Lista doctoranzilor

Lista doctoranzilor UTM

(01.07.2018)

Nr.

Data
Forma Forma de
Numele şi prenumele înmatriculării
de studii finanţare
doctorandului /
la studii
(f. la zi / (buget /
postdoctorandului
(anul, luna,
f. r.)
taxă)
ziua)

Cifrul
specialităţii

Numele şi prenumele
conducătorului /
consultantului ştiinţific

Data aprobarii
Gradul şi titlul
temei şi
conducătorului /
conducătorului /
consultantului
consultantului
ştiinţific
ştiinţific (anul,
(abreviate)
luna, ziua)

Tema tezei

Anul I

1

Magariu Nicolae

01.11.2017

f. la zi

buget

233.01

LUPAN Oleg

dr. hab., conf.
univ.

PV nr. 1 din
03.11.2017CȘD

Proprietățile fizico-chimice și modelele
senzorilor în baza semiconductorilor oxidici
nanometrici

2

Bolșaia Victoria

01.11.2017

f. la zi

buget

253.01

CARABULEA Boris

dr., conf. univ.

03.11.2017 CȘD

Impactul compușilor polifenolici în asigurarea
calității la fabricarea meselor uscate, depilate

3

Popovici Violina

01.11.2017

f. la zi

buget

253.06

STURZA Rodica

dr. hab., prof.
univ.

03.11.2017 CȘD

Decontaminarea uleiurilor vegetale de
hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)

4

Grumeza Irina

01.11.2017

f. la zi

buget

253.02

MACARI Artur

dr., conf. univ.

03.11.2017 CȘD

Tehnologia semifabricatelor tocate din carne
de ovine cu ados de compuși bioactivi

5

6

7

Pantaz Alexandru

Colun Tatiana

Matrosova Marina

01.11.2017

01.11.2017

01.11.2017

f. la zi

f. la zi

f. la zi

buget

buget

contract

262.03

NISTOR-LOPATENCO
Livia

dr., conf. univ.

PV nr. 15 din
03.11.2017 CȘD

Politici și strategii de amenajare sau
reorganizare a teritoriului pe baza imaginilor
satelitare în Republica Moldova

521.03

GOROBIEVSCHI
Svetlana / GUȚULEAC
Emilian

dr. hab., prof.
univ. /
dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 4 din
03.11.2017 CȘD

Managementul sistemelor informaționale și
impactul acestuia în asigurarea securității
economice a Republicii Moldova

PV nr. 4 din
03.11.2017 CȘD

Повышение эффективности методов
управления имуществом современного
предприятия
(Perfecționarea eficienței metodelor de
conducere cu proprietatea întreprinderilor
contemporane)

521.03

NOVICOVA Ludmila

dr., conf. univ.

8

Ameen Ali Salman
Hussein Ali

15.12.2017

f. la zi

contract

232.01

PERJU Veaceslav

dr. hab., conf.
univ.

PV nr .10 din
15.12.2017 CȘD

Security assurance of the computer networks
based on Software Defined Network
technologies
(Asigurarea securității rețelelor informatice în
baza tehnologiilor SDN (Software Defined
Network))

9

Braga Vasili

01.11.2017

f.r.

buget

122.03

COJUHARI Irina /
POPOVICI DorinMircea

dr., conf. univ. /
dr., prof. univ.

PV nr. 1 din
03.11.2017 CȘD

Agenți inteligenți de interacțiune asistată prin
medii virtuale

dr., conf. univ.

PV nr. 15 din
03.11.2017 CȘD

Contribuții la optimizarea normelor specifice
de consum a gazelor naturale pentru
necesitățile casnice în condițiile Republicii
Moldova

10

Haiducova Mariana

01.11.2017

f.r.

buget

211.03

ȚULEANU Constantin

dr. hab., prof.
univ. /
acad., dr. hab.,
conf. cercet.

03.11.2017 CȘD

Studiul privind funcționarea sistemului
centralizat de alimentare cu energie termică
(SACET) a mun. Chișinău

11

Oclanschi Ghenadie

01.11.2017

f.r.

buget

221.01

CHIORSAC Mihail /
POSTOLATI Vitalie

12

Pianîh Alexei

01.11.2017

f.r.

buget

221.01

NUCĂ Ilie

dr., conf. univ.

