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ŞTIINŢE  ALE  NATURII 
 

1  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 111. Matematică pură  

Specialitățile: 111.01. Analiză matematică; 111.02. Ecuaţii diferenţiale  

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 13 din 30 octombrie 2020 
 

Președinte: Ceban David, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Vicepreședinte: Neagu Vasile, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Secretar științific: Calin Iurie, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Baltag Valeriu, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Cozma Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Driuma Valerii, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Glavan Vasile, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Guțu Valeriu, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Moloșnic Petru, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Perjan Andrei, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Popa Mihail, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Repeșco Vadim, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Rusu Galina, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Rusu Gheorghe, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Șubă Alexandru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Taragan Dumitru, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Vulpe Nicolae, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
 

2  INSTITUTUL  DE  MATEMATICĂ  ŞI  INFORMATICĂ  „VLADIMIR  ANDRUNACHIEVICI” 

Profilul: 111. Matematică pură 

Specialitatea: 111. 02. Ecuații diferențiale 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 31 iulie 2020 
 

Președinte: Popa Mihail, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar  

Vicepreședinte: Șuba Alexandru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Secretar științific: Orlov Victor, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Cioban Mitrofan, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician 

Vulpe Nicolae, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 

Ceban David, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Cozma Dumitru, doctor habilitat în științe matematice, conferențiar universitar  

Bihun Yaroslav, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar (Ucraina) 

Sterpu Mihaela, doctor în științe matematice, conferențiar universitar (România) 

Șcerbacov Victor, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător  

Driuma Valeriu, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător  

Pricop Victor, doctor în științe matematice, conferențiar universitar  
 

3  INSTITUTUL  DE  MATEMATICĂ  ŞI  INFORMATICĂ  „VLADIMIR  ANDRUNACHIEVICI” 

Profilul: 111. Matematică pură 

Specialitatea: 111.03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 14 din 27 aprilie 2021 
 

Președinte: Arnautov Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 

academician 

Vicepreședinte: Caşu Alexei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Secretar științific: Sârbu Parascovia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
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Botnaru Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Bunu lon, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Ciocanu Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Cojuhari Elena, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Cuzneţov Eugen, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 

Goian Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Izbaş Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 

Izbaş Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 

Popa Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Şcerbacov Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător  

Ursu Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

Valuţă Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
 

4  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 112. Matematică aplicată 

Specialitățile: 112.01. Matematică de calcul; 112.03. Cibernetică matematică şi cercetări   

operaţionale    

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 13 din 30 octombrie 2020 
 

Președinte: Lozovanu Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Vicepreședinte: Hîncu Boris, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Secretar științific: Buzatu Radu, doctor în științe fizico-matematice 

Barsuc Alexandru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Capcelea Maria, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Capcelea Titu, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Godonoagă Anatol, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Novac Ludmila, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Pațiuc Vladimir, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Poștaru Andrei, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Prisacaru Anatolie, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Rîbacova Galina, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Secrieru Ion, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Seiciuc Vladislav, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Solomon Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Șeremet Victor, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Tkacenko Alexandra, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

Topală Oleg, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Ungureanu Valeriu, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Zgureanu Aureliu, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
 

5  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 122. Informatică aplicată 

Specialitatea: 122.03. Modelare, metode matematice, produse program         

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 13 din 30 octombrie 2020 
 

Președinte: Paladi Florentin, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Vicepreședinte: Căpățână Gheorghe, doctor în științe tehnice, profesor universitar 

Secretar științific: Marin Maria, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

Andrieș Ion, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 

Arnaut Vsevolod, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Beldiga Maria, doctor în științe fizico-matematice 

Beșliu Victor, doctor în informatică, conferențiar universitar 
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Bobicev Victoria, doctor în informatică, conferențiar universitar 

Bragaru Tudor, doctor în științe economice, conferențiar universitar 

Cerbu Olga, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Ciobu Victor, doctor în științe fizice, conferențiar universitar 

Cojuhari Irina, doctor în informatică, conferențiar universitar 

Costaș Ilie, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar 

Fiodorov Ion, doctor în informatică, conferențiar universitar 

Guțuleac Emilian, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar 

Izvoreanu Bartolomeu, doctor în informatică, conferențiar universitar 

Marusic Galina, doctor în informatică, conferențiar universitar 

Moraru Vasile, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Pereteatcu Sergiu, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 

Petic Mircea, doctor în informatică, conferențiar cercetător 

Prepeliță Aurelia, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Seiciuc Eleonora, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Sudacevschi Viorica, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 

Ungureanu Valeriu, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
 

6  UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  DIN  MOLDOVA  

Profilurile: 122. Informatică aplicată; 231. Radiotehnici și comunicații electronice; 232. 

