
ȘCOALA DOCTORALĂ  ȘTIINȚE GEONOMICE 

DAREA DE SEAMĂ pentru perioada de activitate 2015-2019 
Director, m.c., dr.hab., prof.univ. Nedealcov Maria 



Şcoala doctorală Ştiinţe Geonomice 
activează în consorţiu academic cu 
Institutul de Ecologie şi Geografie, 
Universitatea de Stat din Tiraspol 
(Catedra Geografie), Universitatea 
de Stat Dimitrie Cantemir la 
Programul de doctorat autorizat: 
166.02 - Protecţia mediului ambiant 
şi folosirea raţională a resurselor 
naturale şi 153.05 - Meteorologie, 
climatologie, agrometeorologie. 



• acad. dr. hab., prof. univ.  – 1; 
• mem. cor., dr. hab., prof. univ.  – 1; 
• dr. hab. în ştiinţe, prof. univ. – 3; 
• dr. în ştiinţe – 21, din ei: 
• cercetători  din cadrul IEG – 8; 
• profesori universitari UST – 7; 
• profesori universitari USDC – 2; 
• profesori universitari din afara 

consorţiului  (ASEM) – 4. 
 

26 
Membrii Școlii Doctorale Științe Geonomice 



1. Nedealcov Maria, m. cor., dr. hab., prof. univ., specialitatea: 
153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie, 166.02. 
Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor 
naturale – director;  

2. Curcubat Stela, dr., specialitatea: 166.02. Protecţia mediului 
ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale – specialist 
principal; 

3. Ursu Andrei, acad.,  dr. hab., prof univ., 411.02. 
Agropedologie; 

4. Bejan Iurie, dr., conf. univ., specialitatea: 166.02. Protecţia 
mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale;  

5. Boboc Nicolaie, dr., conf. univ., specialitatea: 166.02. 
Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor 
naturale; 

6. Boian Ilie, dr., conf. univ., specialitatea: 153.05. Meteorologie, 
climatologie,  agrometeorologie; 166.02. Pprotecţia mediului 
ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale; 

7. Cojocari Rodica, dr., specialitatea: 153.05. Meteorologie, 
climatologie, agrometeorologie; 

8. Grigoraş Nicolae, dd., specialitatea: 166.02 Protecţia mediului 
ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale. 

  
 

Membrii Consiliului ştiinţific: 
 



1. Nedealcov Maria, m. cor., dr. hab., prof. univ., 
specialitatea: 153.05. Meteorologie, 
climatologie, agrometeorologie, 166.02. 
Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională 
a resurselor naturale; 

2. Bejan Iurie, dr., conf. univ., specialitatea: 
166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea 
raţională a resurselor naturale;  

3. Boboc Nicolaie, dr., conf. univ., specialitatea: 
166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea 
raţională a resurselor naturale; 

4. Boian Ilie, dr., conf. univ., specialitatea: 153.05. 
Meteorologie, climatologie,  agrometeorologie; 
166.02. Pprotecţia mediului ambiant şi folosirea 
raţională a resurselor naturale; 

  
 

Membrii Comisiilor de îndrumare a tezelor de 
doctorat: 

 



Din cadrul Institutului de Ecologie şi Geografie: 5 
Nedealcov Maria, m. cor., dr. hab., prof. univ., specialitatea: 153.05. Meteorologie, 
climatologie, agrometeorologie, 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a 
resurselor naturale;  
şi folosirea raţională a resurselor naturale – specialist principal; 
Ursu Andrei, acad.,  dr. hab., prof univ., 411.02. Agropedologie; 
Bejan Iurie, dr., conf. univ., specialitatea: 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea 
raţională a resurselor naturale;  
Boboc Nicolaie, dr., conf. univ., specialitatea: 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea 
raţională a resurselor naturale; 
Melniciuc Orest, dr. hab., prof univ. specialitatea: 166.02. Protecţia mediului ambiant şi 
folosirea raţională a resurselor naturale; 
  
Din cadrul Universităţii de Stat Dimitrie Cantemir:1 
Boian Ilie, dr., conf. univ., specialitatea: 153.05. Meteorologie, climatologie,  
agrometeorologie; 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor 
naturale. 
  
Din cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol:6 
Puţuntică Anatol, dr. conf. univ., 153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie ; 
Mironov Ion, dr. hab. prof. univ., 11.011. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a 
resurselor natural; 
Codreanu Igor, dr., conf. univ., 153.02. Geografie fizică, biogeografie şi geografia solurilor, 
geoecologie, 11.011.  Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale; 
Sochircă Elena, dr., conf. univ., 11.00.02. Geografie economică socială şi politică; 
Prunici Petru, dr., conf. univ., 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a 
resurselor naturale; 
Volontir Nina, dr., conf. univ., 11.00.04. Geomorfologie şi paleogeografie. 
  
