
Lista doctoranzilor UTM 

Școala Doctorală „Știința Alimentelor, Inginerie Economică și Management” 
(01.02.2019) 

Nr. 

Numele şi 
prenumele 

doctorandului / 
postdoctorandului 

Data 
înmatriculării 

la studii 

Forma de 
studii                        

(f. la zi / 
f. r.) 

Forma de 
finanţare 
(buget / 

taxă) 

Cifrul 
specialităţii 

Conducătorul/ 
consultantul 

ştiinţific 

Gradul şi titlul 
conducătorului / 

consultantului 
ştiinţific (abreviate) 

Tema tezei  

Anul I 

1.  Borșevici Marcela 01.11.2018 f. la zi buget 253.03 Nicolae TARAN    dr. hab., prof. univ. 
Valorificarea potențialului vinicol al soiului 
Rara Neagra din zona Codrilor 

2.  Cojocari Daniela  01.11.2018 f/r buget 253.06 Rodica STURZA    dr. hab., prof. univ 

Acțiunea microbiostatică a extractelor 
vegetale de compuși fenolici asupra 
microorganismelor responsabile de alterarea 
alimentelor 

3.  Corliuga Bogdan 01.11.2018 f/r contract 521.03 Larisa BUGAIAN    dr. hab., prof. univ 
Diferențiere instrumentelor de bugetare și 
control operațional în cadrul întreprinderii  

4.  Crucirescu Diana 01.11.2018 f. la zi buget 253.01 Eugen IORGA    dr., conf. univ. 
Valorificarea fructelor de mere în faza 
timpurile de coacere la producerea 
acidifiantilor naturali 

5.  Emilianov Ion 01.11.2018 f/r buget 253.05 Mircea BERNIC    dr. hab., conf. univ. Procedee de deshidratare a drojdiilor de bere 

6.  Fei Wang  01.11.2018 f. la zi buget 253.03 
Gheorghe 
ARPENTIN    

dr., conf. univ. 
Argumentarea itinerariilor de producere 
struguri-vin adoptate la cerințele piețelor de 
desfacere 

7.  Ivanov Valeriu 01.11.2018 f/r buget 521.03 Svetlana ALBU    dr. hab., prof. univ 
Eficientizarea gestiunii localităților prin 
combaterea  

8.  Munteanu Diana 01.11.2018 f. la zi buget 521.03 
Svetlana 
GOROBIEVSCHI    

dr. hab., prof. univ 

Creșterea calității serviciilor transportului 
național al Republicii Moldova prin utilizarea 
unui sistem inteligent de monitorizarea a 
traficului rutier 
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9.  Panainte Vasile 01.11.2018 f/r buget 253.01 

Georgeta 
PURICE / 
Serghei 
CEBANU  

dr., conf. univ. 
Valoarea nutritivă și curativă a uleiului din 
semințele de amarant Amarantus cruentus 

10.  Prodan Rodica  01.11.2018 f. la zi buget 521.03 
Maria 
GHEORGHIȚĂ    

dr., prof. univ. 
Dezvoltarea Sistemului de Management al 
Mentenanței în întreprinderile din Industria 
Ușioară 

11.  
Proseanchina 
Elena 

01.11.2018 f. la zi buget 253.03 
Anatol 
BALANUȚĂ    

dr., prof. univ. 
Maturitatea fenolică a strugurilor de soiuri 
roșii – criteriu pentru producerea vinurilor de 
calitate 

12.  
Savcenco 
Alexandra  

01.11.2018 f. la zi buget 253.06 
Pavel 
TATAROV/ 
Alexei BAERLE  

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

Studiul sepărării ți utilizării substanțelor 
biologic active din Astraceal în produse 
alimentare funcționale 

13.  Turculeț Nadejda  01.11.2018 f. la zi buget 253.01 Rodica STURZA     dr. hab., prof. univ 
Diminuarea contaminării produselor de 
panificație cu           B. subtilis și B. 
mesentericus 

Anul II 

1.  Balan Mihail  15.02.2017 f. la zi buget 253.05 Mircea BERNIC    dr. hab., prof. univ. 
Procesul de uscare a semințelor de struguri 
în strat de suspensie 

2.  Bolșaia Victoria 01.11.2017 f. la zi buget 253.01 
Boris 
CARABULEA    

dr., conf. univ. 
Impactul compușilor polifenolici în asigurarea 
calității la fabricarea meselor uscate, depilate 

3.  Cebotarenco Igor  01.12.2017 f/r contract 521.03 
Nicolae 
ȚURCANU   

dr., conf. univ. 
Creșterea competivității în construcții în baza 
externalizării serviciilor 

4.  Colun Tatiana 01.11.2017 f. la zi buget 521.03 

Svetlana 
GOROBIEVSCHI
/ Emilian 
GUȚULEAC  

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

Managementul sistemelor informaționale și 
impactul acestuia în asigurarea securității 
economice a Republicii Moldova 

5.  Grumeza Irina 01.11.2017 f. la zi buget 253.02 Artur MACARI    dr., conf. univ. 
Tehnologia semifabricatelor tocate din carne 
de ovine cu ados de compuși bioactivi 



Nr. 