Calculatoare și tehnologii informaționale 

Specialitățile: 122.03. Modelare, metode matematice, produse program; 231.02. ingineria și 

tehnologia comunicațiilor electronice; 232.02. Tehnologii, produse și sisteme informaționale 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 4 din 27 mai 2022 
 

Președinte: Bolun lon, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

Vicepreședinte:  Ababii Victor, doctor în tehnică, conferențiar universitar 

Secretar științific: Cojuhari lrina, doctor în tehnică, conferențiar universitar 

Bostan Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

Guțuleac Emilian, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 

Beșliu Victor, doctor în tehnică, profesor universitar 

Moraru Vasile, doctor în tehnică, profesor universitar 

Sudacevschi Viorica, doctor în tehnică, conferențiar universitar 

Costaș Ilie, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 

Capățână Gheorghe, doctor în informatică, profesor universitar 

Cojocaru lgor, doctor în informatică 

Avram lon, doctor în tehnică, conferențiar universitar 

Secrieru Nicolae, doctor în tehnică, conferențiar universitar 

Nistriuc Pavel, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Zaporojan Sergiu, doctor în tehnică, conferențiar universitar 

Moraru Victor, doctor în tehnică, conferențiar universitar 

Marusic Galina, doctor în informatică, conferențiar universitar 

Fiodorov lon, doctor în informatică, conferențiar universitar 

Ciorbă Dumitru, doctor în tehnică 

Zgureanu Aureliu, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

lzvoreanu Bartolomeu, doctor în tehnică, conferențiar universitar 
 

7  INSTITUTUL  DE  FIZICĂ  APLICATĂ  

Profilul: 131. Fizica teoretică 

Specialitățile: 131.01. Fizică matematică; 131.02. Fizică cuantică şi teoria cîmpurilor;  

131.03. Fizică statistică şi cinetică 
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Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 13 din 30 octombrie 2020 
 

Președinte: Macovei Mihai, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător  

Vicepreședinte: Belousov Igor, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Secretar științific: Ostrovschi Serghei, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar 

cercetător 

Bardetchi Profirie, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Calalb Mihail, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Cârlig Sergiu, doctor în științe fizice  

Ciornea Viorel, doctor în științe fizico-matematice  

Cliucanov Alexandru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Clochișner Sofia, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor cercetător 

Dohotaru Leonid, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar  

Enachi Nicolae, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar  

Geru Ion, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, membru-corespondent 

Moscalenco Sveatoslav, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician 

Nica Denis, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Paladi Florentin, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Podlesnîi Igor, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Reu Oleg, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Rusu Spiridon, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Siniavschii Elerlanj, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Tronciu Vasile, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 
 

8  UNIVERSITATEA  DE  STĂT  DIN  MOLDOVĂ  

Profilurile: 131. Fizica teoretică; 134. Fizică aplicată 

Specialitățile: 131.04. Fizică computațională și modelarea proceselor; 134.01. Fizica și tehnologia 

materialelor; 134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 28 decembrie 2022 
 

Președinte: Nica Denis, doctor habilitat în științe fizice, conferențiar cercetător 

Vicepreședinte: Vatavu Sergiu, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Secretar științific: Nedeoglo Natalia, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Nedeoglo Dmitrii, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Paladi Florentin, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Korotcenkov Ghenadii, doctor habilitat  în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Cliucanov Alexandr, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Culiuc Leonid, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician 

Barsuc Alexandru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Caraman Mihail, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Macovei Mihai, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Tronciu Vasile, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Șerban Dormidont, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Ostrovschii Serghei, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Sirkeli Vadim, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Brînzari Vladimir, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Cocemasov Alexandr, doctor în științe fizice, conferențiar cercetător 

Șapoval Oleg, doctor în științe fizico-matematice 

Belenciuc Alexandru, doctor în științe fizico-matematice 

Chirița Arkadi, doctor în științe fizice 

Nicorici Valentina, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
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Dmitroglo Liliana, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Șikimaka Olga, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Konopko Leonid, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 
 

9  INSTITUTUL  DE  INGINERIE  ELECTRONICĂ  ŞI  NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” 

Profilul: 133. Fizica sistemelor macroscopice 

Specialitatea: 133.04. Fizica stării solide                                                                             

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 13 din 30 octombrie 2020 
 

Preşedinte: Sidorenko Anatolie, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, 

academician 

Vicepreşedinte: Ursachi Veaceslav, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar 

cercetător 

Secretar ştiinţific: Zasaviţchi Efim, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Caraman Mihail, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Clochișner Sofia, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor cercetător 

Condrea Elena, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător. 