03.11.2017 CȘD

Sisteme electomecanice automatizate de
pompare cu consum redus de energie

13

Munteanu Silvia

01.11.2017

f.r.

buget

232.01

SUDACEVSCHI
Viorica

dr., conf. univ.

PV nr. 1 din
03.11.2017 CȘD

Structuri de calcul distribuit în baza
algoritmilor inteligenți cu proprietăți
cognitive

14

Șestacov Andrei

01.11.2017

f.r.

buget

232.01

ABABII Victor

dr., conf. univ.

PV nr. 1 din
03.11.2017 CȘD

Agenți adaptivi pentru identificarea
intruziunilor în sistemele și rețelele
informaționale

15

Furtuna Andrei

01.11.2017

f.r.

buget

232.01

GUȚULEAC Emilian

dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 1 din
03.11.2017 CȘD

Simularea vizuală și evaluarea siguranței în
funcționare a rețelelor de senzori wireless
mobile ad-hoc

16

Vidiborschii Vladimir

01.11.2017

f.r.

buget

233.04

ȘONTEA Victor /
UNGUREANU Sergiu

dr., prof. univ. /
dr., conf. univ.

PV nr. 1 din
03.11.2017 CȘD

Metode și tehnici invazive de electrostimulare
a sfincterului esofagian inferior

17

Pîslaru Corneliu

01.11.2017

f.r.

buget

233.04

ȘONTEA Victor

dr., prof. univ.

PV nr. 1 din
03.11.2017 CȘD

Contribuții pentru utilizarea eficientă și
sigură a dispozitivelor medicale la nivel
instituțional

18

Balan Eduard

01.11.2017

f.r.

buget

242.07

ANDRIEVSCHI Serghei

dr., conf. univ.

PV nr. 15 din Dependența proprietăților amestecurilor de
03.11.2017 - construcții de regimurile de activare și
CȘD
construcția malaxoarelor

19

Sabadaș Anna

01.11.2017

f.r.

buget

273.02

CHICIUC Andrei

dr., conf. univ.

03.11.2017 CȘD

Contribuții la asigurarea trasabilității
măsurărilor în domeniul volum

20

Platon Andrei

15.02.2018

f.r

buget

242.01.

BOSTAN Viorel

dr. hab., prof.
univ.

PV nr.3 din
16.02.2018 CȘD

Rotoare eoliene cu ax vertical cu pale
aerodinamice fabricate prin tehnologii aditive

21

Paladi Alexandru

01.11.2017

f.r.

buget

521.03

BUZU Olga

dr. hab., conf.
univ.

PV nr. 4 din
03.11.2017 CȘD

Dezvoltarea instituțională și metodologică a
expertizei tehnico-economice a bunurilor
imobile în Republica Moldova

22

Donosă Ștefan

01.11.2017

f.r.

contract

232.01

SUDACEVSCHI
Viorica

dr., conf. univ.

PV nr. 1 din
03.11.2017 CȘD

Protocoale de comunicații eterogene auto
adaptive pentru platforme M2M

23

Gordienco Sergiu

01.11.2017

f.r.

contract

233.04

ȘONTEA Victor

dr., prof. univ.

PV nr. 1 din
03.11.2017 CȘD

Metodologii și tehnici de aplicare a
neuroplasticității creierului

24

Greceanîi Oxana

01.11.2017

f.r.

contract

521.03

GHEORGHIŢĂ Maria

dr., prof. univ.

PV nr. 4 din
03.11.2017 CȘD

Rolul capitalului uman la dezvoltarea și
creșterea economică durabilă a
întreprinderilor din industria ușoară a RM

25

Cebotarenco Igor

01.12.2017

f.r.

contract

521.03

ȚURCAN Nicolae

dr., conf. univ.

04.12.2017 CȘD

Creșterea competivității în construcții în baza
externalizării serviciilor

Anul II

PV nr. 2
din
20.02.2017 CȘD

Procesul de uscare a semințelor de struguri în
strat de suspensie

1

Balan Mihail

15.02.2017

f. la zi

buget

253,05

BERNIC Mircea

dr. hab., prof.
univ.

2

Ciobanu Vladimir

01.11.2016

f. la zi

buget

134,01

TIGHINEANU Ion

Acad., dr. hab.,
prof. univ.

