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29 martie 2021

Nr. 14-A

Cu privire la desemnarea laureaţilor
Concursului Naţional „Teza de doctorat
de excelenţă a anului 2020”
În temeiul art. 3, 7 şi 8 ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional
„Teza de doctorat de excelenţă a anului”, aprobat prin decizia Consiliului de Conducere al Agenției
Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 4 din 18 decembrie 2018, cu
completările şi modificările ulterioare,
ORDON:
1. Se aprobă rezultatele evaluării tezelor de către Comitetul de concurs al Concursului
Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2020”, consemnate în procesul verbal al şedinţei
Comitetului din 23 martie 2021.
2. Se desemnează tezele de excelenţă şi se acordă premii laureaţilor Concursului Naţional
„Teza de doctorat de excelenţă a anului 2020”, după cum urmează:












premiul „Ion Ganea” pentru Teza de doctor habilitat de excelenţă „Ihtiofauna
Republicii Moldova: geneza, starea actuală, tendinţe şi măsuri de ameliorare”,
specialitatea 165.03. Ihtiologie, autor - Dumitru BULAT, doctor habilitat în ştiinţe biologice,
Institutul de Zoologie.
premiul „Natalia Gheorghiu” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu)
„Caracteristica clinică și serologică a lupusului eritematos sistemic precoce”, specialitatea
321.04. Reumatologie, autor - Maria GARABAJIU, doctor în ştiinţe medicale, Institutul de
Cardiologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din
Republica Moldova.
premiul „Valeriu Canțer” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu)
„Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride în bază de oxizi metalici și a rețelelor lor”,
specialitatea 233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică, autor - Vasile POSTICA,
doctor în ştiinţe inginerești, Universitatea Tehnică a Moldovei.
premiul „Virgil Mândâcanu” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu)
„Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în
context interdisciplinar”, specialitatea 532.02. Didactică școlară (Chimie), autor - Sergiu
CODREANU, doctor în ştiinţe ale educației, Universitatea de Stat din Tiraspol.
premiul „Anatolie Jacotă” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi)
„Acumularea in vivo şi in vitro a metaboliţilor secundari la specia Rhodiola rosea L. din
populaţia carpatină”, specialitatea 163.02. Biochimie, autor - Tatiana CĂLUGĂRUSPĂTARU, doctor în ştiinţe biologice, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a
Plantelor.
premiul „Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco” pentru Teza de doctor de excelenţă
GRADUL II (doi) „Dinamica cuantică a sistemelor optice și optomecanice cu atomi













artificiali”, specialitatea 131.01. Fizică matematică, autor - Victor CEBAN, doctor în ştiinţe
fizice, Institutul de Fizică Aplicată.
premiul „Nicolae Bucun” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi)
„Factorii psihosociali ai bournout-ului cadrului didactic şcolar”, specialitatea 511.03
Psihologie socială, autor - Neli BALODE, doctor în psihologie, Universitatea Liberă
Internațională din Moldova.
premiul „Natalia Gheorghiu” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei)
„Valoarea densitometriei tomografice în tratamentul litiazei renoureterale prin litotriție
extracorporală”, specialitatea 321.22. Urologie şi andrologie, autor - Andrei BRADU,
doctor în ştiinţe medicale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” din Republica Moldova.
premiul „Constantin Turtă” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei)
„Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului (II) cu unele
tiosemicarbazone solubile în apă”, specialitatea 141.01. Chimie anorganică, autor Angela SÎRBU, doctor în ştiinţe chimice, Universitatea de Stat din Moldova.
premiul „Constantin Turtă” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei)
„Studiul ab initio al efectelor vibronice în molecule şi procese chimice”, specialitatea
144.01. Chimie fizică, autor - Iolanta BĂLAN, doctor în ştiinţe chimice, Universitatea de
Stat din Moldova, Institutul de Chimie.
premiul „Virgil Mândâcanu” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei)
„Valorificarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor
muzicale la elevii preadolescenţi”, specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei, autor Ionela HÎNCU, doctor în ştiinţe ale educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
premiul „Vladimir Axionov” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL III (trei)
„Câmpul semantic al intonaţiei viorii în contextul problematicii generale a Concertului
pentru vioară şi orchestră simfonică Momente”, specialitatea 653.01. Muzicologie, autor Ghenadie CIOBANU, doctor în studiul artelor şi culturologie, Academia de Muzică, Teatru
şi Arte Plastice.

3. Se conferă diplomă de merit conducătorilor/ consultanţilor ştiinţifici ai tezelor laureaţilor
concursului „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2020”, după cum urmează:










Marin USATÎI, doctor habilitat, profesor universitar, consultant ştiinţific la teza de doctor
habilitat de excelenţă în ştiinţe biologice a dlui Dumitru BULAT.
Laurenţia UNGUREANU, doctor habilitat, professor cercetător, consultant ştiinţific la teza
de doctor habilitat de excelenţă în ştiinţe biologice a dlui Dumitru BULAT.
Lucia MAZUR-NICORICI, doctor habilitat, conferențiar universitar, conducător ştiinţific la
teza de doctor de excelenţă în ştiinţe medicale a dnei Maria GARABAJIU.
Oleg LUPAN, doctor habilitat, conferențiar universitar, conducător ştiinţific la teza de doctor
de excelenţă în ştiinţe inginerești a dlui Vasile POSTICA.
Eduard COROPCEANU, doctor, conferențiar universitar, conducător ştiinţific la teza de
doctor de excelenţă în ştiinţe ale educației a dlui Sergiu CODREANU.
Alexandru DASCALIUC, doctor habilitat, profesor universitar, conducător ştiinţific la teza
de doctor de excelenţă în ştiinţe biologice a dnei Tatiana CĂLUGĂRU-SPĂTARU.
Mihai MACOVEI, doctor habilitat, conferențiar cercetător, conducător ştiinţific la teza de
doctor de excelenţă în ştiinţe fizice a dlui Victor CEBAN.
Svetlana RUSNAC, doctor, conferențiar universitar, conducător ştiinţific la teza de doctor
de excelenţă în psihologie a dnei Neli BALODE.
Emil CEBAN, doctor habilitat, profesor universitar, conducător ştiinţific la teza de doctor de
excelenţă în ştiinţe medicale a dlui Andrei BRADU.
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Mihail REVENCO, doctor habilitat, profesor universitar, conducător ştiinţific la teza de
doctor de excelenţă în ştiinţe chimice a dnei Angela SÎRBU.
Vladimir ARION, doctor habilitat, conferențiar universitar, consultant ştiinţific la teza de
doctor de excelenţă în ştiinţe chimice a dnei Angela SÎRBU.
Ivan OGURȚOV, doctor habilitat, profesor universitar, conducător ştiinţific la teza de doctor
de excelenţă în ştiinţe chimice a dnei Iolanta BĂLAN.
Natalia GORINCIOI, doctor, conferențiar cercetător, consultant ştiinţific la teza de doctor de
excelenţă în ştiinţe chimice a dnei Iolanta BĂLAN.
Ion ACHIRI, doctor, conferențiar universitar, conducător ştiinţific la teza de doctor de
excelenţă în ştiinţe ale educației a dnei Ionela HÎNCU.
Victoria MELNIC, doctor, profesor universitar, conducător ştiinţific la teza de doctor de
excelenţă în studiul artelor şi culturologie a dlui Ghenadie CIOBANU.
4. Rezultatele concursului se afişează pe Site-ul oficial al ANACEC.
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