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ŞTIINŢE  SOCIALE  ŞI  ECONOMICE 

1.  UNIVERSITATEA   DE   STAT   DIN   MOLDOVA                                                                                        

Profilul: 511. Psihologie                                                                                                 

Specialitatea: 511.01.  Psihologie generală                                                                         

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

Preşedinte: Platon Carolina, doctor habilitat în pedagogie, doctor în psihologie, profesor 

universitar 

Vicepreşedinte: Racu Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 

Secretar ştiinţific: Tolstaia Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător 

Potâng Angela, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Cojocaru Natalia, doctor în psihologie, conferenţiat universitar 

Bolea Zinaida, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Paladi Aliona, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Anţîbor Ludmila, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Guţu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

Cuzneţov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

Bodrug-Lungu Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 

Gonţa Victoria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Paladi Oxana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar 

Tarnovschi Ana, doctor în psihologie 
 

2.  UNIVERSITATEA  PEDAGOGICĂ  DE  STAT  „ION  CREANGĂ”  DIN  CHIŞINĂU   

Profilul: 511. Psilhologie 

Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională 

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

Președinte: Jelescu Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 

Vicepreședinte: Losîi Elena, doctor   în psihologie, conferențiar universitar 

Secretar științific: Racu Iulia, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Racu Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 

Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător 

Bucun Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 

Perjan Carolina, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Prițcan Valentina, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Gânu Domnica, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Bodorin Cornelia, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Olărescu Valentina, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Vîrlan Maria, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Ciobanu Adriana, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Adăscăliță Victoria, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Sanduleac Sergiu, doctor în psihologie 

Pleșca Maria, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Pîslari Stela, doctor în psihologie 

Plămădeală Victoria, doctor în psihologie 
 

3.  INSTITUTUL   DE   ŞTIINŢE   ALE   EDUCAŢIEI 

Profilul: 511. Psihologie                                                                                                   

   Specialitatea: 511.03. Psihologie socială 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 31 iulie 2020, cu modificări în 
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baza Deciziei Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 28 aprilie 2022 
   

Președinte: Șleahtițchi Mihail, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar 

Vicepreședinte: Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat  în psihologie, profesor cercetător 

Secretar științific: Cerlat Raisa, doctor în psihologie 

Malcoci Ludmila, doctor habilitat în sociologie, profesor cercetător 

Jelescu Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 

Cucer Angela, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Puzur Elena, doctor în psihologie 

Vrabii Violeta, doctor în psihologie 

Rusnac Virginia, doctor în psihologie 

Cojocaru Natalia, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Potâng Angela, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Paladi Oxana, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Tarnovschi Ana, doctor în psihologie 
 

4.  UNIVERSITATEA   DE   STAT   DIN   MOLDOVA   

Profilul: 521. Economie, business, administrare 

Specialitățile: 521.01. Teorie economică şi politici economice; 521.02. Economie 

mondială; relații economice internaționale 

     Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 15 din 09 iulie 2019                                                                                             

Valabil până la 09 iulie 2023 
 

Preşedinte: Onofrei Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Vicepreşedinte: Hămuraru Maria, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Secretar ştiinţific: Corețchi Boris, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

Ulian Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Sorocean Olga, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Cojuhari Andrei, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Țâu Nicolae, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Roșca Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Șișcan Svetlana-Zorina, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar  

Dolgopol Angela, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Liviţchi Oxana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Tabarcea Ala, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Capsîzu Valeriu, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Buzdugan Adriana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Bulat Veronica, doctor în științe economice  

Ceaikovskii Alexandr, doctor în științe economice  

Frumusachi Eduard, doctor în științe economice  
 

5.  ACADEMIA  DE  STUDII  ECONOMICE  DIN  MOLDOVA 

Profilul: 521. Economie, business, administrare 

Specialitatea:  521.01. Teorie economică şi politici economice                                                                                                            

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

Preşedinte: Filip Nelea, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Vicepreşedinte: Feuraș Eugenia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Secretar ştiinţific: Cimpoieș Liliana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Balan Aliona, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Barbăneagră Oxana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Benea-Popușoi Elina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Bucos Tatiana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 
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Cara Elena, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Gorobievschi Svetlana, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Hamuraru Maria, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Ignatiuc Diana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Moraru Angela, doctor în științe economice 

Munteanu Tatiana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Tomșa Aurelia, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Vaculovschi Dorin, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 
 

6.  ACADEMIA  DE  STUDII  ECONOMICE  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 521. Economie, business, administrare 

Specialitatea:  521.02. Economie mondială; relații economice internaționale  

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

Preşedinte: Lobanov Natalia,  doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Crudu Rodica,  doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Secretar ştiinţific: Popa Marina,  doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Benea-Popușoi Elina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Chistruga Boris, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Dodu-Gugea Larisa, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Gribincea Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Hachi Mihai, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Harcenco Dorina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Pisaniuc Maia, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Șișcan Svetlana-Zorina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Țâu Nicolae, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  
 

7.  ACADEMIA  DE  STUDII  ECONOMICE  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 521. Economie, business, administrare 

Specialitatea: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate; 521.04. 

