
 

 

 

 

 

 
DECIZIA 

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

nr. 7 din 24 februarie 2023 

cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice 

specializate 

În conformitate cu pct. 9, alin. 6), lit. b) și c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (HG 201/2018) și pct. 109 și 

115 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 deciziilor Consiliilor științifice specializate de 

susținere a tezelor şi a recomandărilor Comisiilor de experţi, validate prin decizia Comisiei de 

profil în cercetare și inovare din 20.02.2023, Consiliul de conducere DECIDE: 

Se confirmă deciziile Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de conferire 

a titlurilor științifice de doctor și se eliberează diplome următoarelor persoane: 

1. MOROZOV Alexandr, doctor în științe biologice, în urma susținerii tezei „Фауна и 

эпидемиологическое значение иксодовых клещей (Acari, Ixodidae) у 

воробьинообразных птиц Республики Молдова/ Fauna și semnificația epidemiologică a 

căpușelor ixodide (Acari, Ixodidae) la păsările paseriforme de pe teritoriul Republicii 

Moldova” în Consiliul științific specializat D 165.05-22-26 din cadrul Universității de Stat din 

Moldova, la data de 15 decembrie 2022, specialitatea 165.05. Parazitologie. 

2. FERENȚ Raul-Lucian (România), doctor în științe ale educației, în urma susţinerii tezei 

„Factorii motivaționali în obținerea performanțelor în jocul de handbal” în Consiliul ştiinţific 

specializat D 533.04-22-16 din cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, la data 

de 13 decembrie 2022, specialitatea 533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie. 

3. GRIGORAȘ Ecaterina, doctor în sociologie, în urma susținerii tezei „Diferențieri 

sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova” în Consiliul științific specializat D 

543.01-22-31 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la data de 16 

decembrie 2022, specialitatea 543.01. Sociologia populației și procese demografice. 

4. MALEARCIUC Oxana, doctor în drept, în urma susținerii tezei „Принцип разделения 

властей: развитие и современное состояние/ Principiul separării puterilor: evoluție și stare 

actuală” în Consiliul științific specializat D 551.01-22-22 din cadrul Universității de Studii 

Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, la data de 11 noiembrie 2022, 

specialitatea 551.01. Teoria generală a dreptului. 

5. VARVARICI Gheorghii, doctor în drept, în urma susținerii tezei „Criminalitatea latentă: 

analiza criminologică și măsuri de prevenire” în Consiliul științific specializat D 554.02-22-18 

din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, la data de 24 noiembrie 2022, specialitatea 

554.02. Criminologie. 

6. ȚAP Iurie, doctor în ştiinţe administrative, în urma susținerii tezei „Administrarea publică din 

Republica Moldova în contextul descentralizării” în Consiliul științific specializat D 563.02-22-

34 din cadrul Universității de Stat din Moldova, la data de 08 decembrie 2022, specialitatea 

563.02. Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice; servicii publice. 
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7. COSTIN Iraida, doctor în filologie, în urma susţinerii tezei „Ion Creangă și proza 

basarabeană” în Consiliul ştiinţific specializat D 622.01-22-41 din cadrul Universităţii de Stat 

din Moldova, la data de 12 decembrie 2022, specialitatea 622.01. Literatură română. 

8. MĂRGĂRINT Tatiana, doctor în filosofie, în urma susţinerii tezei „Particularități ale 

comportamentului ritual și tabuului în funcționalitatea subculturilor” în Consiliul ştiinţific 

specializat D 631.01-22-20 din cadrul Universității de Stat din Moldova, la data de 28 

octombrie 2022, specialitatea 631.01. Ontologie şi gnoseologie. 

9. COJOCARU Viorel, doctor în filosofie, în urma susţinerii tezei „Specificul reperelor bioetice 

în consilierea spirituală a deținuților: analiză teoretico-practică” în Consiliul ştiinţific 

specializat D 632.01-22-42 din cadrul Universității de Stat din Moldova, la data de 28 

decembrie 2022, specialitatea 632.01. Etică şi bioetică. 

10. DRAGOI Vasile, doctor în studiul artelor şi culturologie, în urma susţinerii tezei „Cântecul 

propriu-zis din Valea Nistrului” în Consiliul ştiinţific specializat D 653.01-22-37 din cadrul 

Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, la data de 24 noiembrie 2022, specialitatea 

653.01. Muzicologie. 
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Secretar general  Sergiu BACIU 
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