
LISTA  
tezelor selectate pentru Concursul naţional  

„Teza de doctorat de excelenţă a anului 2013”  
 

DOCTOR HABILITAT 
Nr. 
d/o 

Pretendent Specialitatea/ 
domeniul 

Titlul tezei Conducătorul(consulta
ntul) tezei, gradul 

ştiinţific, titlul ştiinţific 

Instituţia unde a fost 
elaborată/susţinută 

teza 
1. ŢURCAN Nelly 10.01.10 – Jurnalism şi 

ştiinţe ale comunicării/
Sociologie 

Comunicarea ştiinţifică în  contextul 
Accesului Deschis la informaţie 

Marin Constantin, dr. 
hab., prof. univ., 
Malcoci Ludmila, dr. 
hab., conf. univ. 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

2. BALAN Ion 03.00.13 – Fiziologia 
omului şi animalelor / 
Biologie 

Teoria şi practica crioconservării 
spermei de cocoş în tehnologia 
reproducerii descendenţilor sănătoşi 

Furdui Ion, acad. Institutul de Fiziologie 
şi Sanocreatologie al 
AŞM                                

3. BUSMACHIU Galina 03.00.08 – Zoologie/ 
Biologie  
 

Colembolele (Hexapoda) din 
Republica Moldova: taxonomie, 
diversitate, zoogeografie şi ecologie 

Toderaş Ion, acad. Institutul de Zoologie   
al AŞM 

4. NASTAS Tudor 06.01.11 – Protecția 
plantelor/ 
Biologie  
 

Fundamentarea mecanismului 
acțiunii feromonilor sexuali pentru 
diminuarea populațiilor insectelor 
dăunătoare culturilor agricole 

Voloşciuc Leonid, dr. 
hab., conf. cecr. 

Institutul de Protecţie a 
Plantelor şi Agricultură 
Ecologică al AŞM 

5. BUZU Olga  
 
 

08.00.05 – Economie şi 
management (în 
activitatea de 
antreprenoriat)/ 
Economie 

Приоритеты развития системы 
оценки недвижимого имущества в 
Республике Молдова/ Priorităţile de 
dezvoltare a sistemului de evaluare a 
bunurilor imobile în Republica 
Moldova 

Cojuhari Andrei, dr. hab., 
prof. univ. 

Universitatea Tehnică a 
Moldovei 

6. NEGRU Andrei 12.00.01 – Teoria 
generală a dreptului; 
Istoria statului şi 
dreptului; Istoria 
doctrinelor politice şi 

Consolidarea justiţiei în statul 
contemporan democratic (aspecte 
teoretico-practice) 

Aramă Elena, dr. hab., 
prof. univ. 

Universitatea de Stat 
din Moldova 



de drept/ 
Drept 

7. BALMUŞ Victor  12.00.02 – Drept public 
(administrativ); 
organizarea şi 
funcţionarea 
instituţiilor de drept/ 
Drept 

Administrarea şi autoadministrarea 
sferei ştiinţei şi inovşrii în Republica 
Moldova 

GUCEAC Ion, doctor 
habilitat în drept, 
profesor universitar, 
membru corespondent; 
DUCA Gheorghe, doctor 
habilitat în chimie, 
profesor universitar, 
academician 

IISD al AŞM 

8. SAVIN Gheorghe  06.01.08 – 
Viticultura/Agricultură

Ameliorarea sortimentului viticol al 
Republicii Moldova 

- Institutul Ştiinţifico-
Practic de Horticultură 
şi Tehnologii 
Alimentare 

9. MACOVEI Mihai 
 

01.04.02 – Fizica 
teoretică şi 
matematică/ 
Ştiinţe fizico-
matematice 

Quantum entanglement and 
interference in multiparticle 
systems/Efecte de inseparabilitate şi 
interferenţă cuantică în sisteme cu 
multe particul 

- Institutul de Fizică 
Aplicată al AŞM 

10. ALHAZOV Artiom 01.05.01 – Bazele 
teoretice ale 
informaticii, 
programarea 
calculatoarelor/ 
Informatică 
 

Small Abstract Computers/Maşini 
Abstracte Mici 

Rogojin Iurie, dr. hab., 
prof. univ. 

Institutul de 
Matematică şi 
Informatică al AŞM 

11. OSTROVSCHI 
Serghei 

01.04.02 – Fizica 
teoretică şi matematică/
Ştiinţe fizico-
matematice 

Effects of external fields, electron-
vibrational and exchange interactions 
in spectroscopic and magnetic 
characteristics of exchange coupled 
clusters and extended systems 

Klokisher Sophia, dr. 
hab., prof. univ. 

