Lista doctoranzilor UTM - Școala Doctorală "Știința Alimentelor"
(01.07.2018)

Nr.

Numele şi prenumele
doctorandului /
postdoctorandului

Numele şi
Data
Forma Forma de
prenumele
înmatriculării de studii finanţare
Cifrul
conducătorului /
la studii (anul, (f. la zi / (buget / specialităţii
consultantului
luna, ziua)
f. r.)
taxă)
ştiinţific

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

Tema tezei

Anul I

1

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

2

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)

3

Grumeza Irina

01.11.2017

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

Anul II

1

Popescu Adelina

01.11.2016

f. la zi

buget

253,01

DESEATNICOV
A Olga

dr., prof. univ.

PV nr. 3 din
19.11.2016 CȘD

Produse funcționale cu utilizarea agenților
naturali de textură și carotinoide

2

Balan Mihail

15.02.2017

f. la zi

buget

253,05

BERNIC Mircea

dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 2 din
20.02.2017 CȘD

Procesul de uscare a semințelor de struguri în
strat de suspensie

3

Cușmenco Tatiana

01.11.2016

f. la zi

buget

253,02

MACARI Artur

dr., conf. univ.

PV nr. 3 din
19.11.2016 CȘD

Cercetări privind ameliorarea valorii nutritive a
băuturilor lactate acide

4

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

5

Gîncu Ecaterina

01.11.2016

f.r.

buget

253,01

CHIRSANOVA
Aurica

dr., conf. univ.

PV nr. 3 din
19.11.2016 CȘD

Aspecte tehnologice și nutriționale a produselor
alimentare din topinambur

253,03

VACARCIUC
Liviu /
ODAGERIU
Gheorghe

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

PV nr. 3 din
19.11.2016 CȘD

Elaborarea tehnologiei intensive și optimizarea
producerii vinului roz ecologic cu denumire
geografică

PV nr. 3 din
19.11.2016 CȘD

Elaborarea și optimizarea tehnologiei de
producere a vinului natural roze efervescent din
soiuri autohtone

6

7

Bogatîi Eugen

Melnic Natalia

01.11.2016

01.11.2016

f.r.

f.r.

buget

buget

253,03

VACARCIUC
Liviu /
dr., conf. univ. /
SOLDATENCO dr. hab., cercet. șt.
Eugenia

253,03

VACARCIUC
Liviu /
TATAROV
Pavel

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

PV nr. 3 din
19.11.2016 CȘD

Optimizarea procesării strugurilor și ameliorarea
calității sucului roșu cu conținut avansat de
substanțe biologic active

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

PV nr. 3 din
19.11.2016 CȘD

Evaluarea populației microflorei strugurilor în
regiunea Codru și elaborarea tehnologiei vinului
natural de tip biologic

8

Panțîr Oleg

9

Minciuc (TabacDogaru) Adriana

01.11.2016

f.r.

buget

253,03

VACARCIUC
Liviu /
ODAGERIU
Gheorghe

10

Sandu Iuliana

01.11.2016

f.r.

buget

253,06

BAERLE Alexei
/ TATAROV
Pavel

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

PV nr. 3 din
19.11.2016 CȘD

Utilizarea pelicolelor protectoare
comestibile/biodegradabile din biopolimeri în
industria alimentară și agricultură

01.12.2015

f. la zi

buget

253.02

CARABULEA
Boris

dr., conf. univ.

PV nr. 4 din
29.01.2016 CȘD

Impactul culturilor starter la fabricarea
brînzeturilor

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

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

01.11.2016

f.r.

buget

Anul III

1

Slivinschii Cristina

2

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

3

Roșca Ilie

01.12.2015

f. la zi

buget

253.06

STURZA Rodica

dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 4 din
29.01.2016 CȘD

4

Colun Cristina

27.10.2011

f. la zi

buget

253.03

ARPENTIN
Gheorghe

dr. hab.

31.01.2012 CȘD

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

6

Boiștean Alina

01.11.2012

f.r.

buget

253.01

CHIRSANOVA
Aurica

dr.conf.univ.

29.01.2013,
modif.
25.03.2014

Microbiota potențială producătoare de
micotoxine din nuci

7

Ghidirimschi Andrei

01.12.2015

f.r.

buget

253.03

BALANUȚA
Anatol

dr., prof. univ.

PV nr. 4 din
29.01.2016 CȘD

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

8

Vișanu Vitali

01.12.2015

f.r.

contract

253.05

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

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

Anul IV

1

Marusic Constantin