PV nr. 7 din
25.11.2016 CȘD

Rețele de nano-membrane și structuri
tubulare din GaN și TiO2 pentru aplicații în
sisteme memristive și biomedicină

3

Pleșco Irina

01.11.2016

f. la zi

buget

134,01

TIGHINEANU Ion

Acad., dr. hab.,
prof. univ.

PV nr. 7 din
25.11.2016 CȘD

Nanocompozite multifuncționale flexibile pe
bază de compuși semiconductori și aerogel
grafitic

4

Gîdei Igor

01.11.2016

f. la zi

buget

221,02

CARTOFEANU Vasile

dr., conf. univ.

PV nr. 4
Sporirea eficacității procesului de
din 26.11.2016 deshidratare în instalații alimentate cu energii
-CȘD
regenerabile

5

Cojocaru Ivan

01.11.2016

f. la zi

buget

221,02

CARTOFEANU Vasile

dr., conf. univ.

PV nr. 4
Contribuții la reducerea energiei și a emisiilor
din 26.11.2016 - poluante în instalații de pasteurizare cu
CȘD
pompe de căldură

6

Postica Vasile

01.11.2016

f. la zi

buget

233,01

LUPAN Oleg

dr. hab., conf.
univ.

PV nr. 7
Proprietățile senzoriale ale structurilor
din 25.11.2016 - hibride în bază de oxizi metalici și a rețelelor
CȘD
lor

7

Ababii Nicolai

01.11.2016

f. la zi

buget

233,01

LUPAN Oleg

dr. hab., conf.
univ.

PV nr. 7
Nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare
din 25.11.2016 în bază de oxizi semiconductori
CȘD

8

Popescu Adelina

01.11.2016

f. la zi

buget

253,01

DESEATNICOVA Olga

dr., prof. univ.

PV nr. 3
Produse funcționale cu utilizarea agenților
din 19.11.2016 naturali de textură și carotinoide
CȘD

9

Cușmenco Tatiana

01.11.2016

f. la zi

buget

253,02

MACARI Artur

dr., conf. univ.

PV nr. 3
Cercetări privind ameliorarea valorii nutritive
din 19.11.2016 a băuturilor lactate acide
CȘD

10

Surchiceanu Olga

01.11.2016

f. la zi

buget

253,06

BAERLE Alexei /
STURZA Rodica

dr., conf. univ. /
dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 3 din
19.11.2016 CȘD

Valorificarea substanțelor biologic active din
compoziția semințelor inului (Linum) în
tehnologia produselor alimentare

11

Pascari Serghei

01.11.2016

f. la zi

buget

262,01

CHIRIAC Vasile

dr., conf. univ.

23.11.2016 CȘD

Realizarea sistemului de monitorizare a rețelei
de stații permanente GNSS pe teritoriul
Republicii Moldova

12

Duca Ludmila

01.11.2016

f.r.

buget

122,03

KULEV Mihail

dr., conf. univ.

PV nr. 7 din
25.11.2016 CȘD

Modele, metode și algoritmi pentru cercetarea
computerizată a dinamicii procesului de
contact al corpului elastic și a rigidului

13

Potlog Mihail

01.11.2016

f.r.

buget

122,03

IZVOREANU
Bartolomeu

dr., conf. univ.

PV nr. 7 din
25.11.2016 CȘD

Algoritmi de autoacordare a regulatoarelor la
procese cu inerție și timp mort

14

Lucașenco Victor

01.11.2016

f.r.

buget

211,02

RUSU Ion

dr. hab., prof. univ

23.11.2016 CȘD

Materiale și tehnologii moderne pentru
reabilitarea structurilor din beton armat

15

Dilevschi Sergiu

01.11.2016

f.r.

buget

232,01

SUDACEVSCHI
Viorica

dr., conf. univ.

PV nr. 7 din
25.11.2016 CȘD

Modele și algoritmi de decizie în sisteme multiagent în baza calculului evolutiv

16

Nistiriuc Ana

01.11.2016

f.r.

buget

232,01

ABABII Victor

dr., conf. univ.