Marketing şi logistică 

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

Preşedinte: Cotelnic Ala,  doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Savciuc Oxana,  doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Secretar ştiinţific: Dorogaia Irina,  doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Belostecinic Grigore, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, acad. 

Bilaș Ludmila, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Bîrcă Alic, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Cojocaru Vadim, doctor în științe economice, profesor universitar 

Covaș Lilia, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Doga Valeriu, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Gangan Svetlana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Litvin Aurelia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Livandovschi Roman, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Melnic Igor, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Negru Ion, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Paladi Ion, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Platon Nicolae, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar 

Portarescu Serghei, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Remeșovschi Natalia, doctor în științe economice 

Serduni Sergiu, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Solcan Angela, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Solomatin Ala, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 
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Stihi Ludmila, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Stratan Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, m.c.  

Șavga Ghenadie, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Turcov Elena, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Țurcanu Gheorghe, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 
 

8.  UNIVERSITATEA  LIBERĂ  INTERNAŢIONALĂ  DIN  MOLDOVA 

Profilul: 521. Economie, business, administrare 

Specialitățile: 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale; 521.03. 

Economie și management în domeniul de activitate   

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

modificări în baza Deciziei Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 14 din 27 aprilie 

2021 
 

Preşedinte: Țâu Nicolae, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Roșca Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Secretar ştiinţific: Pestușco Nina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Andreeva Tatiana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Balan Igor, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Bârdan Veaceslav, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Blagorazumnaia Olga, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Burbulea Rodica, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Burlea Ecaterina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Chistruga Boris, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Crotenco Iuri, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Evsiukova Raisa, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Galben Ilian, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Lobanov Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Morega Dan Ilie, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Robu Elena, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Postică Maia, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Spînu Ana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  
 

9.  INSTITUTUL  NAȚIONAL  DE  CERCETĂRI  ECONOMICE  

Profilurile: 521. Economie, business, administrare; 522. Finanţe, contabilitate, analiză 

economică 

     Specialitățile: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate; 522.01. Finanţe  

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

                                                                               

Preşedinte: Perciun Rodica, doctor habilitat în științe economice, conferenţiar cercetător 

Vicepreşedinte: Bajura Tudor, doctor habilitat în științe economice, profesor cercetător  

Secretar ştiinţific: Iordachi Victoria, doctor în științe economice  

Stratan Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, membru 

corespondent 

Gagauz Olga, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător 

Doga Valeriu, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Ganea Victoria, doctor în habilitat în științe economice, profesor universitar 

Băncilă Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Cimpoieș Dragoș, doctor habilitat în științe economice, conferenţiar universitar 

Savelieva Galina, doctor în  științe economice, conferenţiar cercetător  

Rojco Anatolii, doctor în  științe economice, conferenţiar cercetător  

Timuş Angela, doctor în științe economice, conferenţiar cercetător 

Cociug Victoria, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Vinogradova Natalia, doctor în științe economice, conferențiar cercetător 
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Colesnicova Tatiana, doctor în științe economice 

Novac Alexandra, doctor în științe economice  

Timofei Olga, doctor în economie 

Clichici Dorina, doctor în științe economice (România) 

Tcaci Carolina, doctor în științe economice 

Ceban Angela, doctor în științe economice 

Ianiogla Alina, doctor în științe economice 
 

10.  UNIVERSITATEA  AGRARĂ  DE  STAT  DIN  MOLDOVA 

Profilul: 521. Economie, business, administrare 

Specialitatea: 521.03 Economie şi management în domeniul de activitate 

Decizia CC nr. 12 din 25 iunie 2021 
 

Preşedinte: Cimpoieş Dragoş, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Litvin Aurelia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Secretar ştiinţific: Zaharco Silvia, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Bajura Tudor, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Baltag Grigore, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Covaș Lilia, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar 

Ignat Anatolie, doctor în științe economice, conferenţiar cercetător 

Mocanu Natalia, doctor habilitat în științe economice, conferenţiar universitar 

Moroi Elena, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Perciun Rodica, doctor habilitat în științe economice, conferențiar cercetător 

Prisăcaru Veronica, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Sârbu Olga, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Stratan Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, membru 

corespondent 

Timofti Elena, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Tomiţă Petru, doctor în științe economice, profesor universitar 
 

11.  UNIVERSITATEA  COOPERATIST-COMERCIALĂ  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 521. Economie, business, administrare 

Specialitățile: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate; 521.04. 

