
 

 

 

 

 

 
DECIZIA 

Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare 

nr. 2 din 24 februarie 2023 

cu privire la formarea Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor  

 

În conformitate cu pct. 9, alin. 6), lit. g) al Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (HG 201/2018) și pct. 63, 67 

și 109 ale Regulamentului de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a 

titlurilor ştiinţifice (Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 38 a) din 10.10.2018, cu 

modificările și completările ulterioare), în temeiul propunerilor senatelor şi ale consiliilor ştiinţifice 

ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării şi a recomandărilor Comisiilor de experţi, 

validate prin decizia Comisiei de profil în cercetare și inovare din 20.02.2023, Consiliul de 

conducere DECIDE: 

I. Se aprobă formarea Consiliilor științifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor 

de doctor după cum urmează: 

1. Consiliul științific specializat D 144.01-23-1 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe chimice a dnei BOLOCAN Natalia cu 

tema „Cercetarea proprietăților antiradicalice ale acidului dihidroxifumaric și a unor derivați ai săi 

cu aplicarea metodelor cinetice și computaționale”, specialitatea 144.01. Chimie fizică, 

conducător științific DUCA Gheorghe, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, 

academician, în următoarea componență: 

GONȚA Maria, președinte, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar 

BUNDUCHI Elena, secretar științific, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

ARSENE Ion, doctor în științe chimice, conferențiar universitar 

STURZA Rodica, doctor în științe chimice, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar 

BĂLAN Iolanta, doctor în științe chimice 

Referenți oficiali: 

CIMPOEȘU Fănică, doctor în științe chimice, profesor universitar (România) 

POVAR Igor, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar universitar. 

2. Consiliul științific specializat D 164.02-23-2 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe biologice a dnei JELEV Natalia cu 

tema „Evaluarea și modificarea rezistenței relative a genotipurilor de grâu (Triticum aestivum L.) 

la temperaturi extreme”, specialitatea 164.02. Fiziologie vegetală, conducător științific 

DASCALIUC Alexandru, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, în următoarea 

componență: 

ȘIȘCANU Gheorghe, președinte, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, 

academician  

MARINESCU Marina, secretar științific, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

ȘTEFÎRȚĂ Anastasia, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător 

BUJOREANU Nicolae, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător  

CAUȘ Maria, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător 

ALUCHI Nicolai, doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Referenți oficiali: 

DERENDOVSKAIA Antonina, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar 

BÎRSAN Ana, doctor în științe biologice, conferențiar universitar. 
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3. Consiliul științific specializat D 221.01-23-3 la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe inginerești a dnei TURTURICA 

Natalia cu tema „Разработка методики расчета электрических величин при сложных видах 

повреждений для релейной защиты самокомпенсирующихся ЛЭП/ Elaborarea metodei de 

calcul a mărimilor electrice la deteriorări complexe pentru protecția prin relee a liniilor electrice 

cu autocompensare”, specialitatea 221.01. Sisteme și tehnologii energetice, conducător științific 

CHIORSAC Mihail, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, în următoarea 

componenţă: 

OLEȘCIUK Valentin, președinte, doctor habilitat în științe tehnice 

COMENDANT Ion, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe tehnice 

ARION Valentin, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar 

BOȘNEAGA Valeriu, doctor în ştiinţe tehnice 

HLUSOV Viorica, doctor în ştiinţe tehnice, conferențiar universitar 

Referenţi oficiali: 

ERHAN Fiodor, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar 

STRATAN Ion, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar. 

4. Consiliul științific specializat D 232.02-23-4 la Universitatea Tehnică a Moldovei, abilitat cu 

dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe inginerești a dlui CUNEV Veaceslav 

cu tema „Современные интероперабельные информационные технологии в защищенных 

электронных платежных системах на основе алгоритмов форматного анализа/ Tehnologii 

informaționale interoperabile moderne în sistemele de plată electronice protejate, bazate pe 

algoritmi de analiză a formanților”, specialitatea 232.02. Tehnologii, produse și sisteme 

informaționale, conducător științific BEȘLIU Victor, doctor în științe tehnice, profesor universitar, 

în următoarea componență:  

BOSTAN Viorel, președinte, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar 

FIODOROV Ion, secretar științific, doctor în informatică, conferențiar universitar 

GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, membru 

corespondent 

BOLUN Ion, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 

COSTAȘ Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 

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

MORARU Victor, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 

Referenți oficiali: 

PERJU Veaceslav, doctor habilitat în informatică, conferențiar universitar 

OHRIMENCO Serghei, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar.  

