analiza eficienţei utilizării 
potenţialului de producţie în unităţile agricole”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în 
agricultură), prezentată de dl BULGAC Edvard, în următoarea componenţă: 

1. ŢURCANU Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. MOCANU Natalia, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. ONOFREI Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. MOVILEANU Pavel, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
5. DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, profesor universitar.  

Referenţi oficiali: 
1. PARMACLI Dmitrii, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar. 

Conducător ştiinţific: TCACI Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 

3) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.14–23 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Integrarea şi 
interoperabilitatea transportului feroviar în Europa. Implicaţii asupra reţelei din România şi Republica Moldova”, 
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la specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale, prezentată de dl DĂNESCU Emil, 
în următoarea componenţă: 

1.  ROŞCA Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2.  ŢÂU Nicolae, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
3.  CROTENCO Iuri, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
4.  ALCAZ Tudor, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5.  MOISESCU Gheorghe, doctor în economie. 

Referenţi oficiali: 
1. LOBANOV Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
2. TALABĂ Ion, doctor în economie, profesor universitar, Iaşi, România. 

Conducător ştiinţific: GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

4) Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.14–24 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Transporturile 
internaţionale ca factor al dezvoltării comerţului exterior”, la specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; relaţii 
economice internaţionale, prezentată de dl BÂRDAN Veaceslav, în următoarea componenţă: 

1. GRIBINCEA Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. CROTENCO Iuri, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
3. ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
4. ALCAZ Tudor, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. FRUMUSACHI Eduard, doctor în economie. 

Referenţi oficiali: 
1. CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
2. CIOBANU Sergiu, doctor în economie. 

Conducător ştiinţific: ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar. 
 

6. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.14–14 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Cercetarea relaţiilor socio-
economice dintre Republica Moldova şi România şi direcţiile de dezvoltare a acestora în condiţiile integrării în 
Uniunea Europeană”, la specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale, prezentată 
de dna CASTRAVEŢ Lucia, în următoarea componenţă: 

1. CHIRCĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. CHISTRUGA Boris, secretar ştiinţific, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
3. MOLDOVANU Dumitru, doctor habilitat în economie, profesor univ., membru corespondent; 
4. ŢÂU Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
5. LOBANOV Natalia, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar. 

Referenţi oficiali: 
1. ROŞCA Petru, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. IGNAT Ion, doctor în economie, profesor universitar, Iaşi, România. 

Conducător ştiinţific: PATRAŞ Mihai, doctor în economie, profesor universitar 
 

7. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.10–29 în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Fundamentele 
monitorizării activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat”,  la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; 
monedă; credit, prezentată de dna URSU Veronica în următoarea componenţă: 

1. COBZARI Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar; 
2. BOTNARI Nadejda, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. COTELNIC Ala, doctor habilitat în economie, profesor universitar;  
4. FUIOR Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
5. MOCANU Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

Referenţi oficiali: 
1. SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar; 
2. MAXIM Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar.  

Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Maria, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
 

 
ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 

 
8. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 02.01.04.10 – 11 în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-
matematice cu tema: “Procese electronice în magneţi frustraţi cu structura de tip spinel”, la specialitatea: 01.04.10 – 
Fizica şi ingineria semiconductorilor, prezentată de dl ZESTREA Veaceslav, în următoarea componenţă:  

1. CULIUC Leonid, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
2. URSACHI Veaceslav, secretar ştiinţific, doctor habilitat în şt fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
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3. CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
4. MUNTEANU Teodor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
5. NATEPROV Alexandr, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
6. NEDEOGLO Dmitrii, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Referenţi oficiali:  
1. SIDORENKO Anatolie, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar 
2. GHEORGHIŢA Eugen, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: ŢURCAN Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
 

9. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 31.05.18.01 – 07 în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Proprietăţile fizico-chimice şi senzoriale ale 
compoziţiilor din fructe cu conţinut redus de zaharoză”, la specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor 
alimentare (tehnologia produselor alimentare conservate), prezentată de dna PALADI Daniela, în următoarea 
componenţă:  