Marketing şi logistică 

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

Preşedinte: Șavga Larisa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Pitușcan Feodosie, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Secretar ştiinţific: Livițchi Oxana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Cristofovici Profira, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Gangan Svetlana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Gheorghiță Maria, doctor în științe economice, profesor universitar  

Jalencu Marian, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Moraru Simion, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Muștuc Svetlana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Perciun Rodica, doctor habilitat în științe economice, conferențiar cercetător 

Petrovici Sergiu, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Savciuc Oxana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Tomiță Petru, doctor în științe economice, profesor universitar 

Țurcanu Gheorghe, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  
 

12.  UNIVERSITATEA   DE   STAT   DIN   MOLDOVA      

Profilul: 522. Finanţe, contabilitate, analiză economică                                     

Specialitatea: 522.01. Finanţe 
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Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 15 din 09 iulie 2019 

Valabil până la 09 iulie 2023 
 

Preşedinte: Ulian Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Vicepreşedinte: Doga-Mîrzac Mariana, doctor habilitat în științe economice, conferenţiar 

universitar  

Secretar ştiinţific: Ștefaniuc Olga, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Cobzari Ludmila, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Manole Tatiana, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Ganea Victoria, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Dragomir Lilia, doctor habilitat în științe economice, conferenţiar universitar  

Caprian Iulia, doctor habilitat în științe economice, conferenţiar universitar  

Timuș Angela, doctor habilitat în științe economice, conferenţiar cercetător  

Şestacovscaia Angela, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Patraș Mihai, doctor în științe economice, profesor universitar  

Cojocaru Maria, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Dolghi Cristina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Borş Ion, doctor în științe economice  

Lușmanschi Galina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Golocealova Irina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Grabarovschi Ludmila, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Paladi Valentina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Zlatina Natalia, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  
 

13.  ACADEMIA  DE  STUDII  ECONOMICE  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 522. Finanţe, contabilitate, analiză economică                                               

Specialitatea: 522.01. Finanţe 

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

Preşedinte: Băncilă Natalia,  doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Ciubotaru Maria,  doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Secretar ştiinţific: Bunu Mariana,  doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Borș Ion, doctor în științe economice 

Botnari Nadejda, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Bușmachiu Eugenia, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Casian Angela, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Cobzari Ludmila, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Cociug Victoria, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Dandara Viorel, doctor în științe economice 

Gumovschi Ana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Hîncu Rodica, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Secrieru Angela, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Stratulat Oleg, doctor în științe economice, profesor universitar 

Ulian Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 
 

14.  UNIVERSITATEA   COOPERATIST-COMERCIALĂ   DIN  MOLDOVA  

Profilul: 522. Finanţe, contabilitate, analiză economică                                                 

Specialitățile: 522.01. Finanţe; 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică                                                                           

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

Preşedinte: Tuhari Tudor, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Fuior Elena, doctor în științe economice, profesor universitar 

Secretar ştiinţific: Zugrav Inga, doctor în științe economice 

Bajerean Eudichia, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 
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Botnari Nadejda, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Bucur Vasile, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Căpățînă Sofia, doctor în științe economice 

Cușnir Corina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Fulga Viorica, doctor în științe economice 

Hîncu Rodica, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Maleca Ina, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Maxim Ion, doctor habilitat în științe economice, conferenţiar universitar 

Secrieru Angela, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Țurcanu Viorel, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Zavațki Tatiana, doctor în științe economice 
 

15.  ACADEMIA  DE  STUDII  ECONOMICE  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 522. Finanţe, contabilitate, analiză economică 

Specialitatea: 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică  

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

                                                                  

Preşedinte: Nederița Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Lazari Liliana, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Secretar ştiinţific: Popovici Angela, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Grigoroi Lilia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Țurcanu Viorel, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Bucur Vasile, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Tuhari Tudor, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Frecăuțeanu Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar  

Bîrcă Aliona, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

Bădicu Galina, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

Graur Anatol, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

Muntean Neli, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

Mihailă Svetlana, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

Grabarovschi Ludmila, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

Bajerean Eudochia, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

Cojocari Vadim, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

Dolghi Cristina, doctor în științe economice, conferențiar universitar 
 

16.  ACADEMIA  DE  STUDII  ECONOMICE  DIN  MOLDOVA  

Profilurile: 122. Informatică aplicată; 523. Cibernetică, statistică şi informatică 

economică 

Specialitățile: 122.02. Sisteme informatice; 523.01. Cibernetică şi informatică economică;  

