
Lista tezelor de excelenţă şi a premiilor acordate laureaţilor Concursului Naţional „Teza 

de doctorat de excelenţă a anului 2021”: 

 premiul „Anatolie Jacotă” pentru Teza de doctor habilitat de excelenţă 

„Citogenetica procesului de patogeneză virală la plantele de cultură”, specialitatea 

162.01. Genetică vegetală, autor - Larisa ANDRONIC, doctor habilitat în ştiinţe 

biologice, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. 

 premiul „Vasile Pavelcu” pentru Teza de doctor habilitat de excelenţă „Psihologia 

anxietății la copii și adolescenți”, specialitatea 511.02. Psihologia dezvoltării și 

psihologia educațională, autor - Iulia RACU, doctor habilitat în psihologie, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. 

 premiul „Constantin Turtă” pentru Teza de doctor habilitat de excelenţă „Studiul 

compuşilor coordinativi macrociclici şi cu contur deschis ai unor metale în baza 2,6-

diformiltiofenolului”, specialitatea 141.01. Chimie anorganică, autor - Vasile LOZAN, 

doctor habilitat în științe chimice, Institutul de Chimie. 

 premiul „Haralamb Vasiliu” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) 

„Evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condiţiile 

Republicii Moldova”, specialitatea 411.06. Pomicultură, autor - Inna BÎLICI, doctor în 

ştiinţe agricole, Parteneriatul: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Institutul 

Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, Institutul de Pedologie, 

Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”, Institutul de Cercetări pentru Culturile de 

Cîmp „Selecția”, Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, Institutul Științifico-Practic de 

Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară şi Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”. 

 premiul „Constantin Turtă” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) 

„Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor 

punte azinici și azometinici”, specialitatea 141.01. Chimie anorganică, autor - Vasile 

LOZOVAN, doctor în ştiinţe chimice, Consorțiul: Universitatea de Stat din Moldova, 

Institutul de Zoologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Institutul de Genetică, 

Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie, Institutul de 

Ecologie și Geografie, Grădina Botanică Națională (lnstitut) ,,Alexandru Ciubotaru", 

Institutul de Geologie și Seismologie, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din 

Tiraspol.  

 premiul „Nichita Smochină”, pentru Teza de doctor de excelență GRADUL I (unu) 

„Răspunderea penală pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate”, 

specialitatea 554.01. Drept penal şi execuţional penal, autor - Gheorghe RENIȚĂ, 

doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova. 

  premiul „Natalia Gheorghiu” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi) 

„Tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente: implicații farmacologice și 

intervenționale”, specialitatea 321.03. Cardiologie, autor - Anna MOISEEVA, doctor în 

științe medicale, IMSP Institutul de Cardiologie.  

 premiul „Eugen Grebenicov” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi) 

„Direcții și metode de dezvoltare și optimizare a rețelelor de comunicații electronice”, 

specialitatea 122.02. Sisteme informatice, autor - Grigore VARANIȚA, doctor în 

informatică,  Academia de Studii Economice din Moldova. 

 premiul „Virgil Mândâcanu” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi) 

„Valențe psihopedagogice de formare inițială a cadrelor didactice pentru educarea 

toleranței la elevi”, specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei, autor - Ioana 

BOGHIAN, doctor în ştiinţe ale educaţiei, Consorțiul: Universitatea de Stat din Moldova, 



Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Institutul de Informații și 

Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei”. 

 premiul „Constantin Turtă” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi) 

„Compuşi coordinativi ai unor metale tranziţionale cu liganzi polidentaţi ce conţin azot, 

oxigen şi sulf. Sinteză, arhitectură structurală, proprietăţi”, specialitatea 141.01. Chimie 

anorganică, autor - Aliona VITIU, doctor în ştiinţe chimice, Institutul de Chimie. 

 premiul „Ion Dediu” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei) „Evoluția 

rețelei rutiere și impactul acesteia asupra peisajului geografic în Republica Moldova: 

abordare geoinformațională”, specialitatea 166.02. Protecția mediului și folosirea 

rațională a resurselor naturale, autor - Vitalie MAMOT, doctor în științe geonomice, 

