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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE  

HOTĂRÎREA nr. AT 1/4-1  din 16 februarie 2017 

cu privire la aprobarea Listei tezelor de doctorat selectate pentru  

Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” 

 

În temeiul art. 7, lit. a-b al 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 Hotărârile Comisiei de Atestare a CNAA din 

20 noiembrie 2014 și 25 februarie 2016, Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă Lista tezelor de doctorat selectate pentru Concursul Naţional „Teza de 

doctorat de excelenţă a anului 2016”:                               

a) ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 

1. GUMENÂI Ion,  doctor habilitat în istorie, tema: Minorităţile confesionale din Basarabia (1812 - 

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

Universitatea de Stat din Moldova, consultant ştiinţific: EREMIA Ion, doctor habilitat în istorie, 

profesor universitar. 

2. STEPANOV Georgeta, doctor habilitat în ştiinţe ale comunicării, tema: Jurnalismul social din 

Republica Moldova: proces de creație, cadru relațional și produse mediatice. specialitatea 571.01 

Jurnalism şi procese mediatice, Universitatea de Stat din Moldova, consultant ştiinţific MALCOCI 

Ludmila, doctor habilitat în sociologie, profesor cercetător. 

3. MIRONENCO Elena, doctor habilitat în studiul artelor și culturologie, tema: Композиторское 

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

музыкальный театр) / Creaţia componistică din Republica Moldova la confluența secolelor XX – 

XXI (genurile instrumentale, teatrul muzical), specialitatea 653.01.Muzicologie, Institutul 

Patrimoniului Cultural al AŞM. 

4. GAŢCAN Iurie, doctor în sociologie, Tema: Corupţia ca fenomen social şi mecanisme 

anticorupţie specialitatea 541.02 Structură socială, instituţii şi procese sociale, Universitatea de 

Stat din Moldova, conducător ştiinţific BULGARU Maria, doctor habilitat în filosofie, profesor 

universitar. 

5. SIMCENCO Irina, doctor în ştiinţe pedagogice, tema: Valorificarea pedagogică a culturii 

postfigurative în educaţia familială, specialitatea 531.01  Teoria generală a educaţiei, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, conducător științific: CUZNEȚOV Larisa, doctor 

habilitat în pedagogie, profesor universitar. 
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6. PALADI Aliona, doctor în psihologie, tema: Interconexiuni dintre stilul apreciativ şi controlul 

psihologic la tineri,  specialitatea 511.01.Psihologie generală, Universitatea de Stat din Moldova, 

conducător ştiinţific PLATON Carolina, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar. 

7. GLOBA Angela, doctor în ştiinţe pedagogice, tema: Abordări metodice privind implementarea 

noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de 

programare”specialitatea 532.02.Didactica informaticii, Universitatea de Stat din Tiraspol, 

conducător ştiinţific CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 

universitar. 

8. PASCARU Daniela, doctor în ştiinţe pedagogice, tema:  Fundamente psiho-pedagogice ale 

diferențierii și individualizării demersului didactic în cadrul formării profesionale inițiale, 

specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară, Universitatea de Stat din Moldova, conducător 

ştiinţific DANDARA Otilia, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar. 

9. HÎNCU Vasile, doctor în științe economice, tema: Fundamentele evaluării performanței bugetare la 

nivelul administrației publice centrale, specialitatea 522.01. Finanțe, Academia de Studii 

Economice din Moldova, conducător științific: CIUBOTARU Maria, doctor habilitat în economie, 

conferenţiar universitar.   

10. CIOBANU Octavian,  doctor în drept, tema: Fundamente teoretico-practice în controlul vamal, 

specialitatea 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal), Universitatea de Stat din Moldova, 

conducător științific CÂRNAȚ Teodor, doctor habilitat în drept, profesor universitar. 

11. ŢURCANU Pavel, doctor în drept, tema: Reglementarea tarifară a operațiunilor de import-export, 

specialitatea 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal), Universitatea de Stat din Moldova, 

conducător științific CÂRNAȚ Teodor, doctor habilitat în drept, profesor universitar. 

12. PAVLENCU Mariana, doctor în drept, tema: Protecția juridică a persoanelor cu dizabilități 

împotriva discriminării: cazul Republicii Moldova, specialitatea 551.01 Drept constituțional, 

Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, conducător științific CÂRNAȚ Teodor, doctor 

habilitat în drept, profesor universitar. 

13. TINCU Violeta, doctor în ştiinţe administrative, tema: Rolul administraţiei publice în organizarea 

şi modernizarea serviciilor publice, specialitatea 563.01. Teoria, metodologia administrației 

publice, Academia de Administrare Publică, conducător ştiinţific POPOVICI Angela, doctor în 

științe istorice, conferențiar universitar. 