523.02. Statistică economică;  

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

Preşedinte: Ohrimenco Serghei,  doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Pârțachi Ion,  doctor în științe economice, profesor universitar 

Secretar ştiinţific: Zgureanu Aureliu,  doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Andronatiev Victor, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Baractari Anatol, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Bologan Mihai, doctor în științe economice 

Bolun Ion, doctor habilitat în informatică, profesor universitar  

Costaș Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 

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

Hâncu Boris, doctor în științe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Hârbu Eduard, doctor în științe economice, conferenţiar universitar  

Leahu Alexei, doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar 
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Naval Elvira, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

Prisacaru Anatol, doctor în științe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Toacă Zinovia, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 

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

Tutunaru Sergiu, doctor în științe informatică, conferenţiar universitar 

Verejan Oleg, doctor în științe economice, conferenţiar universitar 
 

17.  UNIVERSITATEA   DE   STAT   DIN   MOLDOVA  

Profilurile: 531. Pedagogie generală; 532. Didactica ştiinţelor; 533. Pedagogie 

profesională 

Specialitățile: 531.01. Teoria generală a educației; 532.02. Didactica școlară (pe trepte și 

discipline de învățământ); 533.01. Pedagogia universitară  

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

Preşedinte: Guțu Vladimir, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Șevciuc Maia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Secretar ştiinţific: Țurcanu Carolina, doctor în drept, conferențiar cercetător 

Dandara Otilia, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Goraș-Postică Viorica, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Bodrug-Lungu Valentina, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Platon Carolina, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Cuznețov Larisa, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Cojocaru Vasile, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Andrițchi Viorica, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Bîrnaz Nina, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Darii Ludmila, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Repida Tatiana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Paiu Mihail, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Panico Vasile, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Guțu Ion, doctor în filologie, conferențiar universitar 

Solcan Angela, doctor în științe pedagogice, conferențiar universita 

Strah Lidia, doctor în filologie, conferențiar universitar 

Duhlicher Olga, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Clichici Veronica, doctor în științe pedagogice 
 

18.  UNIVERSITATEA  PEDAGOGICĂ  DE  STAT  „ION  CREANGĂ”  DIN  CHIŞINĂU  

Profilul: 531. Pedagogie generală 

Specialitățile: 531.01. Teoria generală a educaţiei; 531.03. Pedagogie istorică 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 31 iulie 2020, cu modificări în 

baza Deciziei Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 18 din 1 iulie 2022 
  

Preşedinte: Cuzneţov Larisa, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Cojocaru Vasile, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar   

Secretar științific: Zagaievschi Corina, doctor  în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Cara Angela, doctor în științe pedagogice, conferenţiar universitar 

Ciorbă Constantin, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Cojocaru Victoria, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Curacițchi Angela, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Ianioglo Maria, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar  

Garştea Nina, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Ghicov Adrian, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Goraş-Postică Viorica, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Mocanu Liuba, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar  

Patraşcu Dumitru, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 
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Şchiopu Constantin, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar 
 

19.  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN TIRASPOL  

Profilurile: 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională 

Specialitățile: 531.01. Teoria generală a educaţiei; 533.01. Pedagogie universitară 

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

Președinte: Borozan Maia, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Vicepreședinte: Panico Vasile, doctor în științe pedagogice, profesor universitar 

Secretar științific: Rusu Elena, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Andrițchi Viorica, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Lupu Ilie, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Silistraru Nicolae, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Cojocaru Victoria, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Patrașcu Dumitru, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Baciu Sergiu, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Botnari Valentina, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Mîslițchi Valentina, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Petrov Elena, doctor în filosofie, conferențiar universitar 

Chirica Galina, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Antoci Diana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Golubițchi Silvia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Lungu Viorelia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 
 

20.  INSTITUTUL   DE   ŞTIINŢE   ALE   EDUCAŢIEI 

Profilul: 531. Pedagogie generală 

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educaţiei  

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

   

Președinte: Petrovschi Nina, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Vicepreședinte: Pogolșa Lilia, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Secretar științific: Ceban Lilia, doctor în științe pedagogice  

Guțu Vladimir, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Borozan Maia, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Ghicov Adrian, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Vicol Nelu, doctor în filologie, conferențiar universitar 

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

Hadârcă Maria, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Afanas Aliona, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Paniș Aliona, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Franțuzan Ludmila, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Bâlici Veronica, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar  

Clichici Veronica, doctor în științe pedagogice 

Armașu-Canțîr Ludmila, doctor în filologie, conferențiar universitar 

Morari Mariana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 
 

21.  UNIVERSITATEA  PEDAGOGICĂ  DE  STAT  „ION CREANGĂ”  DIN  CHIŞINĂU 

Profilurile: 532. Didactica ştiinţelor; 533. Pedagogie profesională                                                                           

Specialitățile: 532.02. Didactica şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ); 533.01. 