Evtodiev Igor, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Ghimpu Lidia, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Grabco Daria, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Konopko  Leonid, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Munteanu Feodor, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Nica Denis, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Nicolaeva Albina, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor cercetător 

Șapoval Oleg, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 
 

10  INSTITUTUL  DE  FIZICĂ  APLICATĂ  

Profilul: 134. Fizică aplicată                                                                             

Specialitățile: 134.01. Fizica şi tehnologia materialelor; 134.02. Fizica şi ingineria dispozitivelor;  

134.03. Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 13 din 30 octombrie 2020 
 

Președinte: Culiuc Leonid, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, 

academician  

Vicepreședinte: Șerban Dormidont, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Secretar științific: Hajdeu-Chicaroș Elena, doctor în științe fizice 

Abașkin Vladimir, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Achimova Elena, doctor habilitat în științe fizice, conferențiar cercetător 

Arușanov Ernest, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician 

Bruc Leonid, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Clochișner Sofia, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor cercetător 

Cojocaru Ion, doctor în științe fizico-matematice 

Dicusar Alexandr, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, membru corespondent 

Grabco Daria, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor cercetător 

Iovu Mihail, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor cercetător 

Kravțov Victor, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Kulikova Olga, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Lupan Oleg, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar  

Nateprov Alexandr, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Nedeoglo Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Nicorici Valentina, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Ostrovschi Serghei, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 
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Rusu Emil, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Simașchevici Alexei, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician 

Sîrbu Nicolae, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Șikimaka Olga, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Tighineanu Ion, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician 

Țiuleanu Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Țurcan Vladimir, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Ursachi Veaceslav, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Verlan Victor, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Zalamai Victor, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător. 
 

11  INSTITUTUL  DE  GEOLOGIE  ȘI  SEISMOLOGIE  

Profilurile: 134. Fizică aplicată; 151. Geologie 

Specialitățile: 134.10. Geofizică și seismologie; 151.01. Geologie generală și regională 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 14 din 26 februarie 2021 
 

Președinte: Burtiev Rașid, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Vicepreședinte: Ciobotaru Valerian, doctor în științe geologo-mineralogice, conferențiar universitar  

Secretar științific: Nicoara Igor, doctor în științe geologo-mineralogice, conferențiar cercetător 

Alcaz Vasile, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Bogdevici Oleg, doctor în științe geologice, conferențiar cercetător 

Bolotin Oleg, doctor în științe geologice 

Chiriac Vasile, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 

Croitor Roman, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Ghinsari Victoria, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Polcanov Vladimir, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 

Sîrodoev Ghennadi, doctor în științe geologice, conferențiar cercetător 

Stepanenco Nila, doctor în științe fizico-matematice 

Zolotcov Anatolie, doctor habilitat în științe tehnice, conferențiar universitar. 
 

12  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 141. Chimie anorganică 

Specialitățile: 141.01. Chimie anorganică; 141.02. Chimie coordinativă; 141.04. Chimie bioanorganică 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 14 din 27 aprilie 2021 
 

Președinte: Bulhac Ion, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător 

Vicepreședinte: Țapcov Victor, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

Secretar științific: Sîrbu Angela, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

Arîcu Aculina, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător 

Bîrcă Maria, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

Bouroș Pavlina, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 

Bulimestru Ion, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

Cotovaia Aliona, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

Dragancea Diana, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 

Druță Vadim, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 

Graur Vasilii, doctor în științe chimice 

Gulea Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician 

Guțanu Vasile, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 

Lozan Vasile, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător 

Melnic Silvia, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

Rudic Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician 

Șova Serghei, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 



 

7 

 

Toderaș Ion, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician 
 

13  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA  

Profilurile: 144. Chimie fizică; 145. Chimie ecologică 

Specialitățile: 144.01. Chimie fizică; 145.01. Chimice ecologică; 145.02. Chimie ecologică a apei 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 15 din 22 decembrie 2021 
 

Preşedinte: Duca Gheorghe doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician 