Institutul de Fizică 
Aplicată al AŞM 

12. CAZACOV 
Vladimir 

10.00.27 – Chirurgie/ 
Medicină 

Impactul chirurgical asupra 
raportului morfo-funcţional al 

Hotineanu Vladimir, 
m.c.; 

USMF 



splenopatiei portale cu component 
autoimun secundar hipertensiunii 
portale 

Raica Marius, dr., prof 
univ., România 

13. GHILAŞ 
Victor 

17.00.01 – Arte 
audiovizuale (Arta 
muzicală)/ 
Studiul artelor 
 

Dimitrie Cantemir – muzicianul în 
contextul culturii universale 

- Institutul Patrimoniului 
Cultural al AŞM 

14. HANGANU 
Aurelia 

10.02.01 – Limba 
română/ Filologie 

Construcţiile actanţiale în limba 
română 

EŢCU Ion, dr. hab. în 
filologie, prof. 
universitar 

Institutul de Filologie al 
AŞM 

 
 
 

DOCTOR 
Nr. 
d/o 

Pretendent Specialitatea/ 
domeniul 

Titlul tezei Conducătorul tezei, 
gradul ştiinţific, titlul 

ştiinţific 

Instituţia unde a fost 
elaborată/susţinută 

teza 
1. BATÎR Ludmila  03.00.07 – 

Microbiologie/ 
Biologie  

Productivitatea și componența 
biochimică a cianobacteriei 
Spiruluna platensis CNM-CB-02 la 
cultivare în prezența unor compuși 
coordinativi ai cuprului 

Rudic Valeriu, acad. 
Gulea Aurelian, acad. 

Institutul de 
Microbiologie şi 
Biotehnologie  al AŞM 

2. JURMINSCAIA Olga  03.00.18 – 
Hidrobiologie, 
ihtiologie/  
Biologie 

Оценка состояния биоценоза 
активного ила и создание базы 
данных экспертной системы 
/Evaluarea stării biocenozei 
nămolului activ și crearea bazei de 
date a sistemului expert 

Zubcov Elena, dr. hab., 
prof. cerc.  

Institutul de Zoologie al 
AŞM    

3. LIPCIU Ala  08.00.05 – Economie 
şi management 
(economia muncii)/ 
Economie 

Dezvoltarea dialogului social şi 
impactul lui asupra relaţiilor 
industriale din Republica Moldova 
 

Dorin Vaculovschi 
doctor, conferenţiar 
universitar,  

Academia de Studii 
Economice a Moldovei  

 



4. BALINA Irina 08.00.14 - Economie 
mondială; relaţii 
economice 
internaţionale)/ 
Economie 

Исследование экономических 
рисков в международной 
банковской деятельности/ 
Evaluarea riscurilor economice în 
activitatea bancară internaţională 
 
 

Iurie Crotenco 
doctor habilitat, 
conferenţiar universitar,  

Universitatea Liberă 
Internaţională din 
Moldova  

5. MIHAILA Svetlana  08.00.12 – 
Contabilitate; audit; 
analiză economică/ 
Economie 

Contabilitatea şi controlul de 
gestiune la întreprinderile de 
prelucrare a cărnii 

Ţurcanu Viorel, dr. hab., 
prof. univ. 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

6. ERHAN Lica  08.00.10 – Finanţe; 
monedă; credit/ 
Economie 

Strategii financiare de dezvoltare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii prin 
prisma asigurării unei economii de 
piaţă funcţionale 

Cobzari Ludmila, dr. 
hab., prof. univ. 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

7. ORLOV Victor 01.01.02 – Ecuaţii 
diferenţiale/ 
Ştiinţe fizico-
matematice 

Noi aplicaţii ale algebrelor Lie la 
sisteme diferenţiale polinomiale 

POPA Mihail, doctor 
habilitat în ştiinţe fizico-
matematice, profesor 
universitar 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

8. ERHAN Ianuş 12.00.02 – Drept 
public (vamal); 
organizarea şi 
funcţionarea 
instituţiilor de drept/ 
Drept 
 

Statutul juridic al organelor vamale 
în Republica Moldova: probleme şi 
soluţii 

CÂRNAŢ Teodor, doctor 
habilitat în drept, 
conferenţiar universitar 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

9. DIACONU Mihail 25.00.02 – 
Organizarea şi 
dirijarea în instituţiile 
administraţiei 
publice; servicii 
publice/ 
??? 