5. Consiliul științific specializat D 323.01-23-5 la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei 

de doctor în științe medicale a dlui GRIBENCO Vitalie cu tema „Metodologii de evaluare a 

percepției esteticii orofaciale și funcției orale la pacienți stomatologici”, specialitatea 323.01. 

Stomatologie, conducător științific FALA Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor 

universitar în următoarea componenţă: 

NICOLAU Gheorghe, președinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

SPINEI Aurelia, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar universitar 

SOLOMON Oleg, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar  

STEPCO Elena, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar 

FRIPTU Dumitru, doctor în ştiinţe medicale 

Referenţi oficiali: 

CIOBANU Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar universitar  

BACIU Ioana, doctor în medicină (România). 

6. Consiliul științific specializat D 351.01-23-6 la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei 

de doctor în științe medicale a dlui BONDAREV Anatolii cu tema „Divergențele dintre 



diagnosticul clinic și medico-legal în traumele mecanice”, specialitatea 351.01. Medicină legală, 

conducător științific PĂDURE Andrei, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar 

în următoarea componenţă: 

ȘAPTEFRAȚI Lilian, președinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar 

LUNGU Eduard, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar 

BACIU Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar  

TARAN Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar universitar 

CUVȘINOV Ion, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar  

HAIDARLÎ Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător 

Referenţi oficiali: 

SCRIPCARU Călin, doctor în medicină, profesor universitar (România) 

ROJNOVEANU Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar. 

7. Consiliul științific specializat D 411.07-23-7 la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi 

Tehnologii Alimentare, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe 

agricole a dnei TOFAN Svetlana cu tema „Evaluarea unor genotipuri de viță de vie apirene ca 

material generic inițial pentru ameliorarea sortimentului viticol în Republica Moldova”, 

specialitatea 411.07. Viticultură, conducător științific SAVIN Gheorghe, doctor habilitat în științe 

agricole, conferențiar cercetător în următoarea componenţă: 

DERENDOVSKAIA Antonina, președinte, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar 

SOLDATENCO Olga, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe inginerești, conferențiar cercetător 

CUHARSCHI Mihail, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferențiar cercetător 

CAZAC Fiodor, doctor în ştiinţe agricole, conferențiar cercetător 

CARA Serghei, doctor în ştiinţe agricole, conferențiar universitar 

GODOROJA Mariana, doctor în ştiinţe agricole 

Referenți oficiali: 

RAPCEA Mihail, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător 

NICOLAESCU Gheorghe, doctor în ştiinţe agricole, conferențiar universitar. 

8. Consiliul științific specializat D 521.03-23-8 la Academia de Studii Economice din Moldova, 

abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în științe economice a dnei FALA 

Victoria cu tema „Perfecționarea managementului competitivității exporturilor moldovenești”, 

specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, conducător științific 

STRATAN Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, membru 

corespondent în următoarea componenţă: 

BAJURA Tudor, președinte, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor cercetător  

TIMUȘ Angela, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe economice, conferențiar cercetător 

CHISTRUGA Boris, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar 

GHEORGHIȚĂ Maria, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar 

COȘER Cornel, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar 

Referenţi oficiali: 

BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar  

CLICHICI Dorina, doctor în economie, conferențiar cercetător (România). 

9. Consiliul științific specializat D 551.01-23-9 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitată cu 

dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în drept a dlui MĂRGINEANU Valentin cu 

tema „Configurarea caracterului rațional al dreptului în gândirea românească interbelică”, 

specialitatea 551.01. Teoria generală a dreptului, conducător științific CIOBANU Rodica, doctor 

habilitat în drept, conferențiar universitar, în următoarea componență: 

ARAMA Elena, președinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

JECEV Ivan, secretar științific, doctor în drept 

SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

NEGRU COȘER Alina, doctor în drept, conferențiar universitar 

Referenți oficiali: 



CRECU Raisa, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar. 

10. Consiliul științific specializat D 552.01-23-10 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitată 

cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în drept a dlui ENICOV Vadim cu tema 

„Securitatea juridică a persoanei în Republica Moldova: dimensiuni constituționale”, 

specialitatea 552.01. Drept constituțional, conducător științific COSTACHI Gheorghe, doctor 

habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componență: 

SMOCHINĂ Andrei, președinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

GUȘTIUC Andrei, secretar științific, doctor în drept, conferențiar universitar 

ARSENI Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

BELECCIU Ștefan, doctor în drept, conferențiar universitar 

IACUB Irina, doctor în drept, conferențiar universitar 

Referenți oficiali:  

GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, academician 

BÂRGĂU Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar.  