Pedagogie universitară 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 31 iulie 2020, cu modificări în 

baza Deciziei Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 18 din 1 iulie 2022 
 

Preşedinte: Patrașcu Dumitru, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 
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Vicepreşedinte: Barbăneagră Alexandra, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar   

Secretar științific: Vacarciuc Mariana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Armașu-Canțîr Ludmila, doctor în filologie, conferențiar universitar  

Bobînă Eugenia, doctor în filologie, conferențiar universitar 

Borozan Maia, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Burlacu Alexandru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

Chiriac Tatiana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Gherlovan Olga, doctor în filologie, conferențiar universitar 

Ghicov Adrian, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Mocanu Luiba, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Petrenco Liuba, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Petrovschi Nina, doctor habilitat în științe pedagogice, conferenţiar universitar 

Sadovei Larisa, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Simac Ana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Solcan Angela, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Strah Lidia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar  

Șchiopu Constantin, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Zagaievschi Corina, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 
 

22.  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN TIRASPOL  

  Profilul: 532. Didactica ştiinţelor (exacte)                                                                          

  Specialitatea: 532.02. Didactica şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) 

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

Președinte: Lupu Ilie, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Vicepreședinte: Chiriac Liubomir, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor 

universitar 

Secretar științific: Pavel Maria, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

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

Gremalschi Anatol, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar 

Calmuțchi Laurențiu, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Cabac Valeriu, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar 

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

Sali Larisa, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Bocancea Viorel, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Hariton Andrei, doctor în științe pedagogice, profesor universitar 

Postolachi Igor, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

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

Coropceanu Eduard, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

Volontir Nina, doctor în geografie, conferențiar universitar 

Moșanu-Șupac Lora doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Sochircă Elena, doctor în geografie, conferențiar universitar 

Mihalachi Lilia, doctor în științe pedagogice 
 

23.  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DE  EDUCAŢIE  FIZICĂ  ŞI  SPORT  

Profilul: 533. Pedagogie profesională  

Specialitatea: 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie  

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

Preşedinte: Buftea Victor, doctor habilitat, conferențiar universitar 

Vicepreședinte: Jurat Valeriu, doctor în științe pedagogice, profesor universitar 

Secretar științific: Onoi Mihail, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Dorgan Viorel, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Moroșan Raisa, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 
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Ciorbă Constantin, doctor habilitat  în științe pedagogice, profesor universitar 

Potop Vladimir, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Goncearuc Svetlana, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar 

Danail Sergiu, doctor  în științe pedagogice, profesor universitar 

Povestca Lazari, doctor în științe pedagogice, profesor universitar 

Rîșneac Boris, doctor în științe pedagogice, profesor universitar 

Carp Ion, doctor în științe pedagogice, profesor universitar 

Moisescu Petronel, doctor în științe pedagogice, profesor universitar 

Budevici-Puiu Liliana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Polevaia-Secăreanu Angela, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Agapii Eugen, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar  

Gorașcenco Alexandru, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Mocrousov Elena, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Urichianu Adrian-Ion, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Braniște Gheorghe, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Calugher Viorica, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Manolachi Victor, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Nastas Andrei, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 
 

24.  UNIVERSITATEA  PEDAGOGICĂ  DE  STAT  “ION CREANGĂ”  DIN  CHIŞINĂU  

Profilul: 534. Pedagogie specială                                                                                  

Specialitatea: 534.01. Pedagogie specială  

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

Președinte: Goncearuc Svetlana, doctor  în psihologie, profesor universitar  

Vicepreședinte: Racu Aurelia, doctor habilitat  în pedagogie, profesor universitar 

Secretar științific: Maximciuc Victoria, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Ciobanu Adriana, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Rotaru  Maria, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Stratan Valentina, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Stempovschi Elena, doctor în psihologie 

Andronache Nicolae, doctor în medicină, conferențiar universitar 

Racu Sergiu, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Rusnac Virginia, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Lapoșina Emilia, doctor în psihologie, conferențiar universitar 

Frunze Olesea, doctor în psihologie, conferențiar universitar. 

