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Anul I 

1.  
Andrievschi-
Bagrin Veronica  

01.11.2018 f/r buget 122.03 Alexei LEAHU    dr., prof. univ. 
Asupra unor modele matematice în 
fiabilitatea rețelelor, abordare prin metode 
Monte Carlo 

2.  Batîri Mihail 01.11.2018 f/r buget 134.01 
Ion 
TIGHINEANU    

 acad. dr. hab., 
prof. univ 

Modificarea proprietăților cristalelor 
bidimensionale în baza compușilor 
semiconducători binari pentru aplicații 
nanoelectronice și optoelectronice 

3.  
Borosan 
Constatntin  

01.11.2018 f. la zi buget 221.01 Valentin, ARION     dr. hab., prof. univ. 
Soluții pentru o autonomie energetică a unei 
unități administrativ-teritoriale (UAT) 

4.  Braniște Rodica 01.11.2018 f/r buget 122.03 Galina MARUSIC    dr., conf. univ. 

Modelarea matematică și numerică a 
sistemelor acvatice pentru determinarea 
proceselor de transport și dispersie a 
poluanților 

5.  Cojuhari Vladislav  01.11.2018 f/r buget 232.01 
Veaceslav 
PERJU    

dr. hab., conf. univ. 
Sisteme de identificare operativă a 
persoanelor pentru asigurarea securității în 
zonele aglomerate strategice 

6.  
Donosă Ștefan 
(România)  

01.11.2018 f/r contract 232.01 
Viorica 
SUDACEVSCHI    

dr., conf. univ. 
Protocoale de comunicații eterogene auto 
adaptive pentru platforme M2M 

7.  Efremov Cristina  01.11.2018 f. la zi buget 221.01 Valentin ARION    dr. hab., prof. univ 
Contribuții la majorarea flexibilității 
sistemului energetic în vederea integrării 
surselor de energie regenerabilî 

8.  Focșa Petru  01.11.2018 f/r buget 232.01 Victor ABABII    dr., conf. univ. 
Structuri de calcul adaptive pentru aplicații 
distribuite și în timp real 
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9.  
Gorceag 
Gheorghe  

01.11.2018 f/r buget 233.04 Victor ȘONTEA    dr., prof. univ 
Sporirea calității serviciilor medicale prin 
asigurarea unui nivel înalt al performanțelor 
și securității dispozitivelor medicale 

10.  Grigoriev Eugeniu  01.11.2018 f/r buget 131.03 Vasile TRONCIU    dr. hab., prof. univ. 
Studiul dinamicii laserelor semiconductoare 
GaN de lumină albastră și violetă cu mediu 
activ gropi și puncte cuantice 

11.  Lisnic Inga  01.11.2018 f/r buget 122.03 Irina COJUHARI    dr., conf. univ. 
Metode și modele decizionale bazate pe 
agenți inteligenți 

12.  
Loșmanschii 
Constantin 

01.11.2018 f. la zi buget 134.01 Nicolae SÎRBU    dr. hab., prof. univ 
Sinteza, studiul și aplicarea practică a 
sistemelor nanodimensionale 

13.  
Peancovschii 
Alexandr  

01.11.2018 f. la zi buget 232.01 
Veaceslav 
PERJU    

dr. hab., conf. univ. 
Sisteme optoelectronice multiprocesor de 
identificare a materialelor explozive în timp 
real 

14.  
Postoroncă 
Sveatoslav  

01.11.2018 f/r buget 221.01 
Tudor AMBROS/ 
Vladimir 
BERZAN  

dr. hab., prof. univ; 
dr., conf. univ. 

Cercetarea regimurilor microrețelelor 
inteligente integrate în rețelele de distribuție 
a energiei electrice 

15.  
Sereacov 
Alexandr  

01.11.2018 f/r buget 134.01 Oleg LUPAN    dr. hab., conf. univ. 
Proprietățile senzoriale ale oxizilor 
nanometrici 

Anul II 

1.  

