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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICODIDACTICE 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 

Telefon: (373 22) 296271; Fax (373 22) 296271; www.cnaa.md; e-mail: info@cnaa.gov.md 

                                              

HOTĂRÂRE nr. AT-  2/6 din 23 martie 2017 

privind desemnarea laureaţilor Concursului Naţional 

„Teza de doctorat de excelenţă a anului 2016” 

 

 

În temeiul art. 3, 7 şi 8 ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului 

naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a 

CNAA nr. AT-5/2 din 05 iulie 2010 şi modificat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA 

nr. 6/9 din 20 noiembrie 2014 şi Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA nr. 1/11-1 din 25 

februarie 2016, Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a Consiliului 

Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE: 

 

 

1. Se aprobă rezultatele evaluării tezelor de către Comitetul de concurs a Concursului 

Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, consemnate în procesul verbal nr.2 al 

ședinței Comitetului din 20 martie 2017. 

 

2. Se stabilesc tezele de excelenţă şi se desemnează laureaţii Concursului Naţional „Teza 

de doctorat de excelenţă a anului”, după cum urmează: 

 

2.1. Teza de doctor habilitat de excelenţă „Particularităţi de diagnostic şi perspective 

terapeutice în cazul copiilor cu tulburări reziduale ale sistemului nervos central”, specialitatea 

321.05 – Neurologie clinică, autor - HADJIU Svetlana, doctor habilitat în ştiințe medicale, 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”. 

2.2. Teza de doctor habilitat de excelenţă „Композиторское творчество в 

Республике Молдова на рубеже ХХ-ХХI веков (инструментальные жанры, музыкальный 

театр) / Creaţia compozitorilor din Republica Moldova la confluenţa secolelor XX-XXI 

(genuri instrumentale, teatrul muzical)”, specialitatea 653.01.Muzicologie, autor - 

MIRONENCO Elena, doctor habilitat în studiul artelor și culturologie, Academia de Muzică, 

Teatru şi Arte Plastice. 

2.3. Teza de doctor habilitat de excelenţă „Minorităţile confesionale din Basarabia 

(1812- anii `70 ai secolului al XIX-lea)”, specialitatea 611.02  Istoria românilor (pe perioade), 

autor - GUMENÂI Ion, doctor habilitat în istorie, Universitatea de Stat din Moldova. 

2.4. Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu): ”Managementul sistemului 

naţional de transplant, specialitatea 331.03. Medicină socială şi management”, autor - 

CODREANU Igor, doctor în ştiinţe medicale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu”. 
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2.5. Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu): ”Sinteza nanoparticulelor oxizilor 

metalici din precursori clusteri ai fierului și caracterizarea lor”, specialitatea 141.01. Chimie 

anorganică, autor – IACOB Mihail, doctor în științe chimice, Institutul de Chimie al AȘM. 

2.6. Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu): ”Structura şi semantica 

neoformaţiilor prefixoidale în limba franceză”, specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; 

terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba franceză), autor - MACARI Aliona, 

doctor în filologie, Universitatea de Stat din Moldova. 

2.7. Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi): „Implicări clinico-genetice la 

copiii hipertensivi cu dereglări metabolice supraponderali şi obezi”, specialitatea 321.03 

Cardiologie, autor – COJOCARI Svetlana, doctor în ştiinţe medicale, Institutul de 

Cardiologie.  

2.8. Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi): „Sisteme diferențiale cubice cu 

drepte invariante de multiplicitate totală opt”, specialitatea 111.02. Ecuaţii diferenţiale, autor – 

BUJAC Cristina, doctor în matematică, Institutul de Matematică și Informatică al AŞM.  

2.9. Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi): „Abordări metodice privind 

implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei 

universitare „Tehnici de programare””, specialitatea 532.02.Didactica informaticii, autor –

GLOBA Angela, doctor în ştiinţe pedagogice, Universitatea de Stat din Tiraspol. 

2.10. Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei): „Diformităţile coloanei    

vertebrale la copiii şi adolescenţii de vârstă şcolară (diagnostic, tratament și profilaxie)”, 

specialitatea: 321.18 Ortopedie şi traumatologie, autor – KUSTUROVA Anna, doctor în 

ştiinţe medicale, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”. 

