
Lista laureaților Concursului Național  

„Teza de doctorat de excelență a anului 2019”,  

ediția a X - a 

 

1. DOMENIUL ŞTIINŢELOR NATURII ŞI ALE VIEŢII 

 

Teza de doctor habilitat de excelenţă 

● DUMBRĂVEANU Ion, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae          

Testemiţanu” din Republica Moldova, pentru teza de doctor habilitat de excelenţă           

„Disfuncţia erectilă. Consideraţii epidemiologice, medicale şi sociale”. Consultant științific:         

TĂNASE Adrian, doctor habilitat, profesor universitar; 

● FULGA Veaceslav, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae          

Testemiţanu” din Republica Moldova, pentru teza de doctor habilitat de excelenţă „Profilul            

molecular al carcinoamelor mamare invazive versus metastazele limfonodale        

corespondente”. Consultanți științifici: RAICA Marius, doctor, profesor universitar        

(România); ȘAPREFRAȚI Lilian, doctor habilitat, profesor universitar. 

Tezele de doctor de excelenţă 

Gradul I – ILIEVA Irina, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, pentru teza de doctor               

de excelenţă de gradul I „Perfecționarea elementelor tehnologice de producere a cartofului            

în cultura a doua”. Conducător științific: GUMANIUC Alexei, doctor habilitat, conferențiar           

cercetător; consultant științific: DADU Constantin, doctor habilitat, profesor cercetător; 

Gradul II – CABAC-POGOREVICI Irina, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie            

„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, pentru teza de doctor de excelenţă de            

gradul II „Hemodinamica intrarenală în hipertensiunea arterială și disglicemie – veriga de            

conexiune între afectarea microvasculară și macrovasculară”. Conducător științific:        

REVENCO Valeriu doctor habilitat, profesor universitar; 

Gradul III - BULIGA Valentina, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae             

Testemiţanu” din Republica Moldova, pentru teza de doctor de excelenţă de gradul III             



„Repere legislative și manageriale ale securității farmaceutice”. Conducător științific: SAFTA          

Vladimir, doctor habilitat, profesor universitar. 

 

2. DOMENIUL ŞTIINŢELOR REALE ŞI TEHNICE 

Tezele de doctor de excelenţă 

Gradul I - BOTEZAT Olga, Institutul de Fizică Aplicată, pentru teza de doctor de excelenţă               

de gradul I „Crystal engineering of homometallic FeIII and heterometallic FeIII/4f carboxylate            

clusters and coordination polymers: synthesis, characterization, and properties / Ingineria          

cristalelor clusterilor de carboxilat şi polimerilor coordinativi homometalici FeIII şi          

heterometalici FeIII/4f: sinteza, caracterizarea şi studiul proprietăţilor”. Conducător științific:         

KRAVȚOV Victor, doctor, conferențiar universitar; consultant științific: BACA Svetlana,         

doctor, conferențiar cercetător; 

Gradul II – HAJDEU-CHICAROȘ Elena, Institutul de Fizică Aplicată, pentru teza de doctor             

de excelenţă de gradul II „Proprietăți optice și de transport ale soluțiilor solide             

Cu2Zn(Sn,Ge)(S,Se)4”. Conducător științific: ARUȘANOV Ernest, doctor habilitat, profesor        

universitar, academician; 

Gradul III – SECARĂ Elena, Institutul de Chimie, pentru teza de doctor de excelenţă de               

gradul III „Sinteza unor di- și sesquiterpenoide biciclice funcționalizate ce conțin azot și             

studiul activității biologice”. Conducător științific: ARÎCU Aculina, doctor habilitat, profesor          

cercetător. 

 

3. DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE 

Teze de doctor habilitat de excelenţă 

● CORNEA Sergiu, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, pentru teza           

de doctor habilitat de excelenţă „Organizarea teritorială a puterii locale în Republica            

Moldova: abordare politologică și oportunități de reformare”. Consultant științific: JUC          

Victor, doctor habilitat, profesor universitar. 

 



Tezele de doctor de excelenţă 

Gradul I – ARNĂUT Veronica, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,            

pentru teza de doctor de excelenţă de gradul I „Procesul legislativ: reglementări naționale și              

aspecte de drept comparat”. Conducător științific: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat,          

profesor universitar; 

Gradul II – GARBUZ Veronica, Institutul Național de Cercetări Economice, pentru teza de             

doctor de excelenţă de gradul II „Perfecţionarea procesului de integrare a tinerilor            

specialişti cu studii superioare pe piaţa muncii din Republica Moldova”. Conducător           

științific: ROJCO Anatol, doctor, conferențiar cercetător; 

Gradul III – MELNIC Natalia, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din            

Chişinău, pentru teza de doctor de excelenţă de gradul III „Managementul timpului în             

eficientizarea activității instituției de învățământ”. Conducător științific: COJOCARU Vasile,         

doctor habilitat, profesor universitar. 

 


