
 
 

 
GRANTURI DOCTORALE FINANȚATE DIN BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL DE STUDII 2018-2019 

 Domeniul ştiinţific Program de doctorat Nume prenume conducător de 
doctorat 

Titlul proiectului 

Școala doctorală științe fizice 
1.  Științe ale naturii 131.01. Fizică matematică Enachi Nicolae, dr. hab. prof. 

univ. 
Indistingtibilitate și inseparabilitate cooperativa dintre cavitatile 
optice și aplicarea acestora la fenomenele colective la fotosinteza 
biomoleculelor și biofotonica. 

2.  Științe ale naturii 131.01. Fizică matematică Macovei Mihai, dr. hab., conf.  Controlul dinamicii cuantice cu un câmp coerent de frecvență joasă 
3.  Științe ale naturii 133.04. Fizica stării solide Sidorenko Anatolie, acad., 

prof.univ.,  
Supraconductibilitatea tripletă ca bază a spintronicii 
supraconductoare. 

4.  Științe ale naturii 133.04. Fizica stării solide Kravțov Victor, dr., conf. cerc. Designul, structura și proprietățile magnetice ale materialelor 
metalorganice de tip clusteri homo- și heteronucleari de Fe/Fe-Ln 

Școala doctorală științe biologice 
5.  Știinţe ale naturii 162.01. Genetică vegetală Zamorzaeva-Orleanscaia Irina, 

dr., conf. cerc. 
Diagnosticul molecular al fitoplasmei la soiurile de tomate 
autohtone 

6.  Ştiințe ale naturii 164.01. Botanica 
 

Postolache Gheorghe, dr. hab., 
prof. cerc. 
Manic Gh., dr. hab., conf.  

Fenomenul uscării frasinului (Fraxinus excelsior L.) în Rezervația 
“Plaiul Fagului” și elaborarea măsurilor de atenuare a lui 

7.  Științe ale naturii 164.01 – Botanica 
 

Teleuță Alexandru, dr., conf. 
cerc. 

Particularitățile bioecologice ale reprezentanților genului Clematis 
L. în Republica Moldova 

8.  Știinţe ale naturii 164.01. Botanica 
 

Palancean Alexei, dr. hab., prof. 
cerc. 

Reconstrucția ecologică a arboretelor necorespunzătoare din cadrul 
fondului forestier al republicii Moldova 

9.  Știinţe ale naturii 164.01. Botanica 
 

Bucățel Vasile, dr., conf. cerc. Introducerea în cultură şi perspectiva utilizării speciilor genului 
Rhododendron L 

10.  Știinţe ale naturii 164.01. Botanica 
 

Bucățel Vasile, dr., conf. cerc. Genul Hydrangea L. în Republica Moldova (introducţia, 
particularităţi bioecologice, utilizarea în amenajări peisagistice) 

11.  Știinţe ale naturii 164.01. Botanica 
 

Comanici Ion, dr. hab., prof. 
cerc 

Plantele lemnoase noi în arhitectura peisajeră 

12.  Știinţe ale naturii 164.02. Fiziologie vegetală Duca Maria, acad., prof univ. 
Nedealcov Maria, dr., prof. 
univ. 

Aspecte privind rezistența florii soarelui la secetă în condițiile 
schimbărilor climatice 

13.  Ştiinţe ale naturii 
 

165.01. Fiziologia omului 
şi animalelor 

Şeptiţchi Vladimir, dr. hab., 
conf. cerc.  

Formarea şi păstrarea vestigiului în memorie la şobolanii 
alimentaţi cu biomasa de streptomicete. 



 
 

 
Burțeva Svetlana, dr. hab., 
prof. cerc. 

14.  Științe ale naturii 165.02. Zoologie Munteanu Andrei, dr. prof. 
univ. 

Ornitofauna zonei umede Ramsar ”Lacurile Prutului de Jos” 

15.  Științe ale naturii 165.02. Zoologie Nistreanu Victoria, dr., conf. 
cerc. 

Particularitățile ecologice și importanța liliecilor (Mammalia: 
Chiroptera) în mediul urban și rural din Republica Moldova  

16.  Știinţe ale naturii 165.03. Ihtiologie Bulat Dumitru, dr., conf. cerc. Diversitatea ihtiofaunistică şi starea structural-funcţională a 
ihtiocenozei lacului refrigerent Cuciurgan în condiţiile ecologice 
actuale 

Școala doctorală științe chimice și tehnologice 
17.  Ştiinţe ale naturii 141.01. Chimie anorganică Bulhac Ion, dr. hab.,conf. cerc.  

Bouroș Pavlina, dr., conf. cerc. 
Sinteza, studiul proprietăților și arhitecturii moleculare ale 
compușilor coordinativi ai metalelor de tip „s” și „d” cu liganzi 
polifuncționali 

18.  Ştiinţe ale naturii 143.04. Chimia bioorganică, 
chimia compușilor naturali și 
fiziologic active 

Kulciți Veaceslav, dr.  hab., 
conf. cerc. 

Azidarea legăturilor C-H în compușii terpenici ciclici  
 

19.  Ştiinţe ale naturii 145.01. Chimie ecologică . Duca Gheorghe, acad., dr. hab., 
prof. univ. 

Formarea ecovaleologică a tinerii generații în soluționarea 
problemelor ecologice  

Școala doctorală științe geonomice 
20.  Științe ale naturii 166.02. Protecția mediului 

ambiant și folosirea 
resurselor naturale 

Bejan Iurii, dr., conf. univ. Evaluarea modificării utilizării terenului în bazinul râului Bucovăț 

Școala doctorală științe umaniste 
21.  Științe umaniste 611.02. Istoria românilor (pe 

perioade) 
Cojocaru Gheorghe, dr. hab., 
conf. cerc. 