Controlul legalităţii actelor 
adminisrative 

ROMANDAŞ Nicolae, 
doctor  în drept, profesor  
universitar 

AAP de pe lîngă 
Preşedintele RM 



10. SOLDATENCO Olga 
 

 

05.18.07 – 
Tehnologia băuturilor 
alcoolice şi 
nealcoolice/ Tehnică 

Evidenţierea şi selectarea suşelor de 
levuri pentru producerea vinurilor 
albe seci în plaiul vitivinicol Cricova 

Taran Nicolae, doctor 
habilitat, profesor  
universitar; 
Dadu Constantin, doctor 
habilitat, conf. cerc. 

Institutul Ştiinţifico-
Practic de Horticultură 
şi Tehnologii 
Alimentare 

11. GLOBA Pavel 02.00.05 – 
Electrochimie/ 
Chimie 

Depunerea dimensionalăa cuprului şi 
argintului în condiţii de micro- şi 
nanoprelucrare electrochmică / 
Размерное осаждение меди и 
серебра в условиях 
электрохимической  микро – и 
нанообработки   

Dicusar Alexandru, m.c. Institutul de Fizică 
Aplicată al AŞM 

12. MALAI Leonid 
 

05.20.03 –
Exploatarea şi 
mentenanţa tehnicii 
agricole şi   celei din 
industria 
prelucrătoare/ 
Tehnică 
 

Sporirea fiabilităţii îmbinărilor de tip 
lagăr renovate cu materiale 
compozite polimerice 

Marian Grigore, doctor 
habilitat, profesor  
universitar 

Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova 

13. POPESCU Liliana 
 

05.18.01 – 
Tehnologia 
produselor 
alimentare/ Tehnică 

Aspecte tehnologice şi nutriţionale 
ale produselor lactate acide cu soriz 
germinat 

Ciumac Jorj, doctor, 
prof. univ. 
Dupouy Eleonora, dr., 
conf. univ. 

Universitatea Tehnică a 
Moldovei 

14. BUINIŢKAIA Govhar 
  

01.04.10 – Fizica  şi 
ingineria  
semiconductorilor/ 
Ştiinţe fizico-
matematice 

Характеризация 
нецентросимметричных 
полупроводников и диэлектриков  
ZnO, BaSrTiO3,  CuIn5Se8, 
CuGa5Se8, CuGa3Se5, CuInGaSe2   
методом генерации второй 
оптической гармоники/ 
Caracterizarea semiconductorilor şi 
dielectricilor necentrosimetrici ZnO, 

Culic Leonid, acad. Institutul de Fizică 
Aplicată al AŞM 



BaSrTiO3,  CuIn5Se8, CuGa5Se8, 
CuGa3Se5, CuInGaSe2   prin 
metoda generării armonicii a doua 
optice   

15. COŞPORMAC Viorica 14.00.37 – 
Anesteziologie şi 
reanimatologie/ 
Medicină 

Clinica şi terapia intensivă a 
sindromului HELLP şi a 
complicaţiilor lui 

Cojocaru Victor, dr. hab., 
prof. univ. 

USMF 

16. CÎRSTEA Olga 14.00.09 – Pediatrie/ 
Medicină 

Substratul genetic în dezvoltarea şi 
evoluţia fenotipului astmului bronşic 
la copii 

Vasilos Liubovi, dr. hab., 
prof. univ., 
Ivaschenko tatiana, dr. 
Hab., prof univ. Sankt 
Petergurg 

USMF 

17. PALADE Valeriu 14.00.14 Oncologie 
şi radioterapie/ 
Medicină 

Tratamentul crio-electrochirurgical al 
melanomului malign: aspecte 
clinico-morfologice 

Cernat Victor, dr. hab., 
prof. univ., 
Iacovlev Iraida, dr. hab., 
prof. univ. 

IMSP Institutul 
Oncologic 

18. ŢÎNŢARI Stanislav 14.00.27 – Chirurgie/ 
Medicină 

Opţiuni diagnostico-curative în 
traumatismele abdominale deschise 

Rojnoveanu Gheorghe, 
dr. hab., conf. univ., 

USMF 

19. COJUŞNEANU Natalia  14.00.35- Chirurgie 
pediatrică/ 
Medicină 

Managementul peritonitelor acute la 
copil (diagnostic, tratament, 
profilaxie) 

Bernic Jana, dr. hab., 
conf. univ., 

USMF 

20. PRISĂCARU Olesea 14.00.35- Chirurgie 
pediatrică/ 
Medicină 

Arsutile termice la copii de vârstă 0-
5 ani. Particularităţile clinico-
paraclinice şi atitudinea chirurgicală 

Bernic Jana, dr. hab., 
conf. univ., 

USMF 

 

   
 

 