Vicepreşedinte: Lupașcu Tudor, doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător, academician 

Secretar ştiințific: Bunduchi Elena, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

Gonța Maria, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 

Gladchi Viorica, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

Tutovan Elena, doctor în științe chimcie, conferențiar universitar 

Romanciuc Lidia, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 

Bobeică Valentin, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 

Bălan Iolanta, doctor în științe chimice 

Isac-Guțul Tatiana, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

Borodaev Ruslan, doctor în științe chimice 

Covaliova Olga, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător  

Ciobanu Mihail, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător 

Nastas Raisa, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 

Subotin Iurie, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

Baerle Alexei, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

Druță Raisa, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

Povar Igor, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător 
 

14  INSTITUTUL  DE  ECOLOGIE  ŞI  GEOGRAFIE 

Profilurile: 153. Geografie; 166. Ecologie și protecția mediului 

Specialitățile: 153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie; 166.02. Protecţia mediului şi 

folosirea raţională a resurselor naturale  

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 14 din 27 aprilie 2021 
 

Preşedinte: Bejan Iurie, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar 

Vicepreședinte: Puţuntică Anatolie, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar 

Secretar ştiințific: Bunduc Petru, doctor în științe geonomice 

Bacal Petru, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar 

Boboc Nicolae, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar 

Boian Ilie, doctor în științe agricole, conferențiar universitar 

Bulimaga Constantin, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător 

Bunduc Tatiana, doctor în științe geonomice 

Castraveț Tudor, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar 

Codreanu Igor, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar 

Cojocari Rodica, doctor în științe geonomice 

Domenco Rodion, doctor în științe geonomice 

Matei Constantin, doctor habilitat în științe geonomice, profesor universitar 

Melniciuc Orest, doctor habilitat în științe geonomice, conferențiar universitar 

Mironov Ion, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar 

Mleavaia Galina, doctor în științe geonomice  

Overcenco Aureliu, doctor în științe geonomice, conferențiar cercetător 

Răileanu Valentin, doctor în științe geonomice, conferențiar cercetător 

Sîrodoev Ghennadi, doctor în științe geologo-mineralogice, conferențiar cercetător 

Volontir Nina, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar  
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15  INSTITUTUL  DE  FIZIOLOGIE ŞI  SANOCREATOLOGIE 

Profilurile: 161. Biologie generală; 165. Biologia omului şi animalelor 

Specialitățile: 161.04  Sanocreatologie; 165.01  Fiziologia omului şi animalelor 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 13 din 30 octombrie 2020 
 

Președinte: Furdui Teodor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician  

Vicepreședinte: Ciochină Valentina, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Secretar științific: Poleacova Lilia, doctor în ştiinţe biologice 

Baciu Anatolie, doctor în ştiinţe biologice 

Balan Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 

Cazacova Iulia, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Fedaș Vasile, doctor în științe medicale 

Furdui Vlada, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Garaeva Svetlana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Glijin Aliona, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 

Leorda Ana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Mereuță Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

Mereuța Ion, doctor în ştiinţe biologice  

Roşca Nicolae, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Şeptiţchii Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Strutinschi Tudor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Vrabie Valeria, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
 

16  INSTITUTUL  DE  GENETICĂ,  FIZIOLOGIE ŞI  PROTECŢIE  A  PLANTELOR  

Profilul: 162. Genetică 

Specialitatea: 162.01. Genetică vegetală  

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 12 din 23 decembrie 2020 
 

Președinte: Tumanova Lidia, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător 

Vicepreședinte: Lupașcu Galina, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător 

Secretar științific: Smerea Svetlana, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Duca Maria, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician  

Palii Andrei, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, membru corespondent 

Grati Vasile, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar 

Rotari Alexandru, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător 

Andronic Larisa, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Romanciuc Gabriela, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Cotenco Eugenia, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Ganea Anatol, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Sâromeatnicov Iulia, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Saltanovici Tatiana, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Mărîi Liliana, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Sașco Elena, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Zgardan Dan, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Clapco Steliana, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Batâru Grigorii, doctor în științe biologice 
 

17  INSTITUTUL  DE  GENETICĂ,  FIZIOLOGIE ŞI  PROTECŢIE  A  PLANTELOR  

Profilurile: 163. Biologie celulară; 164. Biologie vegetală 

Specialitățile: 163.02. Biochimie; 164.02. Fiziologie vegetală 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 12 din 23 decembrie 2020 
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Președinte: Cauș Maria, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Vicepreședinte: Dascaliuc Alexandru, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar 