Ameen Ali 
Salman Hussein 
Ali 

15.12.2017 f. la zi contract 232.01 
Veaceslav 
PERJU    

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

Security assurance of the computer networks 
based on Software Defined Network 
technologies                                            
(Asigurarea securității rețelelor informatice 
în baza tehnologiilor SDN (Software Defined 
Network)) 

2.  Braga Vasili 01.11.2017 f/r buget 122.03 
Irina COJUHARI/ 
Dorin-Mircea 
POPOVICI  

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

Agenți inteligenți de interacțiune asistată 
prin medii virtuale 
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3.  Furtuna Andrei 01.11.2017 f/r buget 232.01 
Emilian 
GUȚULEAC    

dr. hab., prof. univ. 
Simularea vizuală și evaluarea siguranței în 
funcționare a rețelelor de senzori wireless 
mobile ad-hoc 

4.  Gordienco Sergiu  01.11.2017 f/r contract 233.04 Victor ȘONTEA    dr., prof. univ. 
Metodologii și tehnici de aplicare a 
neuroplasticității creierului 

5.  Magariu Nicolae  01.11.2017 f. la zi buget 233.01 Oleg LUPAN    dr. hab., conf. univ. 
Proprietățile fizico-chimice și modelele 
senzorilor în baza semiconductorilor oxidici 
nanometrici 

6.  Munteanu Silvia 01.11.2017 f/r buget 232.01 
Viorica 
SUDACEVSCHI    

dr., conf. univ. 
Structuri de calcul distribuit în baza 
algoritmilor inteligenți cu proprietăți 
cognitive 

7.  
Oclanschi 
Ghenadie  

01.11.2017 f/r buget 221.01 

Mihail 
CHIORSAC/ 
Vitalie 
POSTOLATI  

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

Studiul privind funcționarea sistemului 
centralizat de alimentare cu energie termică 
(SACET) a mun. Chișinău 

8.  Pianîh Alexei  01.11.2017 f/r buget 221.01 Ilie NUCĂ    dr., conf. univ. 
Sisteme electomecanice automatizate de 
pompare cu consum redus de energie 

9.  Pîslaru Corneliu 01.11.2017 f/r buget 233.04 Victor ȘONTEA    dr., prof. univ. 
Contribuții pentru utilizarea eficientă și 
sigură a dispozitivelor medicale la nivel 
instituțional 

10.  Sabadaș Anna 01.11.2017 f/r buget 273.02 Andrei CHICIUC    dr., conf. univ. 
Contribuții la asigurarea trasabilității 
măsurărilor în domeniul volum 

11.  Șestacov Andrei 01.11.2017 f/r buget 232.01 Victor ABABII    dr., conf. univ. 
Agenți adaptivi pentru identificarea 
intruziunilor în sistemele și rețelele 
informaționale 

12.  
Vidiborschii 
Vladimir 

01.11.2017 f/r buget 233.04 
Victor ȘONTEA/ 
Sergiu 
UNGUREANU  

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

Metode și tehnici invazive de 
electrostimulare a sfincterului esofagian 
inferior 
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Anul III 

1.  Ababii Nicolai  01.11.2016 f. la zi buget 233.01 Oleg LUPAN    dr. hab., conf. univ. 
Nanomateriale și heterojoncțiuni non-
planare în bază de oxizi semiconductori 

2.  Ciobanu Vladimir  01.11.2016 f. la zi buget 134.01 
Ion 
TIGHINEANU    

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

Rețele de nano-membrane și structuri 
tubulare din GaN și TiO2 pentru aplicații în 
sisteme memristive și biomedicină 

3.  Dilevschi Sergiu 01.11.2016 f/r buget 232.01 
Viorica 
SUDACEVSCHI    

dr., conf. univ. 
Modele și algoritmi de decizie în sisteme 
multi-agent în baza calculului evolutiv 

4.  Duca Ludmila 01.11.2016 f/r buget 122.03 Mihail KULEV    dr., conf. univ. 

Modele, metode și algoritmi pentru 
cercetarea computerizată a dinamicii 
procesului de contact al corpului elastic și a 
rigidului 

5.  Nistiriuc Ana 01.11.2016 f/r buget 232.01 Victor ABABII    dr., conf. univ. 
Structuri pentru procesarea distribuită a 
datelor în baza modelelor de calcul colectiv 