2.11. Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei): „Dispozitive electronice 

încorporate pentru industrie, medicină şi sfera socială”, specialitatea 232.01.Sisteme de 

conducere, calculatoare şi reţele informaţionale, autor – SECRIERU Vitalie, doctor în ştiinţe 

tehnice, Universitatea Tehnică a Moldovei. 

2.12. Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei): „Reglementarea tarifară a 

operațiunilor de import-export”, specialitatea 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal), 

autor – ŢURCAN Pavel, doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova. 

 

3. Se conferă diplomă de merit conducătorilor/consultanţilor ştiinţifici ai tezelor 

laureaţilor concursului „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, după cum urmează: 

3.1 ILICIUC Ion, doctor habilitat, profesor universitar, consultant ştiinţific la teza de doctor 

habilitat de excelenţă în ştiinţe medicale a dnei HADJIU Svetlana. 

3.2 REVENCO Neli, doctor habilitat, profesor universitar, consultant ştiinţific la teza de 

doctor habilitat de excelenţă în ştiinţe medicale a dnei HADJIU Svetlana. 

3.3 EREMIA Ion, doctor habilitat, profesor universitar, consultant ştiinţific la teza de 

doctor habilitat de excelenţă în ştiinţe medicale a dlui GUMENÂI Ion. 

3.4 LOZAN Oleg, doctor habilitat, profesor universitar, conducător ştiinţific la teza de 

doctor de excelenţă în ştiinţe medicale Gradul I (unu) a dlui CODREANU Igor. 

3.5 TĂNASE Adrian, doctor habilitat, profesor universitar, consultant ştiinţific la teza de 

doctor de excelenţă în ştiinţe medicale Gradul I (unu) a dlui CODREANU Igor. 

3.6 TURTĂ Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, academician, conducător 

ştiinţific la teza de doctor de excelenţă în ştiinţe chimice Gradul I (unu) a dlui IACOB 

Mihail. 

3.7 CAZACU Maria, doctor în ştiinţe chimice, România, conducător ştiinţific prin cotutelă 

la teza de doctor de excelenţă în ştiinţe chimice Gradul I (unu) a dlui IACOB Mihail. 
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3.8 AXENTI Eufrosinia, doctor, conducător ştiinţific la teza de doctor de excelenţă în 

filologie a dlui MACARI Aliona. 

3.9 MATRAGUNA Nelea, doctor, conferențiar cercetător, conducător ştiinţific la teza de 

doctor de excelenţă în ştiinţe medicale Gradul II (doi) a dnei COJOCARI Svetlana. 

3.10 BARBACAR Nicolae, doctor habilitat, profesor cercetător, consultant ştiinţific la teza de 

doctor de excelenţă în ştiinţe medicale Gradul II (doi) a dnei COJOCARI Svetlana. 

3.11 VULPE Nicolae, doctor habilitat, profesor cercetător, m.c. al AȘM, conducător ştiinţific 

la teza de doctor de excelenţă în matematică Gradul II (doi) a dnei BUJAC Cristina. 

3.12 CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat, profesor universitar, conducător ştiinţific la teza 

de doctor de excelenţă în științe pedagogice Gradul II (doi) a dnei GLOBA Angela. 

3.13 CAPROȘ Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar, conducător ştiinţific la teza de 

doctor de excelenţă în științe medicale Gradul III (trei) a dnei KUSTUROVA Anna. 

3.14 EȚCO Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, consultant ştiinţific la teza de 

doctor de excelenţă în științe medicale Gradul III (trei) a dnei KUSTUROVA Anna. 

3.15 DOROGAN Valerian, doctor habilitat, profesor universitar, conducător ştiinţific la teza 

de doctor de excelenţă în științe tehnice Gradul III (trei) a dlui SECRIERU Vitalie. 

3.16 ZAPOROJAN Sergiu, doctor, conferenţiar universitar, consultant ştiinţific la teza de 

doctor de excelenţă în științe tehnice Gradul III (trei) a dlui SECRIERU Vitalie. 

3.17 CÂRNAȚ Teodor, doctor habilitat, profesor universitar, conducător ştiinţific la teza de 

doctor de excelenţă în drept Gradul III (trei) a dlui ŢURCANU Pavel. 

 

4. Decizia Comisiei de Atestare privind rezultatele concursului se afişează pe Site-ul 

oficial al CNAA. 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare                                           Valeriu CANŢER,  academician  

 

 

 

 

Secretar ştiinţific                           Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ. 