14. BARBANOI Hristina, doctor în  studiul artelor şi culturologie, tema: Creaţia corală bisericească a 

compozitorului Mihail Berezovschi din perspectiva tradiţiilor muzicale ortodoxe, specialitatea 

653.01. Muzicologie, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, conducător ştiinţific 

CIOBANU-SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar. 

15. IVANOV Nadejda, doctor în filologie, tema: Arhetipul animus-anima în proza lui Mircea Eliade, 

specialitatea 622.01. Literatura română, Institutul de Filologie al AȘM, conducător științific 

ȚURCANU Andrei, doctor habilitat în filologie. 

16. MACARI Aliona, doctor în filologie, tema: Structura şi semantica neoformaţiilor prefixoidale în 

limba franceză, specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje 

specializate; traductologie (limba franceză), Universitatea de Stat din Moldova, conducător 

științific AXENTI Eufrosinia, doctor în filologie. 

17. GUȚU Silvia, doctor în filologie, tema: Textul şi actualizatorii lecturii lui multiple în limba 

franceză contemporană, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea 621.06. Teoria textului; 

analiza discursului; stilistică (limba franceză), conducător științific GUȚU Ion, doctor în filologie. 

b) ȘTIINȚE REALE ȘI TEHNICE 

1. BUJAC Cristina, doctor în matematică, tema: Sisteme diferenţiale cubice cu drepte invariante de 

multiplicitate totală opt, specialitatea 111.02. Ecuaţii diferenţiale, Institutul de Matematică și 
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Informatică al AŞM, conducător științific VULPE Nicolae, doctor habilitat, profesor cercetător, 

m.c. al AȘM. 

2. GRIGORIU Nicolae, doctor în matematică, tema: Grafuri tranzitiv orientabile, specialitatea 

112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, Universitatea de Stat din Moldova, 

conducător științific: CATARANCIUC Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar. 

3. IACOB Mihail, doctor în științe chimice, tema: Sinteza nanoparticulelor oxizilor metalici din 

precursori clusteri ai fierului şi caracterizarea lor, specialitatea 141.01. Chimie anorganică, 

Institutul de Chimie al AȘM, conducător ştiinţific TURTĂ Constantin, doctor habilitat în științe 

chimice, profesor universitar, academician, conducător ştiinţific prin cotutelă CAZACU Maria, 

doctor în ştiinţe chimice, România.   

4. RACHIER Vasile, doctor în ştiinţe tehnice, tema: Evaluarea potenţialului energetic eolian al 

Republicii Moldova, specialitatea 221.02.Tehnologii de conversie a energiei şi resurse 

regenerabile (energie eoliană), Universitatea Tehnică a Moldovei, conducător ştiinţific  SOBOR 

Ion, doctor  în tehnică, conferenţiar universitar. 

5. SECRIERU Vitalie, doctor în ştiinţe tehnice, tema Dispozitive electronice încorporate pentru 

industrie, medicină şi sferă socială, specialitatea 232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi 

reţele informaţionale, Universitatea Tehnică a Moldovei, conducător ştiinţific DOROGAN 

Valerian, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, consultant ştiinţific  

ZAPOROJAN Sergiu, doctor în științe tehnice, conferenţiar universitar. 

6. IURCENCO Evgheni, doctor în ştiinţe tehnice, tema: Tehnologia de obţinere a acoperirilor 

nanostructurate durificate prin scântei electrice pe aliaje de aluminiu și utilizarea lor în restaurarea 

și repararea pieselor de mașini /Технология получения упрочняющих наноструктурированных 

электроискровых покрытий на алюминиевых сплавах и их использование при 

восстановлении и ремонте деталей машин, specialitatea 251.03 Tehnologii electrofizice şi 

ingineria suprafeţelor, Institutul de Fizică Aplicată al AȘM, conducător ştiinţific  DICUSAR 

Alexandr, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, m.c. al AȘM. 

 

c) ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI VIEȚII 

1. HADJIU Svetlana, doctor habilitat în ştiințe medicale, tema: Particularităţi de diagnostic şi 

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

specialitatea 321.05 – Neurologie clinică, USMF „N. Testemițanu”, consultanţi ştiinţifici ILICIUC 

Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, REVENCO Neli, doctor habilitat în 

științe medicale, profesor universitar. 

2. PALANCEAN Alexei, doctor habilitat în ştiințe biologice, tema: Dendroflora cultivată a 

Republicii Moldova, specialitatea: 164.01 Botanică, Grădina Botanică (Institut) a AŞM, 

consultanţi ştiinţifici CIUBOTARU Alexandru, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, 

academician, COMANICI Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar. 

