Lista doctoranzilor UTM - Școala Doctorală "Știința Calculatoarelor, Electronică și Comunicații"
(01.07.2018)

Nr.

Data
Forma
Numele şi prenumele înmatriculă
de
doctorandului /
rii la studii studii
postdoctorandului (anul, luna, (f. la zi
ziua)
/ f. r.)

Forma de
finanţare
(buget /
taxă)

Numele şi prenumele
Gradul şi titlul
Cifrul
conducătorului /
conducătorului /
specialităţii
consultantului
consultantului
ştiinţific
ştiinţific (abreviate)

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

Tema tezei

Anul I

Proprietățile fizico-chimice și modelele
03.11.2017 - CȘD senzorilor în baza semiconductorilor oxidici
nanometrici

1

Magariu Nicolae

01.11.2017

f. la zi

buget

233.01

LUPAN Oleg

dr. hab., conf. univ.

2

Braga Vasili

01.11.2017

f.r.

buget

122.03

COJUHARI Irina /
POPOVICI DorinMircea

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

03.11.2017 - CȘD

Agenți inteligenți de interacțiune asistată prin
medii virtuale

3

Munteanu Silvia

01.11.2017

f.r.

buget

232.01

SUDACEVSCHI
Viorica

dr., conf. univ.

03.11.2017 - CȘD

Structuri de calcul distribuit în baza
algoritmilor inteligenți cu proprietăți cognitive

4

Șestacov Andrei

01.11.2017

f.r.

buget

232.01

ABABII Victor

dr., conf. univ.

Agenți adaptivi pentru identificarea
03.11.2017 - CȘD intruziunilor în sistemele și rețelele
informaționale

5

Furtuna Andrei

01.11.2017

f.r.

buget

232.01

GUȚULEAC
Emilian

dr. hab., prof. univ.

6

Vidiborschii
Vladimir

01.11.2017

f.r.

buget

233.04

ȘONTEA Victor /
UNGUREANU
Sergiu

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

Simularea vizuală și evaluarea siguranței în
03.11.2017 - CȘD funcționare a rețelelor de senzori wireless
mobile ad-hoc

03.11.2017 - CȘD

Metode și tehnici invazive de electrostimulare a
sfincterului esofagian inferior

7

Pîslaru Corneliu

01.11.2017

f.r.

buget

233.04

ȘONTEA Victor

dr., prof. univ.

03.11.2017 - CȘD

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

Security assurance of the computer networks
based on Software Defined Network
PV nr .10 din
technologies
15.12.2017 - CȘD (Asigurarea securității rețelelor informatice în
baza tehnologiilor SDN (Software Defined
Network))

8

Ameen Ali Salman
Hussein Ali

15.12.2017

f. la zi

contract

232.01

PERJU Veaceslav

dr. hab., conf. univ.

9

Donosă Ștefan

01.11.2017

f.r.

contract

232.01

SUDACEVSCHI
Viorica

dr., conf. univ.

03.11.2017 - CȘD

Protocoale de comunicații eterogene auto
adaptive pentru platforme M2M

10

Gordienco Sergiu

01.11.2017

f.r.

contract

233.04

ȘONTEA Victor

dr., prof. univ.

03.11.2017 - CȘD

Metodologii și tehnici de aplicare a
neuroplasticității creierului

Anul II

1

Ciobanu Vladimir

01.11.2016

f. la zi

buget

134.01

TIGHINEANU Ion

dr. hab., prof. univ.

Rețele de nano-membrane și structuri tubulare
PV nr. 7 din
din GaN și TiO2 pentru aplicații în sisteme
25.11.2016 - CȘD
memristive și biomedicină

2

Pleșco Irina

01.11.2016

f. la zi

buget

134.01

TIGHINEANU Ion

dr. hab., prof. univ.

Nanocompozite multifuncționale flexibile pe
PV nr. 7 din
bază de compuși semiconductori și aerogel
25.11.2016 - CȘD
grafitic

3

Postica Vasile

01.11.2016

f. la zi

buget

233.01

LUPAN Oleg

dr. hab., conf. univ.

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

4

Ababii Nicolai

01.11.2016

f. la zi

buget

233.01

LUPAN Oleg

dr. hab., conf. univ.

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

5

Duca Ludmila

01.11.2016

f.r.

buget

122.03

KULEV Mihail

dr., conf. univ.

