
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
 
 

H O T Ă R Â R E nr. AT 4/9 
din 12 mai 2011 

privind desemnarea laureaţilor Concursului 
Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” 

 
 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 05.07.2010, 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 procesul verbal nr. 7 al şedinţei Comitetului de concurs pentru evaluarea tezelor 
de doctorat, din 5 mai 2011. 

2. Se desemnează laureaţii Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” 
cu următoarele nominalizări: 
2.1. Teza de doctor habilitat în medicină de excelenţă GRADUL I (unu) „Grefe tisulare în 
optimizarea regenerării osoase posttraumatice dereglate (Studiu experimental şi clinic)”, 
specialitatea 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie şi 14.00.27 – Chirurgie, autor   NACU 
Viorel, doctor habilitat în medicină, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testimiţanu”. 
2.2. Teza de doctor habilitat în medicină de excelenţă  GRADUL II (doi) „Estimarea 
riscului asociat populaţiei Republicii Moldova şi posibilităţi de reducere a impactului pe 
sănătate”, specialitatea 14.00.07 – Igienă, autor   BAHNAREL Ion, doctor habilitat în medicină, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţanu”. 
2.3. Teza de doctor habilitat în medicină de excelenţă  GRADUL III (trei) „Sindromul 
metabolic: consideraţii etiopatogenetice, clinice, diagnostice şi terapeutice”, specialitatea 
14.00.05 – Boli interne, autor   GRIB Livi, doctor habilitat în medicină, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţanu”. 
2.4. Teza de doctor în medicină de excelenţă GRADUL I (unu) „Prevenţia recidivei în 
tratamentul ortodontic prin protezarea edentaţiilor parţiale la copii şi adolescenţi”, specialitatea 
14.00.21 – Stomatologie, autor   SOLOMON Oleg, doctor  în medicină, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţanu”. 
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2.5. Teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice de excelenţă  GRADUL I (unu) 
„Эпитаксия и физические свойства  структурно рассогласованных слоев халькогенидных  
и оксидных материалов”, specialitatea 01.04.07 – Fizica stării condensate, autor   
BELENCIUC Alexandr, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, Institutul de Inginerie Electronică 
şi Tehnologii Industriale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
2.6. Teza de doctor în filologie de excelenţă  GRADUL I (unu) „Compuse şi analitisme 
metaforice în italiana modernă (Tendinţe şi procese derivaţionale)”, specialitatea 10.02.05 – 
Limbi romanice (limba italiană), autor   CAZACU Lidia, doctor  în filologie, Universitatea de 
Stat din Moldova. 
2.7. Teza de doctor în biologie de GRADUL II (doi) „ Исследование полиморфизма 
генов F 8 и F 9y пациентов с гемофилией А и В  в Республике Молдова”, specialitatea 
03.00.15  – Genetică, autor  ŞIROCOVA Natalia, doctor  în biologie, Institutul de Genetică şi 
Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
2.8. Teza de doctor în tehnică de excelenţă  GRADUL II (doi) „ Contribuţii la elaborarea şi 
cercetarea rotorului eolian elicoidal”, specialitatea 05.02.02  – Teoria maşinilor şi organe de 
maşini, autor  CIUPERCĂ Rodion, doctor  în tehnică, Universitatea Tehnică a Moldovei. 
2.9. Teza de doctor în biologie de excelenţă  GRADUL III (trei) „ Analiza moleculară a 
diferitelor genotipuri de porumb utilizate în ameliorare”, specialitatea 03.00.15  – Genetică, autor  
BONDARENCO Ecaterina, doctor  în biologie, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
2.10. Teza de doctor în biologie de excelenţă  GRADUL III (trei) „ Particularităţi de 
adaptare la secetă a plantelor iso- şi anisohidrice şi efectul acidului salicilic”, specialitatea 
03.00.12  – Fiziologia plantelor, autor  MELENCIUC Mihail, doctor  în biologie, Institutul de 
Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
2.11. Teza de doctor în chimie de excelenţă  GRADUL III (trei) „ Sinteza şi studiul 
clusterilor homo- şi heteronucleari ai metalelor de tranziţie cu acizi carboxilici heterociclici”, 
specialitatea 02.00.01  – Chimie anorganică, autor  MELNIC Silvia, doctor  în chimie, Institutul 
de Chimie  al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
2.12. Teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice de excelenţă  GRADUL III (trei) „Procese 
de captare şi recombinare a purtătorilor de sarcini de neechilibru în straturile amorfe  de As-Se şi 
As (Sb) 2Se3:Sn”, specialitatea 01.04.10  – Fizica şi ingineria semiconductorilor, autor  HAREA 
Diana, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, Institutul de Fizică Aplicată 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: 
3.1. GORNEA Filip, doctor habilitat în medicină, profesor universitar şi TOPOR Boris, 
doctor habilitat în medicină, profesor universitar, consultanţi ştiinţifici la teza de doctor habilitat 
de Gradul I (unu) a dlui NACU Viorel, doctor habilitat în medicină; 
3.2. OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM, consultant ştiinţific la teza de doctor habilitat de Gradul II (doi) a dlui 
BAHNAREL Ion, doctor habilitat în medicină; 
3.3. REVENCO Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, consultant 
ştiinţific la teza de doctor habilitat de Gradul III (trei) a dlui GRIB Livi, doctor habilitat în 
medicină; 
3.4. GODOROJA Pavel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, conducător 
ştiinţific la teza de doctor de Gradul I (uni) a dlui SOLOMON Oleg, doctor în medicină; 
3.5. BARBACAR Nicolae, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, conducător 
ştiinţific la teza de doctor de Gradul II (doi) a dnei ŞIROCOVA Natalia, doctor în biologie şi la 
teza de doctor de Gradul III (trei) a dnei BONDARENCO Ecaterina, doctor în biologie; 
3.6. ŢUREA Valentin, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, consultant 
ştiinţific la teza de doctor de Gradul II (doi) a dnei ŞIROCOVA Natalia, doctor în biologie;  



3.7. ŞTEFÂRŢA Anastasia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, conducător 
ştiinţific la teza de doctor de Gradul III (trei) a dlui MELENCIUC Mihail, doctor în biologie; 
3.8. CANŢER Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
academician, conducător ştiinţific la teza de doctor de Gradul I (unu) a dlui BELENCIUC 
Alexandr, doctor în ştiinţe fizico-matematice; 
3.9. BOSTAN Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician,  conducător 
ştiinţific la teza de doctor de Gradul II (doi) a dlui CIUPERCĂ Rodion, doctor în tehnică; 
3.10. TURTĂ Constantin, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru 
corespondent, conducător ştiinţific la teza de doctor de Gradul III (trei) a dnei MELNIC Silvia, 
doctor în chimie; 
3.11. DUMBRĂVEANU Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, conducător 
ştiinţific la teza de doctor de Gradul I (unu) a dnei CAZACU Lidia, doctor în filologie; 
 
 

Preşedinte al Consiliul Naţional        
pentru Acreditare şi Atestare,  
academician                                                                                                       Valeriu CANŢER 
 
 
 

Secretar ştiinţific.                              
profesor universitar                                                                                    Gheorghe GLADCHI 
 