1. GAINA Boris, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor cercetător, academician 
2. DESEATNICOV Olga, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
3. OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
4. CIUMAC Jorj, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
5. CARAGIA Vavil, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali:  

1. STURZA Rodica, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
2. POPEL Svetlana, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: TATAROV Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
 

6. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 60.05.20.03 –04 în cadrul Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Performanţele energetice şi 
ecologice ale motoarelor cu aprindere prin comprimare alimentate cu diverse tipuri de combustibili”, la 
specialitatea: 05.20.03 – Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare prezentată 
de dl BEŞLEAGĂ Igor, în următoarea componenţă:   

1. MARIAN Grigore, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. GOROBEŢ Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
3. HĂBĂŞESCU Ion, doctor habilitat în tehnică, membru corespondent 
4. POBEDINSCHI Victor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
5. FRUNZE Oleg, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
6. BERZAN Vladimir, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. CRĂCIUN Vasile, doctor inginer, profesor universitar, Iaşi, România  
2. ENE Vladimir, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: LACUSTA Ion, doctor în tehnică, profesor universitar 
 

7. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 60.05.20.02–01* în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: “Contribuţii la elaborarea instalaţiei 
automatizate combinate pentru răcirea laptelui cu aplicarea frigului natural şi artificial”, la specialitatea: 05.20.02 – 
Electrificarea şi automatizarea agriculturii, prezentată de dl CREŢU Victor, în următoarea componenţă:  

1. ERHAN Fiodor, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
2. VOLENTIRI Ion, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 
3. CHIORSAC Mihail, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
4. POBEDINSCHI Victor, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
5. TÎRŞU Mihai, doctor în tehnică 
6. SIDORENKO Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MUSTEAŢĂ Valentin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, membru corespondent  
2. GĂINĂ Anton, doctor în tehnică, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: VOLCONOVICI Liviu, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
 

8. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 30.02.00.01 – 02* în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în chimie, cu tema: “Combinaţii heterometalice ale 
cromului cu liganzi polifuncţionali” la specialitatea 02.00.01 – Chimie anorganică, prezentată de dl CIORNEA 
Victor, în următoarea componenţă: 

1. REVENCO Mihail, preşedinte, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
2. BÎRCĂ Maria, secretar ştiinţific, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
3. BATÎR Dumitru, doctor habilitat în chimie, profesor universitar 
4. TURTĂ Constantin, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent  
5. VEREJAN Ana, doctor în chimie, conferenţiar universitar 
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Referenţi oficiali: 
1. BULHAC Ion, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător 
2. BOUROŞ Polina, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: GULEA Aurelian, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent 
 

9. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 02.02.00.05 – 01* în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în tehnică cu tema: 
“Obţinerea compoziţiei electrochimice rezistente la uzare în baza fierului cu microparticole dure”, la specialitatea: 
02.00.05 - Electrochimie, prezentată de dl BORŢOI Tudor, în următoarea componenţă:  

1. GOLOGAN Viorel, preşedinte, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. PASINCOVSCHI Emil, secretar ştiinţific, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 
3. STOICEV Petru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
4. AGAFII Vasile, doctor în tehnică, conferenţiar cercetător 
5. BOBANOV Jana, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 
Referenţi oficiali:  

1. COSOV Vilghelm, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
2. COVALIOV Victor, doctor în chimie, conferenţiar cercetător 

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

 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

 
10. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 30 în cadrul Institutului de Cardiologie, abilitat cu dreptul 

de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Efectele cardiovasculare ale precondiţionării hipoxice: 
evaluări clinico-experimentale”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie), prezentată de dl 
MORARU Ion, în următoarea componenţă: 