Din subdiviziunea Georafie Umană a Institutului de Ecologie şi Geografie:3 
Matei Constantin, dr. hab., prof. univ., 154.01. Geografie economică socială şi politică 
Bacal Petru, dr., conf. univ.,  154.01. Geografie economică socială şi politică 
Hachi Mihai, dr., conf. univ., 154.01. Geografie economică socială şi politică 

Conducători de doctorat abilitați cu 
drept de a conduce doctorate: 
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Pe perioada anilor 
2016–2019 au fost 
înmatriculați 11 
studenţi doctoranzi: 
 





• Conferința Științifică Internațională 
Tendinţe contemporane ale dezvoltării 
ştiinţei: "Viziuni ale tinerilor cercetători" 
ediţiile V- VIII UnASM; 

• Conferința Științifică cu participare 
Internațională "Biodiversitatea în 
contextul    schimbărilor climatice“ 
ediţiile I -III; 

• Simpozionul Internațional de Sisteme 
informaționale Geografice și 
Teledetecție, Ediția a XXVI-XXVII, Iaşi, 
Cluj-Napoca, România  

• Simpozionul de Climatologie Aplicată ”Ion 
Florin Mihăilescu, Constanța, România. 

• Simpozionul Internațional Mediul actual și 
dezvoltarea durabilă, edițiile X-XIII, Iaşi, 
România 

 

Participări la forurile ştiinţifice din ţară şi de 
peste hotare: 
 



• Domenco Rodion Teza: “Dinamica precipitaţiilor 
excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 
1960-2015”, program de doctorat 11.00.09 
Meteorologie, climatologie, agrometeorologie, 
conducător de doctorat -- directorul Școlii Doctorale 
Științe Geonomice, mem.cor. dr.hab., prof.univ., Maria 
Nedealcov, 2017. 

•  Mîndru Galina  Teza: "Estimarea expunerii teritoriului 
Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri 
naturale”, program de doctorat 166.02 Protecția 
mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor 
naturale, conducător de doctorat -- directorul Școlii 
Doctorale Științe Geonomice, mem.cor. dr.hab., 
prof.univ., Maria Nedealcov, 2018.  

 

Teze susținute în cadrul Școlii Doctorale 



Pe parcursul anilor de studii studenta-doctorandă Mândru Galina 
cond. de doctorat , mem. cor. dr.hab., prof.univ., Maria Nedealcov 
a efectuat 3 acte de implementări.  
Studentul-doctorand Domenco Rodion , cond. de doctorat , 
mem.cor. dr.hab., prof.univ., Maria Nedealcov  - 1 act de 
implementare. 
Studentul –doctorand Grigoraş Nicolaie cond. de doctorat , 
mem.cor. dr.hab., prof.univ., Maria Nedealcov -  5 implementări  
 
 Grigoraş Nicolaie este deţinătorul Bursei acordate de Federaţia 
Mondială a Savanţilor în cadrul proiectului : “Vulnerabilitatea 
ecosistemelor  silvice în contextul schimbărilor climatice” (2019). 



Pentru anul academic 2019–2020 în cadrul Şcolii Doctorale Ştiinţe 
Geonomice au fost câştigate trei proiecte la programul de doctotat 
166.02 – protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resusrelor 
naturale,  conducător de doctorat mem. cor., dr. hab., prof. univ.  
Nedealcov Maria (2), şi dr., conf. univ. Bejan Iurie (1). Conform 
rezultatelor concursului (11. 10. 2019) la studii prin doctorat au fost 
admişi d-ii Şalaru Victor-Cătălin, Cazac Valeriu, Cojocaru Andrei în 
anul I de studii cu programul de învăţământ frecvenţă redusă. 



Pe parcursul anului de gestiune, doctorandul Grigoraş Nicolae cu 
programul de doctotat 166.02 – protecţia mediului ambiant şi 
folosirea raţională a resusrelor naturale cu programul de 
învăţământ frecvenţă redusă, conducător de doctorat Nedealcov 
Maria, m. cor., dr. hab., prof. univ. a acumulat 40 creduite; iar 
doctoranda Goloviţcaia Xenia cu programul de doctotat 153.05 – 
meteorologie, climatologie, agrometeorologie cu programul de 
învăţământ la zi, conducător de doctorat Nedealcov Maria, m. 
cor., dr. hab., prof. univ.– a acumulat câte 60 de credite, 
întrunind toate condiţiile propuse pentru studiile avansate. De 
aceea, decizia Consiliului Ştiinţific a ŞD a fost ca doctoranzii 
nominalizaţi să fie promovaţi în anul III de studii. 
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