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

 
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 
 
                     

H O T Ă R Â R E A nr. nr. AT-2/2 
din 9 aprilie 2015 

 
privind desemnarea laureaţilor Concursului Naţional  

„Teza de doctorat de excelenţă a anului 2014” 
 

În temeiul art. 7, lit. (a), (c) şi art. 3, lit. (b) 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 revizuit prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA  
din 20 noiembrie 2014,  Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a Consiliului 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă rezultatele Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, 

consemnate în hotărârea Comitetului de concurs pentru evaluarea tezelor de doctorat, din 09 aprilie  

2014. 

2. Se desemnează laureaţii Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” 

cu următoarele nominalizări: 

               2.1. Teza de doctor habilitat de excelenţă „Metodele matematice şi metode de eficientizare a 

conversiei energiilor regenerabile în baza efectelor aerohidrodinamice”, specialităţile 122.03. 

Modelare,metode matematice, produse program / 242.01.Teoria maşinilor, mecatronica, autor BOSTAN 

Viorel, doctor habilitat în ştiinţe tehnice,  Universitatea Tehnică a Moldovei. 

              2.2. Teza de doctor habilitat de excelenţă  „Managementul ecologic: fundamentarea teoretică şi 

particularităţile lui în tranziţia economică”, specialitatea 166.01  Ecologie,  autor CAPCELEA Arcadii, 

doctor habilitat în ştiinţe biologice, Institutul de Zoologie   al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

             2.3. Teza de doctor habilitat de excelenţă   „Evoluţia sociodemografică a familiei în societatea 

contemporană (în baza materialelor din Republica Moldova)”,  specialitatea 543.01 Sociologia populaţiei 

şi procese demografice, autor GAGAUZ  Olga, doctor habilitat în sociologie, Institutul de Cercetări 

Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  
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2.4. Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu): ”Proprietăţile magneto-termoelectrice ale 

firelor din bismut în funcţie de orientare cristalografică, dopare şi deformare elastică”, specialitatea: 

133.04 Fizica stării solide,  autor ŢURCAN Ana, doctor în ştiinţe fizice, Institutul de Inginerie 

Electronică şi Nanotehnologii ”D. Ghiţu”. 

             2.5. Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) “Studiul factorilor moleculari ai 

limfangiogenezei în cadrul progresiei neoplaziei de cervix uterin”, specialitatea  311.02 Anatomie 

patologică, autor MAZURU Vitalie, doctor in ştiinţe medicale,  Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.  

           2.6. Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) „Statutul juridic al persoanelor intern 

strămutate în Republica Moldova”, specialitatea 552.01 Drept constituţional, autor CÂRNAŢ Marina, 

doctor în drept,  Universitatea de Stat din Moldova.  

           2.7. Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi) „Abordări combinatorice şi asimptotice în 

baza algebrelor graduate şi seriilor Hilbert, aplicate la sisteme diferenţiale”, specialitatea 111.02 Ecuaţii 

diferenţiale, autor  PRICOP Victor, doctor în ştiinţe matematice, Institutul de Matematică şi Informatică 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

            2.8. Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi) „Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) 

в Республике Молдова: фауна, экология и эпидемиологическое значение /Ţînţarii hematofagi (Diptera, 

Culicidae) în Republica Moldova : fauna, ecologia şi semnificaţia epidemiologică”, specialitatea 165.02 

Zoologie, autor  ŞULEŞCO Tatiana,  doctor în ştiinţe biologice,  Institutul de Zoologie   al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei.  

           2.9. Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi) „Orientarea de marketing ca strategie de 

dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova”,  specialitatea 572.02 Infodocumentare; 

biblioteconomie şi ştiinţa informării,  autor CHERADI Natalia, doctor în ştiinţe ale comunicării,  

Universitatea de Stat din Moldova.  

        2.10. Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei) „Contribuţii privind danturile angrenajelor 

precesionale prin deformare plastică”, specialitatea 242.01. Teoria maşinilor, mecatronică, autor 

TRIFAN Nicolae, doctor în  ştiinţe tehnice,  Universitatea Tehnică a Moldovei.  

        2.11. Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei) „Временные закономерности 

распределения экстремумов температуры воздуха в теплый период года  (Legităţile temporale de 

distribuţie a temperaturilor extreme din perioada caldă a anului)”, specialitatea 153.05  Meteorologie, 

climatologie şi agrometeorologie, autor OVERCENCO Ala, doctor în ştiinţe geonomice,  Institutul de 

Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

       2.12. Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei) „(Auto)ironie şi (auto)parodie în Levantul de 

Mircea Cărtărescu”, specialitatea 622.01  Literatura română, autor ŞIMANSCHI Ludmila, doctor în 

filologie, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe 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:    
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