Spătaru Tatiana, doctor habilitat,
profesor-interimar

Scopul concursului este de:
 a stimula, a susţine
şi a dezvolta creativitatea ştiinţifică a
cercetătorilor;
 a spori nivelul de calitate şi eficienţă a cercetărilor realizate;
 a determina în ce măsură misiunea asumată de sistemul de
atestare a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare este efectiv
realizată;
 a evidenţia teze de doctorat în care se abordează cele mai
actuale, inovative, oportune, necesare probleme ale ştiinţei
contemporane, sînt expuse cele mai
rezultative cercetări
ştiinţifice.

Misiunea concursului este de:




a deschide un dialog larg a comunităţii academice
naţionale privind procesul de atestare a cadrelor
ştiinţifice de înaltă calificare;
a focaliza atenţia asupra problemelor de menţinere şi
promovare a potenţialului intelectual al republicii;

Obiectivele de bază ale concursului:
 promovarea celor mai rezultative cercetări ştiinţifice în diverse domenii ale
ştiinţei, prezentate sub formă de teză de doctorat;
 stimularea activităţii investigaţionale de valoare, cu impact substanţial în
economia naţională;
 motivarea cercetătorilor în vederea elaborării unor teze de doctorat de calitate,
care corespund tuturor rigorilor ştiinţifice;
 racordarea produselor ştiinţifice la cerinţele modernizării continue a domeniului
ştiinţific, socioeconomic şi cultural;
 sporirea prestigiului cercetătorului, ca reprezentant al comunităţii ştiinţifice în
domeniul respectiv;
 stabilirea unui demers competiţional deschis, transparent, fiecare autor al tezelor
de doctorat avînd posibilitatea de a constata care este adevărata sa valoare
ştiinţifică şi poziţia sa exactă într-o ierarhie reală;
 nu doar de a ratifica o realitate existentă, ci de a face să se manifeste una şi mai
bună.





`

`

Toate tezele de doctorat, aprobate de CNAA în anul în curs;
Tezele de doctorat, elaborate atît în limba de stat a Republicii
Moldova, cît şi în oricare altă limbă de circulaţie
internaţională, care sînt elaborate, susţinute şi aprobate în
Republica Moldova;
Preselecția tezelor de doctorat se realizează pe parcursul
anului de către Comisiile de experți de profil.
Comitetul de concurs pentru evaluarea tezelor de doctorat a
pretendenților la concursul Teza de doctorat de excelență a
anului 2011 ia decizia definitivă.
Propunerile comitetului de concurs privind laureaţii
concursului, sunt aprobate în cadrul şedinţei Comisiei de
Atestare a CNAA.

Se stabilesc laureaţii concursului în următoarele trei domenii:


ştiinţe socio-umane;



ştiinţe reale şi tehnice;



ştiinţe medicale şi ale vieții;
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Teza de excelenţă GRADUL I (unu)
LUPAN Oleg, doctor habilitat în tehnică; Universitatea Tehnică
a Moldovei;
Tema tezei: Structuri de dimensiuni reduse în bază de oxizi:
tehnologii, proprietăţi şi dispozitive;;
Specialitatea: 05.27.01 – Electronica corpului solid,
microelectronică, nanoelectronică,
Consultant științific: TIGHINEANU Ion, doctor habilitat,
profesor universitar, membru corespondent AȘM.

Teza de excelenţă GRADUL II (doi)
POPOVICI Ion, doctor habilitat în medicină; Institutul de
Cardiologie;
Tema tezei: Optimizarea diagnosticului şi tratamentului invaziv
prin evidenţierea predictorilor morfofuncţionali şi biochimici
ai restenozei coronariene;
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie;
Consultant științific: COSTIN Sava, doctor habilitat, profesor
universitar;

Teza de excelenţă în filologie GRADUL II (doi)
GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, Institutul de
Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ;
Tema tezei: Structuri dialogice în romanul românesc din
secolul al XX-lea;
Specialitatea: 10.01.08 – Teoria literaturii;
Consultant științific: BURLACU Alexandru, doctor habilitat,
profesor universitar.

Teza de excelenţă GRADUL III (trei)
CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe fizicomatematice ; Universitatea de Stat din Tiraspol ;
Tema tezei: Sisteme topologico-algebrice şi aplicaţiile lor;
Specialitatea: 01.01.04 – Geometrie şi topologie ;
Consultant științific: CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat,
profesor universitar, academician AȘM;

Teza de excelenţă GRADUL III (trei)
COJOCARU-BOROZAN Maia,
doctor habilitat în
pedagogie ; Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” ;
Tema tezei: Teoria şi metodologia dezvoltării culturii
emoţionale a cadrelor didactice;
Specialitatea:13.00.01 – Pedagogie generală ;
Consultant
științific: GUŢU Vladimir, doctor habilitat,
profesor universitar;

Teza de excelenţă GRADUL I (unu)
NEGARA Corina, doctor în pedagogie; Universitatea de Stat
din Tiraspol;
Tema tezei: Strategii didactice în formarea profesorilor de
informatică, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor;
Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii
(Informatica);
Conducător științific: LUPU Ilie, doctor habilitat, profesor
universitar;

Teza de excelenţă GRADUL I (unu)
SÎRBU Lilian, doctor în ştiinţe fizico-matematice; Universitatea
de Stat din Moldova;
Tema tezei: Luminescenţa şi emisia undelor THz ale
materialelor
nanostructurate
în
baza
compuşilor
semiconductori III-V ;
Specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor;
Conducător științific: TIGHINEANU Ion, doctor habilitat,
profesor universitar, membru corespondent AȘM.

Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu)
SPINU Igor, doctor în medicină; Institutul de Microbiologie și
Biotehnologie al AȘM;
Tema tezei: Studierea si evaluarea activității antivirale,
imunomodulatoare si interferonogene a pacovirinei;
Specialitatea: 03.00.07 – Microbiologie;
Conducător ştiinţific: BARINSKI Igor, doctor habilitat,
profesor universitar, academician (Federaţia Rusă, Moscova);
Consultant ştiinţific: HOLBAN Tiberiu, doctor habilitat,
conferenţiar universitar;

Teza de excelenţă GRADUL II (doi)
OCERETNÎI Anastasia, doctor în sociologie; Universitatea de
Stat din Moldova;
Tema tezei: Particularităţi ale formării identităţii sociale a
tineretului studios (în baza materialelor din Republica
Moldova) ;
Specialitatea: 22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese
sociale;
Conducător științific: BULGARU Maria, doctor habilitat,
profesor universitar;

Teza de excelenţă GRADUL II (doi)
PALADI Daniela, doctor în tehnică; Universitatea Tehnică a
Moldovei;
Tema tezei: Proprietăţile fizico-chimice şi senzoriale ale
compoziţiilor din fructe cu conţinut redus de zaharoză;
Specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare;
Conducător științific: TATAROV Pavel, doctor habilitat,
profesor universitar;

Teza de excelenţă GRADUL II (doi)
CHIABURU Simona, doctor în medicină, Institutul Oncologic;
Tema tezei: Particularităţile de diagnostic, tratament şi
prognostic ale carcinomului neinvaziv al glandei mamare;
Specialitatea: 14.00.14 – Oncologie și radioterapie;
Conducător ştiinţific: JOVMIR Vasile, doctor habilitat,
profesor universitar;
Consultant ştiinţific: BOGDANSCAIA Nina, doctor habilitat,
conferenţiar universitar,

Teza de excelenţă în biologie GRADUL II (doi)
SAȘCO Elena, doctor în biologie; Institutul de Genetică şi
Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
Tema tezei: Controlul genetic al rezistenței grîului de toamnă
la patogenii care produc boli de rădăcină;
Specialitatea: 03.00.15 – Genetică;
Conducător ştiinţific: LUPAȘCU Galina, doctor habilitat,
conferențiar cercetător;

Teza de excelenţă în economie GRADUL III (trei)
BELOBROV Angela, doctor în economie; Academia de Studii
Economice din Moldova;
Tema tezei: Efectele financiare ale migraţiei externe a forţei de
muncă din RM ;
Specialitatea : 08.00.10- Finanțe ; monedă ; credit;
Conducător ştiinţific: CARAGANCIU Anatol, doctor habilitat,
profesor universitar;

Teza de excelenţă GRADUL III (trei)
LAZARI Alexandru, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
Universitatea de Stat din Moldova;
Tema tezei: Metode numerice de soluţionare a problemelor
deterministe şi stochastice în sistemele decizionale dinamice;
Specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări
operaţionale;
Conducător științific: LOZOVANU Dmitrii, doctor habilitat,
profesor universitar;

Teza de doctor în ştiinţe agricole
COTELEA Ludmila, doctor în agricultură; Institutul de
Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei;
Tema tezei: Evaluarea și utilizarea materialului inițial de
ameliorare în crearea hibrizilor, soiurilor de Salvia sclarea
L. cu perioada de vegetație diferită;
Specialitatea: 06.01.05 – Ameliorarea și producerea
semințelor;
Conducător ştiinţific: GONCEARUC Maria, doctor habilitat,
conferențiar cercetător;

Teza de doctor în filologie
CLICHICI Ludmila, doctor in filologie; Universitatea de Stat
din Moldova;
Tema tezei: Specificul structural-semantic al propoziţiei
tautologice în limba franceză;
Specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice (Limba franceză);
Conducător ştiinţific: BONDARENCO Ana, doctor habilitat,
profesor universitar ;

Teza de doctor în istorie
DERGACIOVA Lilia, doctor în istorie; Institutul
Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei;
Tema tezei: Moneda şi circulaţia monetară în Moldova
(mijlocul secolului XIV – primul sfert al sec.XVI);
Specialitatea: 07.00.06 – Arheologie;
Conducător ştiinţific: RUSSEV Nicolai, doctor habilitat,
conferențiar universitar;
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