Secretar științific: Marinescu Marina, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Șișcanu Gheorghe, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician 

Balaur Nicolae, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, membru corespondent 

Duca Maria, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician 

Ștefârța Anastasia, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător 

Bujoreanu Nicolae, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător 

Rotari Alexandru, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător 

Comarova Galina, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Port Angela, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Lisnic Stelian, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Ivanova Raisa, doctor în științe tehnice, conferențiar cercetător 

Bîrsan Ana, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Glijin Aliona, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Leșanu Mihail, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Aluchi Nicolae, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Vrabie Valeria, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Brânză Lilia, doctor în științe biologice 

Călugăru-Spătaru Tatiana, doctor în științe biologice 
 

18  INSTITUTUL  DE  MICROBIOLOGIE ŞI  BIOTEHNOLOGIE  

Profilul: 163. Biologie celulară 

Specialitatea: 163.04. Microbiologie 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 13 din 30 octombrie 2020 
 

Preşedinte: Cepoi Liliana, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Vicepreşedinte: Corcimaru Serghei, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Secretar ştiinţific: Postolachi Olga, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Bălan Greta, doctor în științe medicale, conferențiar universitar 

Batîr Ludmila, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Bivol Cezara, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Bortă Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar 

Burduniuc Olga, doctor în științe medicale, conferențiar universitar 

Burțeva Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

Chiselița Oleg, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Ciloci Alexandra, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Clapco Steliana, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Elenciuc Daniela, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 

Florea Natalia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar 

Rastimeșina Inna, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător  

Rudic Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician  

Sîrbu Tamara, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Soldatenco Eugenia, doctor în științe tehnice, conferențiar cercetător 

Vorojbit Valentina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar 
 

19  INSTITUTUL  DE  ZOOLOGIE 

Profilul: 165. Biologia omului şi animalelor 

Specialitatea: 165.02. Zoologie 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 31 iulie 2020 
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Preşedinte: Toderaş Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician 

Vicepreşedinte: Nistreanu Victoria, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Secretar ştiinţific: Sîtnic Veaceslav, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Buşmachiu Galina, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Derjanschi Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

Cozari Tudor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

Larion Alina, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Munteanu Andrei, doctor în ştiinţe biologice, profesor universitar 

Zubcov Nicolai, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Savin Anatolie, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Ţurcanu Vladimir, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Ciocârlan Victor, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar universitar 

Rusu Vadim, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar universitar 

Şuleşco Tatiana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Croitor Roman, doctor în ştiinţe biologice 

Cîrlig Tatiana, doctor în ştiinţe biologice 
 

20  INSTITUTUL  DE  ZOOLOGIE 

Profilul: 165. Biologia omului şi animalelor                                                                  

Specialitatea: 165.03. Ihtiologie 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 31 iulie 2020 
 

Preşedinte: Ungureanu Laurenţia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

Vicepreşedinte: Bulat Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Secretar ştiinţific: Bagrin Nina, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Toderaş Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician 

Zubcov Elena, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, membru corespondent 

Usatîi Marin, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

Bileţchi Lucia, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Şuberneţkii Igor, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Zubcov Natalia, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Crepis Oleg, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Munjiu Oxana, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Fulga Nina, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Bulat Denis, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Negru Maria, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Borodin Natalia, doctor în ştiinţe biologice 

Tumanova Daria, doctor în ştiinţe biologice 

Jurminskaia Olga, doctor în ştiinţe biologice 

Curcubet Galina, doctor în ştiinţe biologice 

Domanciuc Vasile, doctor în ştiinţe biologice 
 

21  INSTITUTUL  DE  ZOOLOGIE 

Profilul: 165. Biologia omului şi animalelor 

Specialitatea: 165.04. Entomologie 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 13 din 30 octombrie 2020 
 

Preşedinte: Calestru Livia, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Vicepreşedinte: Derjanschi Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător  

Secretar ştiinţific: Bacal Svetlana, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Baban Elena, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Bușmachiu Galina, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător 
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Elisovețcaia Dina, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Manic Gheorghe, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător 

Mihailov Irina, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Mocreac Nadejda, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Nastas Tudor, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător 

Neculiseanu Zaharia, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător 

Șuleșco Tatiana, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător. 
 