11. Consiliul științific specializat D 552.01-23-11 la Universitatea Liberă Internațională din 

Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui 

RUSANOVSCHI Iulian cu tema „Fundamentele constituționale ale căilor de atac în Republica 

Moldova”, specialitatea 552.01. Drept constituțional, conducător științific ȚURCAN Serghei, 

doctor în drept, conferențiar universitar, în următoarea componenţă:  

SMOCHINĂ Andrei, președinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

ZAPOROJAN Veaceslav, secretar științific, doctor în drept, conferențiar universitar 

ARSENI Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

FURDUI Sergiu, doctor în drept, conferențiar universitar 

VIZDOGA Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar 

Referenți oficiali: 

COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

CÂRNAȚ Teodor, doctor habilitat în drept, profesor universitar. 

12. Consiliul științific specializat D 533.05-23-12 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitat cu 

dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept a dlui CEBOTARI Mihail cu tema 

„Protecția juridică a drepturilor sociale ale cetățenilor Republicii Moldova cu statut de lucrători 

migranți”, specialitatea 553.05. Dreptul muncii, conducător științific SADOVEI Nicolae, doctor 

habilitat în drept, conferențiar universitar, în următoarea componenţă: 

COJOCARU Violeta, președinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

CHISARI-RURAK Aliona, secretar științific, doctor în drept,  

MOȘNEAGA Valeriu, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

DONOS Evlampie, doctor în drept, conferențiar universitar 

MACOVEI Tatiana, doctor în drept 

PĂSCĂLUȚĂ Felicia, doctor în drept 

Referenți oficiali: 

BOIȘTEANU Eduard, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar 

CUCOȘ Diana, doctor în drept, conferențiar cercetător. 

13. Consiliul științific specializat D 631.04-23-13 la Universitatea de Stat din Moldova, abilitată 

cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în filosofie a dnei BARCARI Dina cu tema 

„Deconstrucția identității religioase în contextul multicultural contemporan”, specialitatea 631.04. 

Filosofia ştiinţei şi tehnicii, conducător științific ȚAPOC Vasile, doctor habilitat în filosofie, 

profesor universitar; consultant științific SAHARNEANU Eudochia, doctor habilitat în filosofie, 

profesor universitar, în următoarea componență: 

COANDĂ Svetlana, președinte, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar 

SUCEVEANU Anghelina, secretar științific, doctor în filosofie, conferențiar universitar  

PASCARU Ana, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar 



DODUL Dumitru, doctor în filosofie, conferențiar universitar  

MOȘIN Octavian, doctor în filosofie 

ZELENSCHI Angela, doctor în filosofie, conferențiar universitar  

RUBANOVICI Ludmila, doctor în filosofie, conferențiar universitar  

Referenţi oficiali: 

LOZOVANU Ecaterina, doctor în filosofie, conferențiar universitar  

VUILLEMENOT Anne-Marie, doctor în politologie, profesor universitar (Belgia). 

 

II. Se prelungește pe un termen de trei luni, abilitarea Consiliului științific specializat D 

531.01-22-7 din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (Universității 

de Stat din Tiraspol), format prin decizia ANACEC nr. 2 din 01 mai 2022 în vederea susținerii 

tezei de doctor în științe ale educației a dlui JARAMNA Raid (Israel) cu tema „The transition 

from primary school to junior high school and it’s influence upon school achievements/ Tranziția 

de la ciclul primar la ciclul gimnazial și influența asupra succesului școlar”, specialitatea 531.01. 

Teoria generală a educației, conducător ştiinţific SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe 

pedagogice, profesor universitar, cu modificarea componenţei: 

POGOLȘA Lilia, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar 

GOLUBIȚCHI Silvia, secretar științific, doctor în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar 

IANIOGLO Maria, doctor în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar 

JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar  

ȘOFRON Larisa, doctor în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar 

Referenți oficiali: 

GORAȘ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar 

LUNGU Viorelia, doctor în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar.  

 

 

 

Președinte Andrei CHICIUC 

 

 

 

Secretar general  Sergiu BACIU 
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