
 
 

 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 

HOTĂRÂRE nr. AT- 6/9 din 15 noiembrie 2016 

privind desemnarea laureaţilor Concursului Naţional  

„Teza de doctorat de excelenţă a anului 2015” 
 

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 ia act de 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 şedinţei 

Comitetului din 07 aprilie  2016. 

 

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 „Patogenia şi predictorii restenozei 

coronariene intra-stent” , specialitatea 321.03 – Cardiologie, autor -  CIOBANU Lucia, doctor 

habilitat în ştiinţe medicale,  Institutul de Cardiologie. 

2.2. Teza de doctor habilitat de excelenţă „Complexul  generalizat de relaţii multi-are şi 

aspectele aplicative ale acestuia”, specialitatea 112.03 - Cibernetică matematică şi cercetări 

operaţionale, autor - CATARANCIUC Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe matematice, 

Universitatea de Stat din Moldova. 

2.3. Teza de doctor habilitat de excelenţă „Fundamente teoretico-practice privind 

instituţia juridică a parteneriatului social în sfera muncii”,  specialitatea 553.05 - Dreptul muncii 

şi protecţiei sociale, autor - BOIŞTEANU Eduard, doctor habilitat în drept, Universitatea de 

Stat din Moldova.  

2.4. Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu): ”Diagnosticul şi tratamentul 

mucocelului apendicular”, specialitatea 321.13 - Chirurgie, autor - VOZIAN Marin, doctor în 

ştiinţe medicale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; 

2.5. Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) “„Synthesis, study of ferrocene and 

porphyrin derivatives and their complexes with transition metals (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru and 

Pd)” (Sinteza, studiul derivaţilor ferocenului şi porfirinei şi a combinaţiilor coordinative ale 

acestora cu metalele de tranziţie)”, specialitatea 141.01 – Chimie anorganică, autor - SÎRBU 

Dumitru, doctor in ştiinţe chimice,  Institutul de Chimie al AŞM.  

2.6. Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) „Marii demnitari ai Ţării Moldovei 

în domnia lui Ştefan cel Mare (1457- 1504)”, specialitatea 611.02 - Istoria românilor, , autor – 

EŞANU Valentina, doctor în istorie,  Institutul de Istorie al AŞM.  

2.7. Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi) „Evoluţia interpretării cartografice a 

învelişului de sol şi utilizării practice a hărţilor pedologice”, specialitatea 166.02 - Protecţia 
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mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale, autor – CURCUBĂT Stela, 

doctor în ştiinţe geonomice, Institutul de  Ecologie şi Geografie al AŞM.  

2.8. Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi) „Modelarea evoluţiei spaţio-

temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip rîu în vederea estimării parametrilor  

calităţii apelor”, specialitatea 122.03 - Modelare, metode matematice, produse program, autor – 

MARUSIC Galina, doctor în informatică,  Universitatea Tehnică a Moldovei. 

2.9. Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi) „Diplomația publică a Republicii 

Moldova în contextul integrării europene”,  specialitatea 562.01 – Teoria și metodologia 

relațiilor internaționale  și a diplomației, autor – PANŢA Rodica, doctor în ştiinţe politice,  

Universitatea de Stat din Moldova.  

2.10. Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei) „Inofensivitatea şi aspecte 

farmacologice ale izopropilfosfit–S–izopropilizotiuroniului”, specialitatea 314.01 - 

Farmacologie și  farmacologie, autor - COREŢCHI Ianoş, doctor în ştiinţe medicale, 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.  

2.11. Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei) „Valorificarea potenţialului 

aromatic al soiurilor de struguri Startovîi, Viorica şi Muscat de Ialoveni”, specialitatea 253.03 - 

Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice, autor – FURTUNĂ Natalia, doctor în ştiinţe 

tehnice,  Universitatea Tehnică a Moldovei.  

2.12. Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei) „Fundamente pedagogice ale 

educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-familie (treapta învăţământului 

primar)”, specialitatea 531.01 - Teoria generală a educaţiei, autor – ŞPAC Silvia, doctor în 

ştiinţe pedagogice, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.  

2.13. Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei) „Eficienţa mecanismului de finanţare 

a sistemului ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova”, specialitatea 522.01 - Finanţe, autor – 

COPĂCEANU Cristina, doctor în ştiinţe economice, Academia de Studii Economice a Moldovei.  

 

  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. COSTIN Sava, doctor habilitat profesor universitar, consultant  ştiinţific la teza  de 

doctor habilitat de excelenţă în ştiinţe medicale a dnei CIOBANU Lucia; 

3.2. COBEŢ Valeriu,  doctor habilitat  profesor universitar, consultant  ştiinţific la teza  de 

doctor habilitat de excelenţă în ştiinţe medicale a dnei CIOBANU Lucia; 

3.3. SOLTAN Petru, doctor habilitat, profesor universitar, academician, consultant 

ştiinţific la teza de doctor habilitat de excelenţă în ştiinţe matematice a dlui CATARANCIUC 

Sergiu; 

3.4. ROJNOVEANU Gheorghe, doctor habilitat,  profesor universitar, conducător 

ştiinţific la teza de doctor de excelenţă în ştiinţe medicale a dlui VOZIAN Marin; 

3.5 MIŞIN Igor, doctor habilitat, profesor cercetător, consultant ştiinţific la teza de doctor 

de excelenţă în ştiinţe medicale a dlui VOZIAN Marin; 

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 SÎRBU Dumitru; 

3.7. BENNISTON Andrew, doctor,  profesor universitar, conducător ştiinţific la teza de 

doctor de excelenţă în ştiinţe chimice Gradul I (unu) a dlui SÎRBU Dumitru; 

3.8. DRAGNEV Demir, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent, 

conducător ştiinţific la teza de doctor de excelenţă în istorie Gradul I (unu) a dnei EŞANU 

Valentina; 

3.9. PASAT Valeriu, doctor habilitat, conferenţiar cercetător, academician, consultant 

ştiinţific la teza de doctor de excelenţă în istorie Gradul I (unu) a dnei EŞANU Valentina; 

3.10. URSU Andrei, doctor habilitat, profesor universitar, academician, conducător  

ştiinţific la teza de doctor de excelenţă în ştiinţe geonomice Gradul II (doi) a dnei CURCUBĂT 

Stela; 

3.11. MORARU Vasile, doctor, conferenţiar universitar, conducător  ştiinţific la teza de 

doctor de excelenţă în informatică Gradul II (doi) a dnei MARUSIC Galina; 



 
 

3.12. SOLOMON Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, conducător  ştiinţific 

la teza de doctor de excelenţă în ştiinţe politice Gradul II (doi) a dnei PANŢA Rodica; 

3.13. GHICAVÎI Victor, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent, 

conducător ştiinţific la teza de doctor de excelenţă în ştiinţe medicale  Gradul III (trei) a dlui 

COREŢCI Ianoş; 

3.14. MUSTEAŢĂ Grigore, doctor, conferenţiar universitar, conducător ştiinţific la teza 

de doctor de excelenţă în ştiinţe tehnice Gradul III (trei) a dnei FURTUNĂ Natalia; 

3.15. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat, profesor universitar, conducător ştiinţific la 

teza de doctor de excelenţă în ştiinţe pedagogice Gradul III (trei) a dnei ŞPAC Silvia. 

3.16. GANEA Victoria, doctor habilitat, profesor universitar, conducător ştiinţific la teza 

de doctor de excelenţă în ştiinţe economice Gradul III (trei) a dnei COPĂCEANU Cristina. 

 

        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. 

 