1. GROSU Aurel, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. VATAMAN Eleonora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. ISTRATI Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
5. MĂTRĂGUNĂ Nelea, doctor în medicină, conferenţiar cercetător  

Referenţi oficiali: 
1. IZVOREANU Alexandru, doctor în medicină, profesor universitar  
2. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: POPOVICI Mihail, doctor habilitat, profesor universitar, academician 
 

11. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.08 – 03* în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
“Tratamentul ambliopiilor refractive prin metoda combinată de electrostimulare, fotomagnetostimulare a 
analizatorului vizual şi treningul computerizat prin programul „eYe””, la specialitatea 14.00.08 – Oftalmologie, 
prezentată de dna GRIŢCO Adriana, în următoarea componenţă: 

1. CUŞNIR Valeriu, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. BOIŞTEAN Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
4. PADUCA Ala, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. LOBCENCO Aglaia, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. POP Rodica, doctor în medicină, profesor universitar, Cluj-Napoca, România 
2. MAGDEI Corina, doctor în medicină 

Conducător ştiinţific: BENDELIC Eugen, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

12. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.27 – 48 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
”Tratamentul obezităţii severe prin intervenţii chirurgicale asupra tractului gastro-intestinal”, la specialitatea 
14.00.27 – Chirurgie, prezentată de dl BALAN Sergiu, în următoarea componenţă: 

1. GUDUMAC Eva, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. COŞCIUG Gurie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. CONŢU Oleg, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
5. GHEREG Anatol, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. TÂRCOVEANU Eugen, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 
2. CURLAT Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: GHIDIRIM Gheorghe, doctor hab în medicină, profesor universitar, academician 
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13. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 52.14.00.14 – 18 în cadrul Institutului Oncologic, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Factorii de prognostic în tratamentul cancerului 
glandei mamare stadiu I”, la specialitatea 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie, prezentată de dna BOTNARIUC 
Natalia, în următoarea componenţă: 

1. ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. MUNTEANU Angela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. CERNAT Victor, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
4. PUNGA Jana, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
5. FRIPTU Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. DUDAREVA-ISTRU Ludmila, doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător 
2. GHIDIRIM Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: GODOROJA Nadejda, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

14. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.21 – 23 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
„Hemoragiile postextracţionale dentare”, la specialitatea 14.00.21 – Stomatologie, prezentată de dl ZĂNOAGĂ 
Oleg, în următoarea componenţă: 

1. LUPAN Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Iurie, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. NICOLAU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. CHELE Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar  
5. OUATU Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. ŞCERBATIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. VORONEANU Maria, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Conducător ştiinţific: TOPALO Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
Conducător ştiinţific: CORCIMARU Ion, doctor habilitat, profesor universitar, membru-corespondent 
 

15. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.33 – 27 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: 
”Argumentarea ştiinţifică a direcţiilor strategice de dezvoltare a sistemului de sănătate pe termen mediu”, la 
specialitatea 14.00.33 –Medicină socială şi management, prezentată de dl GOLOVIN Boris, în următoarea 
componenţă: 

1. TINTIUC Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
3. CIOBANU Gheorghe, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
4. PALANCIUC Mihai, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
5. SAVIN Victor, doctor în medicină 

Referenţi oficiali: 
1. MEREUŢĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. CIOBANU Mihai, doctor în medicină, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

 
BIOLOGIE, GEOGRAFIE  ŞI AGRICULTURĂ 

 
16. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 11.03.00.05 – 09 în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a AŞM, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în biologie cu tema: „Structura şi biochimia 
fructelor de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot in vivo şi in vitro”, la specialitatea 03.00.05 – Botanică, prezentată 
de dna CALALB Tatiana, în următoarea componenţă: 

1. CIUBOTARU Alexandru, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician  
2. COLŢUN Maricica, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. TODERAŞ Lidia, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
4. TOPALĂ Ştefan, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
5. DIUG Eugen, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar 
Referenţi oficiali: 

