Lista doctoranzilor UTM - Școala Doctorală "Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi"
01.07.2018

Nr.

Data aprobarii
Gradul şi titlul
temei şi
Numele şi
Data
Forma Forma de
Numele şi prenumele conducătorului / conducătorulu
prenumele
înmatriculării la de studii finanţare
Cifrul
conducătorului /
consultantului
i/
doctorandului /
studii (anul, (f. la zi / (buget / specialităţii
consultantului ştiinţific
ştiinţific
consultantului
postdoctorandului
luna, ziua)
f. r.)
taxă)
(abreviate)
ştiinţific (anul,
luna, ziua)

Tema tezei

Anul I

1

Platon Andrei

15.02.2018

f/r

buget

242.01.

BOSTAN Viorel

dr. hab., prof.
univ.

PV nr. 3 din
Rotoare eoliene cu ax vertical cu pale aerodinamice
16.02.2018 fabricate prin tehnologii aditive
CȘD

Anul II

1

Gîdei Igor

01.11.2016

f. la zi

buget

221.02

CARTOFEANU Vasile

dr., conf. univ.

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

2

Cojocaru Ivan

01.11.2016

f. la zi

buget

221.02

CARTOFEANU Vasile

dr., conf. univ.

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

Anul III

1

2

Porcescu Gavril

Surjco Serghei

01.12.2015

01.12.2015

f. la zi

f.r.

buget

buget

242.01

211,01
modific.
Sp.
242.07

BOSTAN Viorel /
BOSTAN Ion

PV nr. 1 din
23.12.2015 CȘD
dr. hab., prof.
modific. Temei
univ. /
și adăugarea
Academician, dr.
conducătorulu
hab., prof. univ.
i
15.08.2017 CȘD

MANOLI Ilie

dr., conf. univ.

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

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

3

Ungureanu Eugeniu

01.12.2015

f.r.

buget

242.03

STOICEV Petru /
TOPALĂ Pavel

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

4

Rusu Nicolae

01.12.2015

f.r.

buget

242.05

TOCA Alexei

dr., conf. univ.

Anul IV

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

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

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

PV nr. 1 din
Elaborarea tehnologiilor integrate “produs-proces”
23.12.2015 funcţional orientate
CȘD

1

Cotruţă Ion

01.11.2014

f.r.

buget

211.01
schimb. Sp.
271.01.
PV nr. 9
din
30.05.2017

2

Caldarari
Gheorghii

01.11.2014

f.r.

buget

211.01

MANOLI Ilie

dr., conf. univ.

3

Gladîş Vitalii

01.11.2014

f.r.

buget

242.01

BOSTAN Viorel

dr. hab.,
prof. univ.

4

Lealin Stanislav

01.11.2014

f.r.

buget

242.01

MAZURU Sergiu

dr., conf. univ.

CEBAN Victor

dr., conf. univ.

Metodologia planificării transportului public durabil
27.01.2015 în cadrul urbelor cu populaţie de până la un milion
CȘD
de locuitori.

Contribuţii la studiul tribologic al cuplelor de
27.01.2015 frecare cu utilizarea pe vehicule privind
CȘD
îmbunătăţirea fiabilităţii.
27.01.2015 Studiul dinamicii turbinei eoliene cu rotor basculant.
CȘD
Perfectionarea calculului cotelor tehnologice prin
27.01.2015 optimizarea tolerantelor si adaosurilor de
CȘD
prelucrare.