PV nr. 7 din
25.11.2016 CȘD

Structuri pentru procesarea distribuită a
datelor în baza modelelor de calcul colectiv

17

Oleinic Serghei

01.11.2016

f.r.

buget

232,02

BEȘLIU Victor

dr., conf. univ.

PV nr. 7 din
25.11.2016 CȘD

Metode și algoritmi pentru verificarea
autenticității documentelor prin analiza
structurii optice a suportului fizic

18

Gîncu Ecaterina

01.11.2016

f.r.

buget

253,01

CHIRSANOVA Aurica

dr., conf. univ.

PV nr. 3
Aspecte tehnologice și nutriționale a
din 19.11.2016 produselor alimentare din topinambur
CȘD

19

Bogatîi Eugen

01.11.2016

f.r.

buget

253,03

VACARCIUC Liviu /
ODAGERIU Gheorghe

dr., conf. univ./
dr., prof. univ.

PV nr. 3
Elaborarea tehnologiei intensive și
din 19.11.2016 - optimizarea producerii vinului roz ecologic cu
CȘD
denumire geografică

20

Melnic Natalia

01.11.2016

f.r.

buget

253,03

VACARCIUC Liviu /
SOLDATENCO
Eugenia

21

Panțîr Oleg

01.11.2016

f.r.

buget

253,03

VACARCIUC Liviu /
TATAROV Pavel

dr., conf. univ. /
dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 3
Optimizarea procesării strugurilor și
din 19.11.2016 - ameliorarea calității sucului roșu cu conținut
CȘD
avansat de substanțe biologic active

22

Minciuc (TabacDogaru) Adriana

01.11.2016

f.r.

buget

253,03

VACARCIUC Liviu /
ODAGERIU Gheorghe

dr., conf. univ. /
dr., prof. univ.

PV nr. 3
Evaluarea populației microflorei strugurilor
din 19.11.2016 - în regiunea Codru și elaborarea tehnologiei
CȘD
vinului natural de tip biologic

PV nr. 3
Elaborarea și optimizarea tehnologiei de
dr., conf. univ. /
din 19.11.2016 - producere a vinului natural roze efervescent
dr. hab., cercet. șt.
CȘD
din soiuri autohtone

23

Sandu Iuliana

01.11.2016

f.r.

buget

253,06

BAERLE Alexei /
TATAROV Pavel

dr., conf. univ. /
dr. hab., prof.
univ.

24

Guțu Emil

01.11.2016

f.r.

buget

521,03

BUGAIAN Larisa

dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 4
Aspecte teoretice și metodologice privind
din 26.11.2016 determinarea vectorului politicii de
- CȘD
concurență

25

Leșan Anna

01.11.2016

f.r.

buget

521,03

ALBU Svetlana

dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 4
din 26.11.2016 Problematica exproprierii bunurilor imobile
- CȘD

26

Pletea
Ionica-Marcela

01.11.2016

f.r.

contract

233,01

ȘONTEA Victor

dr., prof. univ.

PV nr. 7
Proiectarea circuitelor integrate pe verticală
din 25.11.2016 - folosind softurile curente 2D de proiectare
CȘD
digitală

27

Ichim
Ștefăniță-Cristian

01.11.2016

f.r.

contract

521,03

BUGAIAN Larisa

dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 4
din 26.11.2016 Managementul corporativ
-CȘD

28

Hrestic
Maria-Magdalena

01.11.2016

f.r.

contract

521,03

GHEORGHIŢĂ Maria

dr., prof. univ.

PV nr. 4
din 26.11.2016 Managementul serviciilor în condițiile de criză
-CȘD

Anul III

PV nr. 3
Utilizarea pelicolelor protectoare
din 19.11.2016 - comestibile/biodegradabile din biopolimeri în
CȘD
industria alimentară și agricultură

1

Oloinic Tatiana

01.12.2015

f. la zi

buget

131.01
schimb. Sp.
131.04.
schimb
specialit.
21.04.2017
CȘD
131.01

2

Frunza Alexandru

01.12.2015

f. la zi

buget

211.02

RUSU Ion

dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 4
Degradarea în procesul de exploatare a
din 18.12.2015 construcţiilor din beton armat şi metodele
- CȘD
actuale de protecţie a acestora

3

Lucașenco Nicolae

01.12.2015

f. la zi

buget

211.02

POLCANOV Vladimir

dr., conf. univ.