1. CODREANU Valentin, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  
2. GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
3. FLOREA Vasile, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător  

Consultanţi ştiinţifici: MATIENCO Boris, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician 
                                      JACOTĂ Anatol, doctor habilitat, profesor universitar, academician 
 

17. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 06.03.00.08 –  05 în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în biologie, cu tema: „Strategiile de reproducere a 
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amfibienilor: particularităţi evolutive ecologice şi etologice în ecosistemele naturale şi antropizate” la specialitatea 
03.00.08 – Zoologie,  prezentată de dl COZARI Tudor, în următoarea componenţă: 

1. DAVID Anatol, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
2. UNGUREANU Laurenţia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. MUNTEANU Andei, doctor în biologie, profesor universitar  
4. GACHE Carmen, doctor în biologie, conferenţiar universitar, Iaşi, România 
5. USATÎI Marin, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
6. ANDREEV Alexei, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
Referenţi oficiali:  
1. MURARIU Dumitru, doctor în biologie, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. DEDIU Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
3. IORDACHE Ion, doctor în biologie, profesor universitar, Iaşi, România  

 
18. Se formează Consiliul ştiinţific specializat DH 09.03.00.07 – 09 în cadrul Institutului de Microbiologie şi 

Biotehnologie al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: 
“Particularităţile fiziologo-biochimice şi de cultivare ale microalgei verzi Dunaliella salina - sursă valoroasă de 
substanţe bioactive” la specialitatea 03.00.07 – Microbiologie, prezentată de dna BIVOL Cezara, în următoarea 
componenţă: 

1. MERENIUC Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. CILOCI Alexandra, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător  
3. GUDUMAC Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. ŞALARU Victor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar 
5. CINCILEI Angela, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1. BURŢEVA Svetlana, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător  
2. BORTĂ Vasile, doctor în medicină, profesor cercetător 

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

19. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 10.06.01.05 – 02* în cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a 
Plantelor al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în agricultură, cu tema: „Evaluarea şi 
utilizarea materialului iniţial de ameliorare în crearea hibrizilor, soiurilor de Salvia sclarea L. cu perioada de vegetaţie 
diferită” la specialitatea 06.01.05 – Ameliorarea şi producerea seminţelor, prezentată de dna COTELEA Ludmila, în 
următoarea componenţă: 

1. BUIUCLI Petru, preşedinte, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar 
2. COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. ROTARU Tudor, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
4. ROTARI Alexandru, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
5. ŢÎGĂNAŞ Domnica, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător 

Referenţi oficiali: 
1.  BUCARCIUC Victor, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător  
2. CHISNICEAN Lilia, doctor în agricultură 

Conducător ştiinţific: GONCEARIUC Maria, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător  
 

 
DREPT, PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 

 
20. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15 12.00.01 – 12* în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 

AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Non-discriminarea prin prisma 
principiului fundamental de drept al egalităţii”, la specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria 
statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept, prezentată de dl POPESCU Nicolae, în următoarea 
componenţă: 

1. ARAMĂ Elena, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
2. TAŞCĂ Mihai, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
3. BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
4. NEGRU Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Referenţii oficiali: 

1. HUMĂ Ioan, doctor în drept, profesor universitar, Galaţi, România 
2. COPTILEŢ Valentina, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

21. Se formează Consiliul ştiinţific specializat D 15.12.00.03 – 04* în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Răspunderea juridică civilă a 
cărăuşului pentru prejudiciu în cazul transportului aerian”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil), 
prezentată de dl MIHALACHE Iurie, în următoarea componenţă: 
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1. COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. SOSNA Boris, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. BOTEA Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, Bucureşti, România 
4. CARAUŞ Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. MIŞIN Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. FILIP Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, Iaşi, România 
2. SLUTU Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar 

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

 
 
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 
 
 
 
 
 

Preşedinte,                            
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 
 

Secretar ştiinţific,                
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