22  INSTITUTUL  DE  ZOOLOGIE  

Profilul: 165. Biologia omului şi animalelor 

Specialitatea: 165.05. Parazitologie 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 13 din 30 octombrie 2020 
 

Preşedinte: Rusu Ștefan, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Vicepreşedinte: Erhan Dumitru, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător 

Secretar ştiinţific: Chihai Oleg, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Bivol Alexei, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Bondari Lidia, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Cercel Ilie, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Cozari Tudor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar 

Enciu Valeriu, doctor habilitat în științe medical-veterinare, profesor universitar 

Gherasim Elena, doctor în științe biologice 

Gliga Olesea, doctor în științe biologice 

Iurcu-Străistaru Elena, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Lungu Vera, doctor în științe medicale 

Manic Gheorghe, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător 

Melnic Galina, doctor în științe biologice. 

Melnic Maria, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Rusu Vadim, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Starciuc Nicolae, doctor habilitat în științe medical-veterinare, profesor universitar 

Tălămbuță Nina, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Zamornea Maria, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 
 

23  INSTITUTUL  DE  ZOOLOGIE  

Profilul: 166. Ecologie  şi protecţia mediului 

Specialitatea: 166.01. Ecologie 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 31 iulie 2020 
 

Preşedinte: Zubcov Elena, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, membru 

corespondent 

Vicepreşedinte: Bileţchi Lucia, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Secretar ştiinţific: Gliga Olesea, doctor în ştiinţe biologice 

Toderaş Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician 

Ungureanu Laurenţia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

Usatîi Marin, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

Erhan Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

Munteanu Andrei, doctor în ştiinţe biologice, profesor universitar 

Calestru Livia, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Nistreanu Victoria, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Andreev Nadejda, doctor în ştiinţe biologice 

Savin Anatolie, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Şuberneţkii Igor, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
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Negru Maria, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Bagrin Nina, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător 

Cebotari Valentina, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

Buzu Ion, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător 

Țugulea Andrian, doctor în ştiinţe biologice 

Bulimaga Constantin, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Tăriţă Anatol, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător. 
 

24  INSTITUTUL  DE  ECOLOGIE  ŞI  GEOGRAFIE 

Profilul: 166. Ecologie  şi protecţia mediului 

Specialitatea: 166.01. Ecologie 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 14 din 27 aprilie 2021 
 

Preşedinte: Bulimaga Constantin, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător 

Vicepreședinte: Stegărescu Vasile, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Secretar ştiințific: Donica Ala, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Ajder Vitalie, doctor în științe biologice 

Andriuca Valentina, doctor în științe agricole, conferențiar universitar 

Begu Adam, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar universitar   

Bobeică Valentin, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar  

Brașoveanu Valeriu, doctor în științe biologice 

Brega Vladimir, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător  

Castraveţ Ion, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător 

Cocîrţă Petru, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător   

Cozari Tudor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar  

Cuza Petru, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar universitar 

Drumea Dumitru, doctor în științe geologo-mineralogice, conferențiar cercetător 

Fasola Regina, doctor în științe biologice 

Liogchii Nina, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Lozan Raisa, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător  

Moșanu Elena, doctor în științe chimice 

Prunici Petru, doctor în geografie, conferențiar universitar 

Şalaru Victor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar 

Sandu Maria, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător   

Tărâţă Anatol, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

Țugulea Andrian, doctor în științe biologice 

Voloşciuc Leonid, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător 
 

25  INSTITUTUL  DE  MICROBIOLOGIE ŞI  BIOTEHNOLOGIE  

Profilul: 167. Biotehnologie 

Specialitatea: 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie  

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 13 din 30 octombrie 2020 
 

Președinte: Rudic Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician 

Vicepreședinte: Chiriac Tatiana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Secretar științific: Rudi Ludmila, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Bulimaga Valentina, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Burțeva Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

Cepoi Liliana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Chirsanova Aurica, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar. 

Chiselița Natalia, doctor în ştiinţe biologice 

Codreanu Svetlana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 
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Diug Eugen, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar 

Dudnicenco Tatiana, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 

Efremova Nadejda, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Gudumac Valentina, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar 

Iațco Iulia, doctor în ştiinţe biologice 

Leșanu Mihai, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar 

Miscu Vera, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Șalaru Victor, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar 

Tofan Elena, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător 

Valuța Ana, doctor în ştiinţe biologice 

Voloșciuc Leonid, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător 

Zosim Liliana, doctor în ştiinţe biologice 
 

 