PV nr. 4
Evaluarea complexă a tehnologiilor de
din 18.12.2015 execuţie a construcţiilor în condiţii geologice
-CȘD
dificile

4

Capcanari Ion

01.12.2015

f. la zi

buget

232.01

PERJU Veaceslav

dr.hab., conf.univ.

PV nr. 1 din
18.12.2015 CȘD

Restabilirea imaginilor în timp real utilizând
tehnologiile VLSI

PV nr. 1 din
23.12.2015 CȘD
modific. Temei
și adăugarea
conducătorului
15.08.2017 CȘD

Din: Optimizarea organului de lucru a
turbinei eoliene hibride cu ax vertical
modific. Temei și adăugarea conducătorului
PV nr. 4 din 15.08.2017 - CȘD
În: Optimizarea organului de lucru a turbinei
eoliene cu ax vertical

PV nr. 4 din
29.01.2016 CȘD

Diminuarea impactului oxidării lipidelor din
alimente complexe prin aplicarea adaosurilor
vegetale de antioxidanţi

TRONCIU Vasile

dr. hab., conf.
univ.

5

Porcescu Gavril

01.12.2015

f. la zi

buget

242,01

BOSTAN Viorel /
BOSTAN Ion

dr. hab., prof.
univ. /
Academician, dr.
hab., prof. univ.

6

Roșca Ilie

01.12.2015

f. la zi

buget

253.06

STURZA Rodica

dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 1 din
18.12.2015 CȘD

Dinamica complexă a laserelor
semiconductoare cu mediu activ gropi și
puncte cuantice

7

Șumleanschi Ion

01.12.2015

f. la zi

buget

262.03

NISTOR-LOPATENCO
Livia

dr., conf. univ.

18.12.2015 CȘD

Realizarea procedurilor de consolidare a
terenurilor agricole în Republica Moldova

Din: Microincapsularea compuşilor biologic
activi şi utilizarea lor în compoziţii alimentare
modificarea temei la CȘD PV nr. 6 din
03.06.2016
În: Compoziții alimentare pe baza uleiului de
nucă (Junglans Regia L. ) rezistente la
degradări oxidative

8

Radu Oxana

01.02.2016

f. la zi

buget

253.06

TATAROV Pavel /
BAERLE Alexei

dr. hab., prof.
univ. /
dr.
chim., conf. univ.

PV nr. 5 din
01.02.2016 CȘD /
mod. Temei
PV nr. 6 din
03.06.2016 CȘD

9

Şontea Diana

01.11.2014

f. la zi

buget

521.03

BUGAIAN Larisa

dr. hab., prof.
univ.

27.01.2015 CȘD

Dezvoltarea managementului prin bugete –
metodă de eficientizarea a activităţii
întreprinderii

10

Colun Cristina

27.10.2011

f. la zi

buget

253.03

ARPENTIN Gheorghe

dr. hab.

31.01.2012 -

Studiul tipicităţii (specificităţii) vinurilor în
vederea creării IGP “Valul lui Traian”

11

Surjco Serghei

01.12.2015

f.r.

buget

Din: 211,01
modific. Sp.
În: 242.07

MANOLI Ilie

dr., conf. univ.

PV nr. 1 din
23.12.2015 CȘD
modif. Temei și
sp.
24.11.2017 CȘD

12

Boiștean Alina

01.11.2012

f.r.

buget

253.01

CHIRSANOVA Aurica

dr.conf.univ.

29.01.2013,
modif.
25.03.2014

Din: Contribuţii la depoluarea motoarelor
auto prin perfecţionarea sistemelor de
evacuare
Modificarea
temei și a specialității
În: Depoluarea motoarelor auto prin
perfecționarea sistemelor de evacuare

Microbiota potențială producătoare de
micotoxine din nuci

13

Rîmar Marina

01.12.2015

f.r.

buget

211.03

GUȚUL Vera

dr., conf. univ.

18.12.2015 CȘD

Perfecţionarea sistemelor de ventilare cuplate
cu climatizare pentru încăperi publice
voluminoase

14

Vîrlan Vasili

01.12.2015

f.r.

buget

211.03

UNGUREANU Dumitru

dr., prof. univ.