Universitatea de Stat din Tiraspol. 

 premiul „Constantin Turtă” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei) 

„Evaluarea influenței chimiei suprafeței adsorbanților carbonici în procesul de adsorbție 

a poluanților”, specialitatea 144.01. Chimie fizică, autor - Irina GÎNSARI, doctor în 

ştiinţe chimice, Consorțiul: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie, 

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție 

a Plantelor, Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie, Institutul de Ecologie și 

Geografie, Grădina Botanică Națională (lnstitut) ,,Alexandru Ciubotaru", Institutul de 

Geologie și Seismologie, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol.  

 premiul „Vasile Coroban” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei) 

„Imagologia literară: școli, direcții, metode”, specialitatea 622.03. Teoria literaturii, autor 

- Elisaveta IOVU, doctor în filologie, Consorțiul: Institutul de Filologie Română „Bogdan 

Petriceicu-Hasdeu”, Institutul de Istorie, Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea 

de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți, Universitatea de Stat din Moldova. 

 Premiul „Anton Crihan” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei) 

„Managementul performanței învățământului profesional agrar și impactul acestuia 

asupra dezvoltării durabile a mediului rural al Republicii Moldova”, specialitatea 521.03 

Economie și management în domeniul de activitate, autor - AIina CARADJA, doctor în 

științe economice, Parteneriatul: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Institutul 

Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, Institutul de Pedologie, 

Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”, Institutul de Cercetări pentru Culturile de 

Cîmp „Selecția”, Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, Institutul Științifico-Practic de 

Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară şi Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”. 

Lista conducătorilor/ consultanţilor ştiinţifici ai tezelor laureaţilor concursului „Teza de 

doctorat de excelenţă a anului 2021”, cărora li se conferă diplomă de merit: 

 DUCA Maria, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician, 

consultant ştiinţific la teza de doctor habilitat de excelenţă în ştiinţe biologice a dnei 

ANDRONIC Larisa. 

 BALAN Valerian, doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar, conducător 

ştiinţific la teza de doctor de excelenţă în ştiinţe agricole a dnei BÎLICI Inna. 

 COROPCEANU Eduard, doctor în științe chimice, profesor universitar, conducător 

științific la teză de doctor de excelență în științe chimice a dlui LOZOVAN Vasile; 

conducător științific la teza de doctor de excelență în științe chimice a dnei VITIU Aliona. 

 FONARI Marina, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător, conducător științific în 

cotutelă la teza de doctor de excelență în științe chimice a dlui LOZOVAN Vasile. 



 STATI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar, conducător științific la teza de 

doctor de excelență în drept a dlui RENIȚĂ Gheorghe.  

 CARAUȘ Alexandru, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, conducător 

științific la teza de doctor de excelență în științe medicale a dnei MOISEEVA Anna.  

 POPOVICI Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, consultant 

științific la teza de doctor de excelență în științe medicale a dnei MOISEEVA Anna. 

 BOUROȘ Pavlina, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător, conducător științific 

la teza de doctor de excelență în științe chimice a dnei VITIU Aliona. 

 COSTAȘ Ilie, doctor habilitat, profesor universitar, conducător științific la teza de doctor 

de excelență în informatică a dlui VARANIȚA Grigore. 

 GUȚU Vladimir, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, conducător 

științific la teza de doctor de excelență în științe ale educației a dnei BOGHIAN Ioana.  

 GROZA Octavian, doctor în geografie, profesor universitar, conducător științific la teza 

de doctor de excelență în științe geonomice a dlui MAMOT Vitalie. 

 NASTAS Raisa, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător, conducător științific la 

teza de doctor de excelență în științe chimice a dnei GÎNSARI Irina. 

 GRATI Aliona, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, conducător științific la 

teza de doctor de excelență în filologie a dnei IOVU Elisaveta. 

 PRISĂCARU Veronica, doctor în științe economice, conferențiar universitar, conducător 

științific la teza de doctor de excelență în științe economice a dnei CARADJA Alina. 

 