Modele, metode și algoritmi pentru cercetarea
PV nr. 7 din
computerizată a dinamicii procesului de
25.11.2016 - CȘD
contact al corpului elastic și a rigidului

6

Potlog Mihail

01.11.2016

f.r.

buget

122.03

IZVOREANU
Bartolomeu

dr., conf. univ.

PV nr. 7 din
Algoritmi de autoacordare a regulatoarelor la
25.11.2016 - CȘD procese cu inerție și timp mort

7

Dilevschi Sergiu

01.11.2016

f.r.

buget

232.01

SUDACEVSCHI
Viorica

dr., conf. univ.

PV nr. 7 din
Modele și algoritmi de decizie în sisteme multi25.11.2016 - CȘD agent în baza calculului evolutiv

8

Nistiriuc Ana

01.11.2016

f.r.

buget

232.01

ABABII Victor

dr., conf. univ.

PV nr. 7 din
Structuri pentru procesarea distribuită a
25.11.2016 - CȘD datelor în baza modelelor de calcul colectiv

9

Oleinic Serghei

01.11.2016

f.r.

buget

232.02

BEȘLIU Victor

dr., conf. univ.

Metode și algoritmi pentru verificarea
PV nr. 7 din
autenticității documentelor prin analiza
25.11.2016 - CȘD
structurii optice a suportului fizic

10

Pletea
Ionica-Marcela

01.11.2016

f.r.

contract

233.01

ȘONTEA Victor

dr., prof. univ.

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

buget

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

TRONCIU Vasile

dr. hab., conf. univ.

Anul III

1

Oloinic Tatiana

01.12.2015

f. la zi

Dinamica complexă a laserelor
PV nr. 1 din
semiconductoare cu mediu activ gropi și puncte
18.12.2015 - CȘD
cuantice

2

3

Capcanari Ion

01.12.2015

Hlopeanicov Claudia 01.11.2014

f. la zi

buget

232.01

PERJU Veaceslav

dr.hab., conf.univ.

f.r.

buget

232.01

GUŢULEAC
Emilian

dr. hab.,
prof. univ.

PV nr. 1 din
Restabilirea imaginilor în timp real utilizând
18.12.2015 - CȘD tehnologiile VLSI

27.01.2015 - CȘD

Protocoale de securitate pentru reţele
informaţionale mobile

AVRAM Ion

dr., conf.univ.

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

4

Iacob Mihail

01.12.2015

f.r.

buget

231.02
modific.
Specialit.
232.02

5

Bordian Dimitrie

01.12.2015

f.r.

buget

232.01

ABABII Victor

dr., conf. univ.

Modelarea nodurilor de procesare a datelor
PV nr. 1 din
pentru implementarea rețelelor de senzori cu
18.12.2015 - CȘD
acces limitat la resurse de comunicare

6

Calugari Dmitri

01.12.2015

f.r.

buget

232,01

SUDACEVSCHI
Viorica

dr., conf. univ.

Arhitecturi de calcul paralel pentru achiziția și
PV nr. 1 din
procesarea în timp real a semnalelor
18.12.2015 - CȘD
multidimensionale

7

Iavorschi (Roșca)
Inga

01.12.2015

f.r.

buget

232.01

GUŢULEAC
Emilian

dr. hab., prof. univ.

Simularea vizuală și evaluarea siguranței în
PV nr. 1 din
funcționare a rețelelor informaționale orientate
18.12.2015 - CȘD
pe aplicații evolutive

8

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

9

Romaniuc Andrian

01.12.2015

f.r.

contract

122.02
schimbarea
specialit.
122.03

10

Borţoi Radu

20.01.2015

f.r.

contract

232.01

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

KULEV Mihail

dr., conf.univ

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

SECRIERU Nicolae

dr., conf. univ.

Cercetarea arhitecturii reţelei de calcul şi
27.01.2015 - CȘD comanda a segmetului terestrial din Centrul
Tehnologii Spaţiale

Anul IV

POPESCU Anatol
schimb. conduc.
dr. hab., prof. univ.
Recunoaşterea automată a conţinutului textelor
27.10.2015 PV Nr. 2
dr., conf. univ.,
31.01.2012 - CȘD tehnico-ştiinţifice în baza structurilor
MORARU Vasile,
dr., conf. univ.
relaţionale
ZAPOROJAN Sergiu

1

Istrati Daniela

27.10.2011

f.r.

buget

122.03

2

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

3

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.