18.12.2015 CȘD

Tehnologii avansate în staţiile de epurare
biologică a apelor uzate

15

Zestrea Petru

01.12.2015

f.r.

buget

212.01

BUIMISTRU Tatiana

dr., conf. univ.

18.12.2015 CȘD

Amplasarea şi perspectiva instituţiilor de
învăţământ secundar profesional şi mediu de
specialitate în cadrul dezvoltării urbane

dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 5 din
28.12.2015 CȘD
modific. Temei
PV nr. 2 din
23.10.2017 CȘD

Din: Determinarea necesităţilor tehnologice
pentru eficientizare energetică a ţării pe
termen lung
Modificarea temei PV nr. 2 din 23.10.2017
În: Soluții pentru aplicarea cogenerării de
înaltă eficiență și termoficării în condițiile
Republicii Moldova

Din: Tranziția de la televiziunea analogică
terestră la cea digitală în Republica Moldova.
PV nr. 1 din
Proiectarea primei rețele DVB-T2 SFN cu
18.12.2015 acoperire națională
CȘD
Modificarea temei și a specialității pe data de
modific. Temei
21.04.2017 - CȘD
21.04.2017 În: Elaborarea și implementarea rețelei
CȘD
informaționale de televiziune digitală terestră
în Republica Moldova

16

Negură Călin

01.12.2015

f.r.

buget

221.01

17

Iacob Mihail

01.12.2015

f.r.

buget

Din: 231.02
modific.
Specialit. În:
232.02

18

Bordian Dimitrie

01.12.2015

f.r.

buget

232.01

ARION Valentin

AVRAM Ion

dr., conf.univ.

ABABII Victor

dr., conf. univ.

PV nr. 1 din
18.12.2015 CȘD

Modelarea nodurilor de procesare a datelor
pentru implementarea rețelelor de senzori cu
acces limitat la resurse de comunicare

19

Calugari Dmitri

01.12.2015

f.r.

buget

232,01

SUDACEVSCHI
Viorica

dr., conf. univ.

PV nr. 1 din
18.12.2015 CȘD

Arhitecturi de calcul paralel pentru achiziția
și procesarea în timp real a semnalelor
multidimensionale

20

Iavorschi (Roșca) Inga

01.12.2015

f.r.

buget

232.01

GUŢULEAC Emilian

dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 1 din
18.12.2015 CȘD

Simularea vizuală și evaluarea siguranței în
funcționare a rețelelor informaționale
orientate pe aplicații evolutive

21

Mititelu Vitalii

01.11.2013

f.r.

buget

232.01

PERJU Veaceslav

dr. hab., conf.
univ.

28.01.2014 CȘD

Sisteme adaptive de prelucrare şi recunoaştere
a imaginilor în baza indicilor de moment

dr. hab., prof.,
univ. /
dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 1 din
23.12.2015 CȘD
modific. Temei
23.06.2017 CȘD

Din: Comportarea tribologică a acoperirilor
de fier electrolitic rezistente la uzură în baza
caprolactamei
modificarea temei pe data de 23.06.2017 CȘD
În: Comportarea tribologică a acoperirilor
electrolitice de fier cu proprietăți de
autolubrifiere rezistente la uzare

dr., conf. univ.

PV nr. 1 din
23.12.2015 CȘD

Elaborarea tehnologiilor integrate “produsproces” funcţional orientate

Studiul şi identificarea indicilor de
trasabilitate la producerea vinurilor cu
denumire geografică după conţinutul
microelementelor

22

Ungureanu Eugeniu

01.12.2015

f.r.

buget

242.03

STOICEV Petru /
TOPALĂ Pavel

23

Rusu Nicolae

01.12.2015

f.r.

buget

242.05

TOCA Alexei

24

Ghidirimschi Andrei

01.12.2015

f.r.

buget

253.03

BALANUȚA Anatol

dr., prof. univ.

PV nr. 4 din
29.01.2016 CȘD

25

Carauș Viorica

01.12.2015

f.r.

buget

521.03

GHEORGHIŢĂ Maria

dr., conf. univ.

19.12.2015 CȘD

Impactul comunicării manageriale asupra
dezvoltării IMM-urilor din Republica
Moldova

26

Hlopeanicov Claudia

01.11.2014

f.r.

buget

232.01

GUŢULEAC Emilian

dr. hab.,
prof. univ.

