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Anul I 

1.  Bregnova Alina  01.11.2018 f/r buget 242.01 Ion BOSTAN    
acad., dr. hab., 
prof. univ. 

Majorarea performanțelor funcționale ale 
Transmisiilor Planetare Precesionale cinematice 
adaptate la fabricarea prin tehnologii aditive. 

2.  
Caimacan 
Dumitru  

01.11.2018 f. la zi buget 242.05 
Sergiu 
MAZURU 

dr., conf. univ. 
Influența energiei de sudare la formarea 
tensiunilor reziduale 

3.  Gumeni Maria 01.11.2018 f/r buget 271.01 Victor CEBAN    dr., conf. univ. 
Bazele metodologi ce de sporire a siguranței 
traficului pe drumurile publice ale Republicii 
Moldova 

4.  Lavric Vadim 01.11.2018 f/r buget 242.06 Leonid IVANOV    dr., conf. univ. 
Studiul proceselor de schimb de căldură în 
mașinile frigorifice hibride energo eficiente 

5.  
Mazuru 
Alexandru  

01.11.2018 f. la zi buget 242.05 Alexei TOCA    dr., conf. univ. 
Prelucrabilitatea corpurilor complexe deformate 
plastic prin procese asistate de calculator 

6.  
Mustiață 
Alexandru-Florin  

01.11.2018 f/r contract 212.01 
Tatiana 
BUIMISTRU    

dr., conf. univ. 

1.Evidența cerințelor ergonomice  a spațiilor de 
studiu în instituțiile de învățământ 
2.Formarea și dezvoltarea fondului locativ a or. 
Chișinău 

7.  Nuca Dumitru 01.11.2018 f. la zi buget 262.01 Vasile CHIRIAC    dr., conf. univ. 
Contribuții cu privire la realizarea modelului 
cvasigeoidului pentru teritoriul Republicii Moldova 

8.  
Osmatesco 
Alexandru  

01.11.2018 f. la zi buget 242.03 Sergiu DÎNTU    dr., conf. univ. 
Majorarea capacității de funcționare a lagărelor 
de alunecare prin asigurarea regimului 
hidrodinamic de lubrifiere  

9.  Petco Andrei 01.11.2018 f. la zi buget 242.01 Viorel BOSTAN     dr. hab., prof. univ 
Majorarea energoeficienței pompelor centrifuge 
prin modelarea matematică și calculul numeric a 
curgerii fluidului  

10.  Toacă Alexandru  01.11.2018 f. la zi buget 242.01 
Viorel BOSTAN/ 
Valeriu 
DULGHERU  

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

Majorarea eficienței de conversie a turbinei 
eoliene cu ax orizontal 
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Anul II 

1.  Balan Eduard 01.11.2017 f/r buget 242.07 
Serghei 
ANDRIEVSCHI    

dr., conf. univ. 
Dependența proprietăților amestecurilor de 
construcții de regimurile de activare și 
construcția malaxoarelor 

2.  
Haiducova 
Mariana 

01.11.2017 f/r buget 211.03 
Constantin 
ȚULEANU    

dr., conf. univ. 

Contribuții la optimizarea normelor specifice 
de consum a gazelor naturale pentru 
necesitățile casnice în condițiile Republicii 
Moldova 

3.  Pantaz Alexandru 01.11.2017 f. la zi buget 262.03 
Livia NISTOR-
LOPATENCO    

dr., conf. univ. 
Politici și strategii de amenajare sau 
reorganizare a teritoriului pe baza imaginilor 
satelitare în Republica Moldova 

4.  Platon Andrei 15.02.2018 f/r buget 242.01 Viorel BOSTAN    dr. hab., prof. univ. 
Rotoare eoliene cu ax vertical cu pale 
aerodinamice fabricate prin tehnologii 
aditive 

Anul III 

1.  Cojocaru Ivan 01.11.2016 f. la zi buget 221.02 
Vasile 
CARTOFEANU    

dr., conf. univ. 
Contribuții la reducerea energiei și a emisiilor 
poluante în instalații de pasteurizare cu 
pompe de căldură 

2.  Gîdei Igor 01.11.2016 f. la zi buget 221.02 
Vasile 
CARTOFEANU    

dr., conf. univ. 
Sporirea eficacității procesului de 
deshidratare în instalații alimentate cu 
energii regenerabile 

3.  Lucașenco Victor 01.11.2016 f/r buget 211.02 Ion RUSU    dr. hab., prof. univ 
Materiale și tehnologii moderne pentru 
reabilitarea structurilor din beton armat 

4.  Pascari Serghei  01.11.2016 f. la zi buget 262.01 Vasile CHIRIAC    dr., conf. univ.  
Realizarea sistemului de monitorizare a 
rețelei de stații permanente GNSS pe 
teritoriul Republicii Moldova 
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Anul IV 

1.  Caloşin Danila 11.01.2016 f/r buget 221.01 
Vitalie 
POSTOLATI 

acad., dr. hab., 
prof. univ. 

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

2.  Ghencea Cristina 27.10.2011 f/r buget 651.03 
Constantin 
SPÎNU    

dr., conf. univ. 
Evoluţia afişului în arta grafică din Republica 
Moldova din perioada postbelică 

3.  Rîmar Marina 01.12.2015 f/r buget 211.03 Vera GUȚUL    dr., conf. univ. 
Perfecţionarea sistemelor de ventilare 
cuplate cu climatizare  pentru încăperi 
publice voluminoase  

4.  Rusu Nicolae 01.12.2015 f/r buget 242.05 Alexei TOCA    dr., conf. univ. 
Elaborarea tehnologiilor integrate “produs-
proces” funcţional orientate  

5.  Surjco Serghei 01.12.2015 f/r buget 242.07 Ilie MANOLI    dr., conf. univ. 
Depoluarea motoarelor auto prin 
perfecționarea sistemelor de evacuare 

6.  
Ungureanu 
Eugeniu  

01.12.2015 f/r buget 242.03 
Petru STOICEV/ 
Pavel TOPALĂ  

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

Comportarea tribologică a acoperirilor 
electrolitice de fier cu proprietăți de 
autolubrifiere rezistente la uzare 

7.  Vîrlan Vasili 01.12.2015 f/r buget 211.03 
Dumitru 
UNGUREANU    

dr., prof. univ. 
Tehnologii avansate în staţiile de epurare 
biologică a apelor uzate  

8.  Zestrea Petru 01.12.2015 f/r buget 212.01 
Tatiana 
BUIMISTRU    

dr., conf. univ. 
Amplasarea şi perspectiva instituţiilor de 
învăţământ secundar profesional şi mediu de 
specialitate în cadrul dezvoltării urbane 

 