Bucun Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
 

25.  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA  

  Profilurile: 541. Teoria generală a dreptului; 542. Asistență socială                                                                          

  Specialitățile: 541.01. Teoria şi metodologia sociologiei; 541.02. Structură socială, instituţii 

şi procese sociale; 542.01. Teoria şi practica asistenţei sociale 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 12 din 25 iunie 2021 
 

Președinte: Milicenco Stela, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 

Vicepreședinte: Oceretnîi Anastasia, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 

Secretar științífic: Onofrei Aliona, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

Bulgaru Maria, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 

Bulgaru Oleg, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  

Cheianu-Andrei Diana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar  

Chisari-Rurak Aliona, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Comendant Tatiana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar  

Isac Oxana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 

Priţcan Valentina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar  
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Racu Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

Spătaru Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar 

Ţurcan Nelly, doctor habilitat în sociologie, profesor universitar 

 

26.  INSTITUTUL  DE  CERCETĂRI  JURIDICE,  POLITICE  ȘI  SOCIOLOGICE 

Profilul: 541. Sociologie 

Specialitatea: 541.02. Structura socială, instituții și procese sociale 

Decizia CC nr. 11 din 06 decembrie  2019 

 

Președinte: Malcoci Ludimila, doctor habilitat în sociologie, profesor cercetător 

Vicepreședinte: Mocanu Victor, doctor în sociologie, conferențiar cercetător 

Secretar științific: Spătaru Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar 

Blajco Vladimir, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător 

Negură Petru, doctor  în sociologie 

Bejan-Volc Iulia, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător 

Bulgaru Maria , doctor habilitat în sociologie, profesor universitar 

Buciuceanu-Vrabie Mariana, doctor  în sociologie 

Comendant Tatiana, doctor  în sociologie, conferențiar cercetător 

Gagauz Olga, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător 

Calchei Gheorghe, doctor, conferențiar cercetător 

Milicenco Stela, doctor  în sociologie, conferențiar cercetător 

Isac Oxana, doctor, conferențiar universitar 

Chistruga-Sînchevici Inga, doctor  în sociologie 

Mîndru Valeriu, doctor, conferențiar cercetător 

Dumbrăveanu Andrei, doctor, conferențiar universitar 

 

27.  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA  

  Profilul: 551. Teoria generală a dreptului                                                                          

  Specialitatea: 551.01. Teoria generală a dreptului 

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

Președinte: Negru Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Aramă Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Secretar științific: Pantea Oleg, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Avornic Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

Baltag Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Ciobanu Rodica, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

Chicu Oleg, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Chirtoacă Lilia, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Cuznețov Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Mocanu Veronica, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Jecev Ion, doctor în drept 

Negru Boris, doctor în drept, profesor universitar 

Negru Coșer Alina, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Smochină Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Zaharia Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

28.  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 552. Drept public   

  Specialitățile: 552.01. Drept constituțional, 552.02. Drept administrativ, 552.03. Drept 

financiar (bancar, fiscal, vamal) 

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

Președinte: Guceac Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, academician 
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Vicepreşedinte: Cârnaț Teo, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Secretar științific: Mocanu Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Antoci Albert, doctor în drept 

Aramă Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Arseni Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

Climov Ala, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Erhan Ianuș, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Furdui Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Goriuc Silvia, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Iordanov Rodica, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Nichita Rodica, doctor în drept 

Slusarenco Svetlana, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Sosna Alexandru, doctor în drept  

Țurcan Pavel, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Țurcan Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Vlaicu Vlad, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

29.  INSTITUTUL  DE  CERCETĂRI  JURIDICE,  POLITICE  ȘI  SOCIOLOGICE  

Profilul: 552. Drept public   

  Specialitățile: 552.01. Drept constituțional, 552.02. Drept administrativ, 552.03. Drept 

financiar (bancar, fiscal, vamal) 

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

Preşedinte: Balmuş Victor, doctor habilitat în drept, profesor cercetător 

Vicepreşedinte: Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Secretar ştiințific: Iacub Irina, doctor în drept 

Belecciu Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Bîrgău Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Chiper Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Climov Ala, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Corj Mihai, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Guțuleac Victor doctor în drept, profesor universitar 

Guștiuc Andrei, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Odainic Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Smochină Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar. 
 

