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Anul I

1 Pantaz Alexandru 01.11.2017 f. la zi buget 262.03
NISTOR-

LOPATENCO Livia
dr., conf. univ.

03.11.2017 - 

CȘD

Politici și strategii de amenajare sau reorganizare a 

teritoriului pe baza imaginilor satelitare în Republica 

Moldova

2 Haiducova Mariana 01.11.2017 f.r. buget 211.03
ȚULEANU 

Constantin
dr., conf. univ.

03.11.2017 - 

CȘD

Contribuții la optimizarea normelor specifice de 

consum a gazelor naturale pentru necesitățile casnice în 

condițiile Republicii Moldova

3 Balan Eduard 01.11.2017 f.r. buget 242.07
ANDRIEVSCHI 

Serghei
dr., conf. univ.

03.11.2017 - 

CȘD

Dependența proprietăților amestecurilor de construcții 

de regimurile de activare și construcția malaxoarelor

Anul II

1 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

Lista doctoranzilor UTM -Școala Doctorală "Inginerie Civilă"
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2 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

Anul III

1 Frunza Alexandru 01.12.2015 f. la zi buget 211.02 RUSU Ion
dr. hab., prof. 

univ.

PV nr. 4 din   

18.12.2015 - 

CȘD

Degradarea în procesul de exploatare a construcţiilor 

din beton armat şi metodele actuale de protecţie a 

acestora 

2 Lucașenco Nicolae 01.12.2015 f. la zi buget 211.02
POLCANOV 

Vladimir
dr., conf. univ.

PV nr. 4 din   

18.12.2015 - 

CȘD

Evaluarea complexă a tehnologiilor de execuţie a 

construcţiilor în condiţii geologice dificile 

3 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

4 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 

5 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 

6 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

7 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

Anul IV



1 Sîli Anatolie 01.11.2014 f.r. buget

211.02                                    

schimb. Sp.                                

212.01.                                   

PV nr. 5 din 

23.02.2016

BUIMISTRU 

Tatiana
dr., conf. univ.

1/27/2015                            

modif. PV Nr. 

5 din 

23.02.2016

Argumentarea teoretică şi practică la elaborarea 

registrelor monumentelor de arhitectură                         

modificarea temei tezei PV Nr. 5 din 23.02.2016                                                                                                  

Cercetări privind metodologia elaborării registrelor 

monumentelor de arhitectură

2 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.

3 Platon Liliana 01.11.2012 f.r. buget 651.03 MALCOCI Vitalie dr., conf. cercet.
29.01.2013 - 

CȘD
Pictura figurativă în arta plastică din Moldova.