27.01.2015 CȘD

Protocoale de securitate pentru reţele
informaţionale mobile

27

Țurcanu Adrian

15.02.2016

f.r.

buget

222.01

NUCĂ Ilie

dr., conf. univ.

PV nr. 1
Sinteza şi implementarea sistemelor
din 15.02.2016 - electromecanice performante cu control
CȘD
numeric

28

Pripa Marin

27.10.2011

f.r.

buget

221.01

STRATAN Ion

dr., prof. univ.

31.01.2012,
modif.
25.03.2014 CȘD

29

Caloșin Danila

11.01.2016

f.r.

buget

221.01

POSTOLATI Vitalie

acad., dr. hab.,
prof. univ.

01.02.2016
CȘD

Cercetarea regimurilor sistemului energetic la
dezvoltarea interconexiunilor formate din linii
dirijate cu autocompensare

30

Golub Irina

11.01.2016

f.r.

buget

221.01

BERZAN Vladimir

dr. hab., prof.
univ.

01.02.2016
CȘD

Utilizarea convertoarelor comandate de putere
pentru dirijarea cu regimul sistemului
electroenergetic

31

Ghencea Cristina

27.10.2011

f.r.

buget

651.03

SPÎNU Constantin

dr., conf. univ.

31.01.2012 CȘD

Evoluţia afişului în arta grafică din Republica
Moldova din perioada postbelică

KULEV Mihail

dr., conf.univ

PV nr. 1 din
18.12.2015 CȘD
modific. Temei
21.04.2017 CȘD

Din: Dezvoltarea unui sistem informatic online pentru procesul industrial
modificarea temei și a specialității pe data de
21.04.2017 - CȘD
În: Dezvoltarea produsului program privind
modelarea matematică a procesului industrial

BERNIC Mircea

dr. hab., conf.
univ.

PV nr. 4 din
29.01.2016 CȘD

Contribuţii teoretice şi experimentale privind
procesul de uscare a piersicilor cu folosirea
microundelor

32

Romaniuc Andrian

01.12.2015

f.r.

contract

Din: 122.02
schimbarea
specialit.
În: 122.03

33

Vișanu Vitali

01.12.2015

f.r.

contract

253.05

Contribuţii la prognoza consumului de energie
electrică pe termen scurt în reţelele de
distribuţie.

34

Pascaru Sergiu

01.12.2015

f.r.

contract

521.03

SVERDLIC Valentin

dr., conf. univ.

19.12.2015 CȘD

Din: Impactul transportului asupra economiei
Modificarea temei
În: Implementarea managementului anti-criză
în întreprinderile de transport auto din
Republica Moldova

35

Volosatîi Carolina

01.12.2015

f.r.

contract

521.03

ALBU Svetlana

dr. hab., prof.
univ.

19.12.2015 CȘD

Căi de eficientizare a managementului
riscurilor bunurilor imobile

36

Shayb Hezi Aviram

01.12.2015

f.r.

contract

521.03

BUGAIAN Larisa

dr. hab., prof.
univ.

19.12.2015 CȘD

Restructurarea întreprinderilor aflate în
situaţii de risc

37

Borţoi Radu

20.01.2015

f.r.

contract

232.01

SECRIERU Nicolae

dr., conf. univ.

27.01.2015 CȘD

Cercetarea arhitecturii reţelei de calcul şi
comanda a segmetului terestrial din Centrul
Tehnologii Spaţiale

buget

Din: 211.02
schimb. Sp.
În: 212.01.
PV nr. 5 din
23.02.2016

BUIMISTRU Tatiana

dr., conf. univ.

1/27/2015 CȘD
modif. PV Nr. 5
din 23.02.2016
CȘD

Din: Argumentarea teoretică şi practică la
elaborarea registrelor monumentelor de
arhitectură
modificarea temei tezei PV Nr. 5 din
23.02.2016
În: Cercetări privind metodologia elaborării
registrelor monumentelor de arhitectură

buget

Din: 211.01
schimb. Sp.
În: 271.01.
PV nr. 9 din
30.05.2017

CEBAN Victor

dr., conf. univ.

27.01.2015 CȘD

Anul IV

1

2

Sîli Anatolie

Cotruţă Ion

01.11.2014

01.11.2014

f.r.

f.r.