6.  Oleinic Serghei 01.11.2016 f/r buget 232.02 Victor BEȘLIU    dr., conf. univ. 
Metode și algoritmi pentru verificarea 
autenticității documentelor prin analiza 
structurii optice a suportului fizic 

7.  Pleșco Irina 01.11.2016 f. la zi buget 134.01 
Ion 
TIGHINEANU    

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

Nanocompozite multifuncționale flexibile pe 
bază de compuși semiconductori și aerogel 
grafitic 

8.  
PleteaIonica-
Marcela 

01.11.2016 f/r contract 233.01 Victor ȘONTEA    dr., prof. univ. 
Proiectarea circuitelor integrate pe verticală 
folosind softurile curente 2D de proiectare 
digitală 

9.  Postica Vasile 01.11.2016 f. la zi buget 233.01 Oleg LUPAN    dr. hab., conf. univ. 
Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride 
în bază de oxizi metalici și a rețelelor lor 

10.  Potlog Mihail 01.11.2016 f/r buget 122.03 
Bartolomeu 
IZVOREANU    

dr., conf. univ. 
Algoritmi de autoacordare a regulatoarelor la 
procese cu inerție și timp mort 

11.  Țurcanu Adrian 15.02.2016 f/r buget 222.01 Ilie NUCĂ    dr., conf. univ. 
Sinteza şi implementarea sistemelor 
electromecanice performante cu control  
numeric 
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Anul IV 
 

1.  Bordian Dimitrie 01.12.2015 f/r buget 232.01 Victor ABABII    dr., conf. univ. 
Modelarea nodurilor de procesare a datelor 
pentru implementarea rețelelor de senzori 
cu acces limitat la resurse de comunicare 

2.  Calugari Dmitri 01.12.2015 f/r buget 232.01 
Viorica 
SUDACEVSCHI    

dr., conf. univ. 
Arhitecturi de calcul paralel pentru achiziția 
și procesarea în timp real a semnalelor 
multidimensionale 

3.  Golub Irina 11.01.2016 f/r buget 221.01 
Vladimir 
BERZAN 

dr. hab., prof. univ. 
Utilizarea convertoarelor comandate de 
putere pentru dirijarea cu regimul sistemului 
electroenergetic 

4.  
Hlopeanicov 
Claudia 

01.11.2014 f/r buget 232.01 
Emilian 
GUŢULEAC    

dr. hab., prof. univ. 
Protocoale de securitate pentru reţele 
informaţionale mobile 

5.  Iacob Mihail 01.12.2015 f/r buget 232.02 Ion AVRAM    dr., conf.univ. 
Elaborarea și implementarea rețelei 
informaționale de televiziune digitală 
terestră în Republica Moldova                                

6.  
Iavorschi (Roșca) 
Inga  

01.12.2015 f/r buget 232.01 
Emilian 
GUŢULEAC    

dr. hab., prof. univ. 
Simularea vizuală și evaluarea siguranței în 
funcționare a rețelelor informaționale 
orientate pe aplicații evolutive 

7.  Mititelu Vitalii 01.11.2013 f/r buget 232.01 
Veaceslav 
PERJU    

dr. hab., conf. univ. 
Sisteme adaptive de prelucrare şi 
recunoaştere a imaginilor în baza indicilor de 
moment 

8.  Negură Călin 01.12.2015 f/r buget 221.01 Valentin ARION    dr. hab., prof. univ. 
Soluții pentru aplicarea cogenerării de înaltă 
eficiență și termoficării în condițiile Republicii 
Moldova                                     

9.  Pripa Marin 27.10.2011 f/r buget 221.01 Ion Stratan    dr., prof. univ. 
Contribuţii la prognoza consumului de 
energie electrică pe termen scurt în reţelele 
de distribuţie. 

10.  
Romaniuc 
Andrian 

01.12.2015 f/r contract 122.03 Mihail KULEV    dr., conf.univ 
Dezvoltarea produsului program privind 
modelarea matematică a procesului 
industrial 

 


