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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE  

 
    

HOTĂRÂRE nr. AT- 2/1 
din 10 aprilie 2014 

 
cu privire la desemnarea laureaţilor Concursului Naţional  

„Teza de doctorat de excelenţă a anului 2013” 
 

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, 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 10 
aprilie  2013. 

 
2. Sunt desemnaţi laureaţii celor mai performante teze ale anului 2013 la toate categoriile 

prevăzute de Concurs, după cum urmează: 
 
2.1. Teza de doctor habilitat de excelenţă GRADUL I (unu) în informatică cu tema 

„Small Abstract Computers” (Maşini Abstracte Mic), la specialitatea 01.05.01 – Bazele teoretice 
ale informaticii, programarea calculatoarelor, autor ALHAZOV Artiom, doctor habilitat în 
informatică, Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

2.2. Teza de doctor habilitat de excelenţă GRADUL II (doi) în biologie cu tema 
„Colembolele (Hexapoda) din Republica Moldova: taxonomie, diversitate, zoogeografie şi 
ecologie”, la specialitatea 03.00.08 – Zoologie, autor BUŞMACHIU Galina doctor habilitat în 
biologie, Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

2.3. Teza de doctor habilitat de excelenţă GRADUL III (trei) în studiul artelor cu 
tema  “Dimitrie Cantemir – muzicianul în contextul culturii universale”, la specialitatea 17.00.01 
– Arte audiovizuale (Arta muzicală), autor GHILAŞ Victor, doctor habilitat în studiul artelor, 
Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
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2.4. Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) în medicină cu tema „Opţiuni 
diagnostico-curative în traumatismele abdominale deschise”, la specialitatea 14.00.27 – 
Chirurgie, autor ŢÎNŢARI Stanislav, doctor în medicină, Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae, Testimiţanu”. 

2.5. Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) în chimie cu tema „Размерное 
осаждение меди и серебра в условиях электрохимической микро – и нанообработки” 
(Depunerea dimensională a cuprului şi argintului în condiţii de micro- şi nanoprelucrare 
electrochmică), la specialitatea 02.00.05 – Electrochimie, autor GLOBA Pavel, doctor în 
chimie, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

2.6. Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) în economie cu tema „Strategii 
financiare de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii prin prisma asigurării unei economii de 
piaţă funcţionale”, la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, autor ERHAN Lica, 
doctor în economie, Academia de Studii Economice din Moldova. 

2.7. Teza de doctor de GRADUL II (doi) în medicină cu tema „Tratamentul crio-
electrochirurgical al melanomului malign: aspecte clinico-morfologice”, la specialitatea 14.00.14 
- Oncologie şi radioterapie, autor PALADE Valeriu, doctor în medicină, Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.   

2.8. Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi) în ştiinţe fizico-matematice cu tema 
“Noi aplicaţii ale algebrelor Lie la sisteme diferenţiale polinomiale”, la specialitatea 01.01.02 – 
Ecuaţii diferenţiale, autor ORLOV Victor, doctor în ştiinţe fizico-matematice, Universitatea de 
Stat din Moldova. 

2.9. Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi) în economie cu tema 
„Исследование экономических рисков в международной банковской деятельности” 
(Evaluarea riscurilor economice în activitatea bancară internaţională), la specialitatea 08.00.14 - 
Economie mondială; relaţii economice internaţionale, autor BALINA Irina, doctor în 
economie, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. 

2.10. Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei) în medicină cu tema „Arsurile 
termice la copii de vârstă 0 - 5 ani. Particularităţile clinico-paraclinice şi atitudinea chirurgicală”, 
la specialitatea 14.00.35 - Chirurgie pediatrică, autor PRISĂCARU Olesea, doctor în medicină, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.   

2.11. Teza de de excelenţă GRADUL III (trei) doctor în tehnică cu tema „Sporirea 
fiabilităţii îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite polimerice”, la specialitatea 
05.20.03 –Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare, autor 
MALAI Leonid, doctor în tehnică, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 

2.12. Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei) în drept cu tema „Statutul juridic 
al organelor vamale în Republica Moldova: probleme şi soluţii”, la specialitatea 12.00.02 – 
Drept public (vamal); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, autor ERHAN Ianoş, 
doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova. 

 
3. Se conferă Diplomă de merit conducătorilor/consultanţilor ştiinţifici ai laureaţilor 

concursului „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, după cum urmează: 
 
3.1. ROGOJIN Iurie, doctor habilitat, profesor universitar, consultant ştiinţific al tezei 

de doctor habilitat de Gradul I (unu) a dlui Alhazov Artiom, doctor habilitat în informatică. 
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