Metodologia planificării transportului public
durabil în cadrul urbelor cu populaţie de până
la un milion de locuitori.

3

Caldarari Gheorghii

01.11.2014

f.r.

buget

211.01

MANOLI Ilie

dr., conf. univ.

27.01.2015 CȘD

Contribuţii la studiul tribologic al cuplelor de
frecare cu utilizarea pe vehicule privind
îmbunătăţirea fiabilităţii.

4

Sireţeanu Diana

01.11.2014

f.r.

buget

211.03

UNGUREANU Dumitru

dr., prof. univ.

27.01.2015 CȘD

Condiţionarea nămolurilor pentru utilizarea
anterioară în agricultură.

5

Negară Eugeniu

01.11.2014

f.r.

buget

232.01

ABABII Victor

dr., conf. univ.

27.01.2015 CȘD

Sisteme de conducere orientate pe aplicaţii
evolutive

6

Gogoi Elena

01.11.2014

f.r.

buget

533.02

VASILIEV Maria

dr., conf. univ.

27.01.2015 CȘD

Mentoratul – activitate de eficientizare a
învăţămîntului ingineresc.

7

Gladîş Vitalii

01.11.2014

f.r.

buget

242,01

BOSTAN Viorel

dr. hab.,
prof. univ.

27.01.2015 CȘD

Studiul dinamicii turbinei eoliene cu rotor
basculant.

8

Lealin Stanislav

01.11.2014

f.r.

buget

242.01

MAZURU Sergiu

dr., conf. univ.

27.01.2015 CȘD

Perfectionarea calculului cotelor tehnologice
prin optimizarea tolerantelor si adaosurilor de
prelucrare.

9

Marusic Constantin

01.11.2010

f. r.

buget

253.05

BERNIC Mircea

dr. hab., conf.
univ.

25.01.2011 CȘD

Optimizarea parametrilor cinetici ai
procesului de frământare a aluatului

10

Lungu Elena

01.11.2014

f.r.

buget

521.03

ROŞCOVAN Mihail

dr., conf. univ.

1/27/2015 CȘD
schimb. Temei
PV nr. 5 din
31.01.2017 CȘD

Din: Impactul investiţiilor din domeniul
infrastructurii drumurilor rurale
asupra productivităţii agricole
Schimbarea temei PV nr. 5 din 31.01.2017
În: Perfecționarea metodologiei de măsurare
și evaluare a calității infrastructurii rutiere

Dezvoltarea cooperării ramurii constructoare
de maşini prin prisma politicilor
integraţioniste a economiei Republicii
Moldova

11

Nani Vladimir

01.11.2014

f.r.

buget

521.03

UȘANLÎ Demian

dr., conf. univ.

27.01.2015 CȘD

12

Covalciuc Ghenadie

01.11.2014

f.r.

buget

521.03

MAMALIGA Vasile

dr., conf. univ.

27.01.2015 CȘD

Căile de eficientizare a industriei Republicii
Moldova în contextul integrării europene

13

Matcov Angela

01.11.2014

f.r.

buget

521.03

BUZU Olga

dr. hab.,
conf. univ.

27.01.2015 CȘD

Reformarea sistemului de administrare a
proprietăţii imobiliare pentru asigurarea
creşterii economice

dr. hab., prof.
univ.
dr., conf. univ.,
dr., conf. univ.

31.01.2012 CȘD

Recunoaşterea automată a conţinutului
textelor tehnico-ştiinţifice în baza structurilor
relaţionale

dr., conf. cercet.

29.01.2013 CȘD

Pictura figurativă în arta plastică din
Moldova.

14

Istrati Daniela

27.10.2011

f.r.

buget

122.03

POPESCU Anatol
schimb. conduc.
27.10.2015 PV Nr. 2
MORARU Vasile,
ZAPOROJAN Sergiu

15

Platon Liliana

01.11.2012

f.r.

buget

651.03

MALCOCI Vitalie

16

Carcea Ala

01.11.2014

f.r.

contract

521.03

BUZU Olga

dr. hab.,
conf. univ.

27.01.2015 CȘD

Perfecţionarea metodelor de analiză şi
previziune a pieţii imobiliare în Republica
Moldova