3. ILIEV Petru,  doctor habilitat în ştiinţe agricole, tema:  Tehnologii innovative de producere a 

cartofului în Republica Moldova, specialitatea 411.08 Fitotehnie Institutul Ştiinţifico-Practic de 

Horticultură şi Tehnologii, consultant ştiinţific DADU Constantin, doctor habilitat în ştiinţe 

agricole, conferenţiar cercetător.  

4. CAISÎN Larisa, doctor habilitat în ştiinţe agricole, tema: Эффективность использования 

ферментных, пробиотических и адсорбентых кормовых добавок в кормлении племенных 

свиней / Eficienţa aditivilor furajeri enzimatici, probiotici şi adsorbanţi în alimentaţia porcinelor 

de prăsilă, specialitatea 421.02  Alimentaţia animalelor şi tehnologia  furajelor, Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova, consultant ştiinţific RADIONOV Vladimir,  doctor habilitat în 

agricultură, conferenţiar universitar.  

5. GHERASIM Elena,  doctor în ştiințe biologice, tema: Ranidele verzi (Amphibia, Ranidae) din 
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Republica Moldova: biologia, ecologia şi helmintofauna, specialitatea 165.05 Parazitologie, 

Institutul de Zoologie al AȘM, conducător ştiinţific COZARI Tudor, doctor habilitat în ştiinţe 

biologice, profesor universitar, consultant ştiinţific ERHAN Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe 

biologice, profesor cercetător. 

6. GLIGA Olesea, doctor în ştiințe biologice, tema: Apimonitoringul calităţii mediului ambiant în 

zona de centru a Republicii Moldova, specialitatea 166.01 Ecologie, Institutul de Zoologie al 

AȘM, conducător ştiinţific TODERAŞ Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor 

universitar, academician. 

7. ROTARU Ana,  doctor în ştiinţe medical-veterinare, tema: Impactul remediului BioR asupra 

statusului pro - antioxidant la pui broiler şi prepeliţe, specialitatea 431.01 Terapie, farmacologie şi 

toxicologie veterinară, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, conducător ştiinţific 

BĂLĂNESCU Sava, doctor în ştiinţe medical-veterinare, conferenţiar universitar. 

8. COJOCARI Svetlana, doctor în științe medicale, tema: Implicări clinico-genetice la copiii 

hipertensivi cu dereglări metabolice supraponderali şi obezi, specialitatea 321.03 Cardiologie, 

Institutul de Cardiologie, conducător ştiinţific  MATRAGUNA Nelea, doctor în științe medicale, 

conferențiar cercetător, consultant ştiințific BARBACAR Nicolae, doctor habilitat în științe 

biologice, profesor cercetător. 

9. NEAMŢU Liuba, doctor în ştiințe medicale, tema: Infecţia micoplasmică în afecţiunile 

bronhopulmonare la copii, specialitatea 322.01 Pediatrie şi neonatologie, USMF „N. 

Testemițanu”, conducător ştiinţific SCIUCA Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor 

universitar. 

10. CODREANU Igor doctor în ştiințe medicale, tema: Managementul sistemului național de 

transplant, specialitatea 331.03. Medicină socială şi management, USMF „N. Testemițanu”, 

conducător ştiinţific LOZAN Oleg, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, 

consultant științific TĂNASE Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. 

11. RUBANOVICI Vladislav,  doctor în ştiințe medicale, tema: Estimarea stării de sănătate a elevilor 

instituţiilor preuniversitare cu profil sportiv în funcţie de calitatea alimentaţiei, specialitatea 

331.02. Igienă, Centrul de Sănătate Publică, conducător ştiinţific FRIPTULEAC Grigore, doctor 

habilitat în științe medicale, profesor universitar. 

12. KUSTUROVA Anna, doctor în ştiințe medicale, tema: Diformităţile coloanei vertebrale la copiii 

şi adolescenţii de vârstă şcolară (diagnostic, tratament și profilaxie), specialitatea: 321.18 

Ortopedie şi traumatologie, USMF „N. Testemițanu”, conducător ştiinţific CAPROȘ Nicolae, 

doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, consultant ştiinţific EȚCO Constantin,  

doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. 

II. Comitetul de concurs va examina tezele de doctorat selectate de către Comisiile de experţi pe 

ramuri / domenii ştiinţifice în termen de 30 de zile şi va înainta Comisiei de Atestare propuneri 

de desemnare a laureaţilor concursului. 

 

Preşedinte, academician                       Valeriu CANŢER  

 

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