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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: cnaa@mail.utm.md 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A nr. AT-1/4 

 

din 14 iunie 2013 privind  

APROBAREA  LAUREAŢILOR CONCURSULUI  TEZA DE DOCTOR DE 

EXCELENŢĂ A ANULUI 2012 

 

În temeiul art. 5, lit.(d) 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 hotărârea Comitetului de concurs pentru evaluarea tezelor de doctorat, din 10 

aprilie  2013. 

 

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

cu următoarele nominalizări: 
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2.1. Teza de doctor habilitat în informatică de excelenţă GRADUL I (unu) „Modele, 

algoritmi şi instrumente de proiectare şi analiză a bazelor de date”, specialitatea 01.05.05 – 

Sisteme informaţionale, autor COTELEA Vitalie, doctor habilitat în informatică, Academia de 

Studii Economice din Moldova. 

2.2. Teza de doctor habilitat în politologie de excelenţă GRADUL II (doi) politologie 

„Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice  şi replieri 

geostrategice”, specialitatea 23.00.04 – Teoria  şi istoria relaţiilor internaţionale  şi dezvoltării 

globale, autor JUC Victor doctor habilitat în politologie, Institutul Integrare Europeană şi  

Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

2.3. Teza de doctor habilitat în chimie de excelenţă GRADUL III (trei) „Sinteza 

structural- şi stereoselectivă a compuşilor drimanici şi norlabdanici”, specialitatea 02.00.10 - 

Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi; autor ARÎCU Aculina, 

doctor habilitat în chimie, Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

2.4. Teza de doctor în medicină de excelenţă GRADUL I (unu) „Mucozectomia 

endoscopică şi disecţia endoscopică submucoasă în tratamentul formaţiunilor displazice şi 

neoplazice ale mucoasei tractului digestiv”, la specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie, autor 

ISTRATE Viorel, doctor în medicină, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae, 

doctor in medicină, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţanu”. 

2.5. Teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice de excelenţă GRADUL I (unu) 

„Технология и физические свойства пленочных нанокомпозитов теллуридов и манганитов 

(Tehnologia şi proprietăţile fizice ale nanocompozitelor peliculare din telururi şi manganite)”, 

specialitatea 01.04.07 – Fizica stării condensate, autor ŞAPOVAL Oleg, doctor în ştiinţe fizico-

matematice, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei. 

2.6. Teza de doctor în economie de excelenţă GRADUL I (unu) „Eficientizarea 

controlului financiar în Republica Moldova”, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, 

autor CAPRIAN Iulia, doctor în economie, Universitatea de Stat din Moldova. 

2.7. Teza de doctor în medicină de GRADUL II (doi) „Evaluarea fiziologo-igienică a 

instruirii elevilor la lecţiile de informatică”, specialitatea 14.00.07 – Igienă, autor     

CROITORU Cătălina, doctor în medicină, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu”.   

2.8. Teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice de excelenţă GRADUL II (doi) 

„Cuplajul spin-reţea şi transformările structurale în magneţii frustraţi cu structura de tip spinel şi 

MnWO4”, specialitatea 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, autor FELEA Viorel, 
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e doctor în ştiinţe fizico-matematice, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei. 

2.9. Teza de doctor în pedagogie de excelenţă GRADUL II (doi) „Fundamentarea 

pedagogică a acţiunii educative familiale la vârsta adolescenţei”, specialitatea 13.00.01 – 

Pedagogie generală, autor RĂDUŢ Daniela, doctor în pedagogie, Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă” din Chişinău. 

2.10. Teza de doctor în biologie de excelenţă GRADUL III (trei) „Tehnologii de  

obţinere  a preparatelor lipidice din biomasa algei verzi Dunaliella salina”, specialitatea 03.00.23 

– Biotehnologie, autor IAŢCO Iulia, doctor în biologie, Institutul de Microbiologie şi 

Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

2.11. Teza de doctor in ştiinţe fizico-matematice de excelenţă GRADUL III (trei) „ 

Analiza modelelor de tip Polling cu întârzieri semi – Markoviene”, specialitatea 01.01.09 – 

Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, autor BEJENARI Diana, doctor în ştiinţe 

fizico-matematice, Universitatea de Stat din Moldova. 

2.12. Teza de doctor în politologie de excelenţă GRADUL III (trei) „Securitatea 

Naţională a Republicii Moldova în contextul  opţiunii de integrare europeană”, specialitatea 

23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, autor 

VARZARI Vitalie, doctor în politologie, Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice 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. ROŞCA Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar, academician al AŞM, 

consultant ştiinţific la teza de doctor habilitat de Gradul II (doi) a dlui JUC Victor, doctor 

habilitat în politologie. 

3.2. VLAD Pavel, doctor habilitat, profesor universitar, academician al AŞM, consultant 

ştiinţific la teza de doctor habilitat de Gradul III (trei) a dnei ARÎCU Aculina, doctor habilitat în 

chimie. 

3.3. GHIDIRIM Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 

al AŞM, consultant ştiinţific la teza de doctor de Gradul I (unu) a dlui ISTRATE Viorel, doctor 

în medicină. 

3.4. CANŢER Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 

academician al AŞM, conducător ştiinţific la teza de doctor de Gradul I (unu) a dlui ŞAPOVAL 

Oleg, doctor în ştiinţe fizico-matematice. 
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3.5. ULIAN Galina, doctor habilitat în economie, profesor universitar, conducător 

ştiinţific la teza de doctor de Gradul I (unu) a dnei CAPRIAN Iulia, doctor în economie. 

3.6. OSTROFEŢ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, conducător 

ştiinţific la teza de doctor de Gradul II (doi) a dnei CROITORU Cătălina, doctor în medicină. 

3.7. ŢURCAN Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar 

cercetător, conducător ştiinţific la teza de doctor de Gradul II (doi) a dlui FELEA Viorel, doctor 

în ştiinţe fizico-matematice. 

3.8. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, conducător 

ştiinţific la teza de doctor de Gradul II (doi) a dnei RĂDUŢ Daniela, doctor în pedagogie. 

3.9. CEPOI Liliana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, conducător ştiinţific la teza 

de doctor de Gradul III (trei) a dnei IAŢCO Iulia, doctor în biologie. 

3.10. MIŞCOI Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 

membru corespondent al AŞM, conducător ştiinţific la teza de doctor de Gradul III (trei) a dnei 

BEJENARI Diana, doctor în ştiinţe fizico-matematice. 

3.11. JUC Victor, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător, conducător ştiinţific 

la teza de doctor de Gradul III (trei) a dlui VARZARI Vitalie, doctor în politologie. 

Preşedinte al Consiliul Naţional     

pentru Acreditare şi Atestare, 

academician                                                                                   Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific                                     

doctor habilitat, conferenţiar                                                            GRATI Aliona 

 

 

 