Numele şi 
prenumele 

doctorandului / 
postdoctorandului 

Data 
înmatriculării 

la studii 

Forma de 
studii                        

(f. la zi / 
f. r.) 

Forma de 
finanţare 
(buget / 

taxă) 

Cifrul 
specialităţii 

Conducătorul/ 
consultantul 

ştiinţific 

Gradul şi titlul 
conducătorului / 

consultantului 
ştiinţific (abreviate) 

Tema tezei  

6.  
Matrosova 
Marina  

01.11.2017 f. la zi contract 521.03 
Ludmila 
NOVICOVA    

dr., conf. univ. 

Повышение эффективности методов 
управления имуществом современного 
предприятия                                                                                                
(Perfecționarea eficienței metodelor de 
conducere cu proprietatea întreprinderilor 
contemporane) 

7.  Paladi Alexandru  01.11.2017 f/r buget 521.03 Olga BUZU    dr. hab., conf. univ. 
Dezvoltarea instituțională și metodologică a 
expertizei tehnico-economice a bunurilor 
imobile în Republica Moldova 

8.  Popovici Violina 01.11.2017 f. la zi buget 253.06 Rodica STURZA    dr. hab., prof. univ. 
Decontaminarea uleiurilor vegetale de 
hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) 

Anul III 

1.  Bogatîi Eugen 01.11.2016 f/r buget 253.03 

Liviu 
VACARCIUC/ 
Gheorghe 
ODAGERIU  

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

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

2.  
Cușmenco 
Tatiana 

01.11.2016 f. la zi buget 253.02 Artur MACARI    dr., conf. univ. 
Cercetări privind ameliorarea valorii nutritive 
a băuturilor lactate acide 

3.  Gîncu Ecaterina 01.11.2016 f/r buget 253.01 
Aurica 
CHIRSANOVA    

dr., conf. univ. 
Aspecte tehnologice și nutriționale a 
produselor alimentare din topinambur 

4.  Guțu Emil 01.11.2016 f/r buget 521.03 Larisa BUGAIAN    dr. hab., prof. univ. 
Aspecte teoretice și metodologice privind 
determinarea vectorului politicii de 
concurență 

5.  
Hrestic Maria-
Magdalena 

01.11.2016 f/r contract 521.03 
Maria 
GHEORGHIŢĂ 

dr., prof. univ. 
Managementul serviciilor în condițiile de 
criză 

6.  
Ichim Ștefăniță-
Cristian  

01.11.2016 f/r contract 521.03 Larisa BUGAIAN    dr. hab., prof. univ. Managementul corporativ 

7.  Leșan Anna 01.11.2016 f/r buget 521.03 Svetlana ALBU    dr. hab., prof. univ. Problematica exproprierii bunurilor imobile 
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8.  Melnic Natalia 01.11.2016 f/r buget 253.03 
Liviu 
VACARCIUC/    

dr., conf. univ. / dr. 
hab., cercet. șt. 

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

9.  
Minciuc (Tabac-
Dogaru) Adriana 

01.11.2016 f/r buget 253.03 

Liviu 
VACARCIUC/ 
Gheorghe 
ODAGERIU  

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

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

10.  Panțîr Oleg 01.11.2016 f/r buget 253.03 
Liviu 
VACARCIUC/ 
Pavel TATAROV  

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

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

11.  Popescu Adelina 01.11.2016 f. la zi buget 253.01 
Olga 
DESEATNICOVA    

dr., prof. univ. 
Produse funcționale cu utilizarea agenților 
naturali de textură și carotinoide 

12.  Sandu Iuliana 01.11.2016 f/r buget 253.06 
Alexei BAERLE/ 
Pavel TATAROV  

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

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

 

Anul IV 
 

1.  Boiștean Alina  01.11.2012 f/r buget 253.01 
Aurica 
CHIRSANOVA    

dr.conf.univ. 
Microbiota potențială producătoare de 
micotoxine din nuci 

2.  Carauș Viorica  01.12.2015 f/r buget 521.03 
Maria 
GHEORGHIŢĂ    

dr., conf. univ. 
Impactul comunicării manageriale asupra 
dezvoltării IMM-urilor din Republica Moldova  

3.  
Ghidirimschi 
Andrei 

01.12.2015 f/r buget 253.03 
Anatol 
BALANUȚA    

dr., prof. univ. 

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

4.  Pascaru Sergiu 01.12.2015 f/r contract 521.03 
Valentin 
SVERDLIC    

dr., conf. univ. 
Implementarea managementului anti-criză în 
întreprinderile de transport auto din 
Republica Moldova 

5.  
Shayb Hezi 
Aviram 

01.12.2015 f/r contract 521.03 Larisa BUGAIAN    dr. hab., prof. univ. 
Restructurarea întreprinderilor aflate în 
situaţii de risc 
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6.  Vișanu Vitali 01.12.2015 f/r contract 253.05 Mircea BERNIC    dr. hab., conf. univ. 
Contribuţii teoretice şi experimentale privind 
procesul de uscare a piersicilor cu folosirea 
microundelor 

7.  Volosatîi Carolina  01.12.2015 f/r contract 521.03 Svetlana ALBU    dr. hab., prof. univ. 
Căi de eficientizare a managementului 
riscurilor bunurilor imobile 

 