30.  UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE EUROPENE „CONSTANTIN 

STERE” 

Profilul: 552. Drept public   

Specialitatea: 552.08. Drept internaţional şi european public 

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

Președinte: Buruian Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Vicepreședinte: Balan Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Secretar științific: Roșca Valentin, doctor în drept 

Sârcu Diana, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar 

Arhiliuc Victoria, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Osmochescu Nicolae, doctor în drept, profesor universitar 

Poalelungi Mihail, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar 

Gamurari Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar 

Zamfir Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar 

Dorul Olga, doctor în drept, conferențiar universitar 

Cauia Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar 
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Suceveanu Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar 

Cojocaru Vladlen, doctor în drept, conferențiar universitar 

Dediu Emil, doctor în drept 

Rachicinschi Iurie, doctor în drept 

Matrîniuc Cristina, doctor în drept 

 

31.  INSTITUTUL  DE  CERCETĂRI  JURIDICE,  POLITICE  ȘI  SOCIOLOGICE  

Profilul: 553. Drept privat                                                                

Specialitatea: 553.01. Drept civil; 553.02. Dreptul afacerilor; 553.05. Dreptul muncii şi 

protecţiei sociale 

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

 

Preşedinte: Băieșu Aurel, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Boeșteanu Eduard, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar 

Secretar ştiinţific: Sosna Boris, în drept, profesor universitar  

Arseni Igor, doctor în drept 

Chibac Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar 

Chiroșca Dorian, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Chirtoacă Leonid, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Frunză Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Mihalachi Iurie, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

Sicinschi Constantin, doctor în drept 

Slutu Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Smochină Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

 

32.  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 554. Drept penal   

  Specialitățile: 554.01. Drept penal şi execuţional penal, 554.02. Criminologie, 554.03. 

Drept procesual penal 

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

Președinte: Stati Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Vicepreşedinte: Osoianu Tudor, doctor în drept, profesor universitar 

Secretar științific: Cernomoreț Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Airapetean Artur, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Barbăneagră Alexei, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

Berliba Viorel, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

Brînza Serghei, Profesor universitar, doctor habilitat în drept 

Botnaru Stela, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Bujor Valeriu, doctor în drept, profesor universitar 

Cuşnir Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Dolea Igor, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Eşanu Adriana, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Gîrla Lilia, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Gladchi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Golubenco Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar 

Grama Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Grecu Raisa, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

Moraru Victor, doctor în drept, profesor universitar 

Popovici Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Roman Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Rotari Oxana, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Rusu Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar  
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Sedleţchi Iurie, Profesor universitar, doctor în drept 

Şavga Alina, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Ulianovschi Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Ulianovschi Xenofon, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Vizdoagă Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

33.  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 561. Științe politice 

Specialitatea: 561.01. Teoria și metodologia politologiei; instituţii şi procese politice  

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

Președinte: Varzari Panteleimon, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

Vicepreședinte: Solomon Constantin,  doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

Secretar științific: Svetlicinîi Rodica, doctor în istorie, conferențiar universitar 

Saca Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

Moșneaga Valeriu, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

Roșca Alexandru, doctor habilitat în filosofie, academician 

Rusnac Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician  

Solcan Alexandru, doctor în istorie, conferențiar universitar 

Putină Natalia, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Hîrbu Diana, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Iațco Mariana, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Turco Tatiana, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Stan Valentina,  doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Gorincioi Iulia, doctor în filosofie, conferențiar universitar 

Cujbă Vasile, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Bucătaru Igor, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Colațchi Angela, doctor în sociologie, conferențiar universitar 
 

34.  INSTITUTUL  DE  CERCETĂRI  JURIDICE,  POLITICE  ȘI  SOCIOLOGICE 

Profilul: 561. Științe politice 

Specialitățile: 561.01. Teoria și metodologia politologiei, instituţii şi procese politice; 

562.01. Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației  

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

Președinte: Sprincean Serghei, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar 

Vicepreședinte: Burian  Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

Secretar științific: Juc Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

Albu Natalia, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Beniuc Valentin, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar 

Braga Lilia, doctor în științe politice, conferenţiar cercetător 

Chindîbaliuc Oleana, doctor în drept, conferențiar universitar 

Chirtoacă Natalia, doctor în drept, profesor universitar 

Manolache Constantin, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar 

Moraru Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, membru corespondent 

Ojovanu Vitalie, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar 

Pîrțac Grigore, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Roșca Alexandru N., doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, academician 

Roșca Alexandru S., doctor în științe politice. 

Rusandu Ion, doctor în filosofie, conferenţiar cercetător 

Sîmboteanu Aurel, doctor în științe politice, conferenţiar universitar 

Țarălungă Victoria, doctor în drept, conferențiar universitar 

Ungureanu Veaceslav, doctor în științe politice 

Varzari Pantelimon, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 
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35.  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 562. Relații internaționale 

  Specialitățile: 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei, 562.03. 

Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale, 562.04. Teoria integrării europene, 

instituţii 

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

Preşedinte: Teosa Valentina, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Vasilescu Grigore, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 

Secretar ştiințific: Ejova Cristina, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar 

Albu Natalia, doctor în științe politice, conferenţiar universitar 

Busuncean Tatiana, doctor în științe politice 

Căldare Gheorghe, doctor în istorie, conferenţiar universitar 

Cebotari Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar universitar 

Ciobu Emil, doctor în filosofie, conferenţiar universitar 

Colaţchi Angela, doctor în sociologie, conferenţiar universitar 

Juc Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor cercetător 

Moșneaga Valeriu, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

Roman Alexandru, doctor habilitat în istorie, profesor universitar 

Rusandu Ion, doctor în folosofie, conferențiar cercetător 

Saca Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar 

Solomon Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar 

Stercul Natalia, doctor în în ştiinţe politice, conferenţiar universitar 

Turco Tatiana, doctor în științe politice, conferenţiar universitar 

Țâu Nicolae, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar 

Ungureanu Veceaslav, doctor în științe politice, cercetător 
 

36.  ACADEMIA  DE  ADMINISTRAȚIE  PUBLICĂ 

Profilul: 563. Științe administrative 

Specialitățile: 563.01. Teoria, metodologia administrației publice; 563.02. Organizarea și 

dirijarea în instituțiile administrației publice, servicii publice 

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

Președinte: Saca Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

Vicepreședinte: Sîmboteanu Aurel, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Secretar științific: Goriuc Silvia, doctor în drept, conferențiar universitar 

Dulschi Ion, doctor în istorie, conferențiar universitar 

Dulschi Silvia, doctor în istorie, conferențiar universitar 

Groza Andrei, doctor în istorie, conferențiar universitar 

Palihovici Serghei, doctor în în științe politice 

Pîrțac Grigore, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Popovici Angela, doctor în istorie, conferențiar universitar 

Romandaș Nicolai, doctor în drept, profesor universitar 

Roșcovan Mihai, doctor în științe economice, conferențiar universitar 

Șaptefrați Tatiana, doctor în științe biologice, profesor universitar 

Solomon Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

Stratu Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar 

Tărîță Orest, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Tofan Tatiana, doctor în economie, conferențiar universitar 

Zelinschi Angela, doctor în filosofie, conferențiar universitar 
 

37.  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA  

Profilul: 571. Jurnalism şi comunicare 
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  Specialitățile: 571.01. Jurnalism şi procese mediatice; 571.02. Comunicare şi relaţii publice 

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

Președinte: Stepanov Georgeta, doctor habilitat în științe ale comunicării, profesor universitar 

Vicepreședinte: Dumbrăveanu Andrei, doctor în sociologie, conferențiar universitar 

Secretar științific: Lescu Mihai, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Moraru Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

Marin Constantin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

Malcoci Ludmila, doctor habilitat în sociologie, profesor universitar 

Țurcan Nelly, doctor habilitat în sociologie, profesor universitar 

Guzun Mihail, doctor în filologie, conferențiar universitar 

Țurcanu Dumitru, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Bulicanu Victoria, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Tacu Mariana, doctor în științe politice, conferențiar universitar 

Parfentiev Boris, doctor în istorie, conferențiar universitar 

Dorogan Valentin, doctor în filologie, conferențiar universitar 

Ciobanu Rodica, doctor în drept, conferențiar universitar 

Enache Valentina, doctor în istorie, conferențiar universitar 

Bohanțov Alexandru, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 
 

38.  ACADEMIA  DE  MUZICĂ,  TEATRU  ȘI  ARTE  PLASTICE 

Profilul: 653. Arta muzicală 

Specialitatea: 653.01. Muzicologie  

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 12 din 25 iunie 2021 
 

Preşedinte: Melnic Victoria, doctor în studiul artelor, profesor universitar 

Vicepreședinte: Bunea Diana, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 

Secretar științific: Barbanoi Hristina, doctor în studiul art 

Andrieș Vladimir, doctor în studiul artelor, profesor universitar 

Berezovicova Tatiana, doctor în studiul artelor, profesor universitar 

Ciobanu-Suhomlin Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar 

Dănilă Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 

Galaicu Violina, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător 

Ghilaş Victor, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător 

Mironenco Elena, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar 

Moraru Emilia, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 

Reaboşapca Ludmila, doctor în studiul artelor, profesor universitar 

Rojnoveanu Angela, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar 

Tcacenco Victoria, doctor în studiul artelor, profesor universitar 

Ţircunova Svetlana, doctor în studiul artelor, profesor universitar 
 

 


