Lista doctoranzilor UTM - Școala Doctorală "Energetică și Inginerie Electrică"
(01.07.2018)

Nr.

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

Numele şi
prenumele
conducătorului /
consultantului
ştiinţific

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

Tema tezei

Anul I

1

Oclanschi Ghenadie

01.11.2017

f.r.

buget

221.01

CHIORSAC
Mihail /
POSTOLATI
Vitalie

2

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

3

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

Anul II

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

Anul III

1

Negură Călin

01.12.2015

f.r.

buget

221.01

ARION Valentin

dr. hab., prof. univ.

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

2

Pripa Marin

27.10.2011

f.r.

buget

221.01

STRATAN Ion

dr., prof. univ.

31.01.2012,
modif.
25.03.2014

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

3

Caloșin Danila

11.01.2016

f.r.

buget

221.01

POSTOLATI
Vitalie

Academ., dr. hab.,
prof. univ

01.02.2016
CȘD

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

4

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

5

Țurcanu Adrian

15.02.2016

f.r.

buget

222.01

NUCĂ Ilie

dr., conf. univ.

PV nr. 1 din
15.02.2016 CȘD

Anul IV

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

Sinteza şi implementarea sistemelor
electromecanice performante cu control
numeric