Chestiunea clasicilor literaturii române în procesul didactic și literar 
din RSSM (anii 1940-1960) 

22.  Științe umaniste 611.02. Istoria românilor (pe 
perioade) 

Constantinov Valentin, dr., conf. 
cerc. 

Țara Moldovei în politica externă a regelui Poloniei lui Jan III 
Sobieski (1674-1696) 

23.  Științe umaniste 611.07 Istoria științei și 
tehnicii (pe domenii) 

Ghilaș Victor, dr. hab., conf. 
cerc. 
Tcacenco Victoria, dr. 

Evoluţia chitarei bas în muzică de jazz din SUA – de la apariţia 
instrumentului până în contemporaneitate: construcţia, tehnici 
interpretative, aspecte stilistice 

24.  Științe umaniste 611.07 Istoria științei (pe 
domenii) 

Manolache Constantin, dr. hab., 
conf. univ. 
Enciu Nicolae, dr. hab.,  

Evoluția științelor socioumaniste în Basarabia interbelică 

25.  Științe umaniste 612.01. Etnologie Nicoglo Diana, dr., conf. cerc. Tradițiile oieritului la găgăuzi (sfârșitul sec. XIX – începutul sec. 



 
 

 
XXI) 

26.  Științe umaniste 621.04. Lexicologie şi 
lexicografie; terminologie şi 
limbaje specializate; 
traductologie 

Bahnaru Vasile, dr. hab., prof. 
univ. 

Statutul funcțional, lexico-semantic și gramatical al regionalismelor 
în limba română 

27.  Științe umaniste 621.04. Lexicologie şi 
lexicografie; terminologie şi 
limbaje specializate; 
traductologie 

Druță Inga, dr. hab., conf. cerc. Terminologia vamală în limba română: constituire, caracteristici și 
tendințe de dezvoltare   

28.  Științe umaniste 621.05.Semiotică; semantică; 
pragmatică 

Hanganu Aurelia, dr. hab., conf. 
univ. 

Abrevierile în discursul militar actual 

29.  Științe umaniste 621.05.Semiotică; semantică; 
pragmatică 

Hanganu Aurelia, dr. hab., conf. 
univ. 

Comunicarea academică în contextul științei deschise (abordare 
lingvistică) 

30.  Științe umaniste 622.01. Literatură română Corcinschi Nina, dr., conf. cerc. Publicistica literară de la „Rampa” (Alexandru Robot, Liviu 
Rebreanu) 

31.  Științe umaniste 622.01. Literatură română Corcinschi Nina, dr., conf. cerc. Universul copilăriei în creația lui Grigore Vieru 
32.  Științe umaniste 622.01. Literatură română Grati Aliona, dr. hab., conf. 

univ. 
Fenomenul post-literatura. Poezia în epoca tehnologiilor avansate 

33.  Științe umaniste 622.03 Teoria literaturii 
 

Grati Aliona, dr. hab., conf. 
univ. 

Textul ergodic şi impactul lui asupra conceptului de literatură 

34.  Științe umaniste 631.02 Filosofie istorică  Bobînă Gheorghe, dr. hab., prof. 
cerc. 

Poporanismul lui Constantin Stere în contextual filosofic european 

Școala doctorală științe juridice, politice și sociologice 
35.  Științe sociale și 

economice 
553.05. Dreptul muncii și 
protecției sociale 

Romandaș Nicolai,  
dr., conf. univ. 

Armonizarea reglementării relațiilor de  muncă în Republica 
Moldova prin prisma instrumentelor juridice ale  Uniunii Europene   

Școala doctorală științe economice și demografice 
36.   Ştiinţe sociale şi 

economice 
522.01. Finanțe Tcaci Carolina, dr., conf. univ. Perfecționarea gestiunii financiare a instituțiilor publice de 

învățământ superior cu autonomie financiară 
37.   Ştiinţe sociale şi 

economice 
522.01. Finanțe Timuș Angela, dr., conf. univ. Evaluarea şi finanţarea sectorului de cercetare din Republica 

Moldova în contextul tendinţelor europene 
38.   Ştiinţe sociale şi 

economice 
521.03. Economie și 
management în domeniu de 
activitate 

Cociug Victoria 
dr., conf. univ. 

Perspectivele dezvoltării mediului concurențial în contextul 
digitalizării economiei 

39.   Ştiinţe sociale şi 521.03. Economie și Savelieva Galina ,dr., conf. cerc. Gestionarea proceselor migraționale în contextul dezvoltării pieței 



 
 

 

 

 

economice management în domeniu de 
activitate 

Gagauz Olga,dr. hab., conf.  muncii competitive (cazul Republicii Moldova)  

40.   Ştiinţe sociale şi 
economice 

521.03. Economie și 
management în domeniu de 
activitate 

Perciun Rodica, dr. hab., conf. 
univ. 

Managementul resurselor destinate modernizării infrastructurii 
rețelelor de transport în Republica Moldova 

41.   Ştiinţe sociale şi 
economice 

521.03. Economie și 
management în domeniu de 
activitate 

Colesnicova Tatiana, dr., conf. 
cerc. 

Eficientizarea managementului susținerii economico-sociale a 
copiilor aflați în dificultate 

42.   Ştiinţe sociale şi 
economice 

521.03. Economie și 
management în domeniu de 
activitate 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. Perfecționarea managementului serviciilor publice prin introducerea 
indicatorilor economici de performanță 

Școala doctorală matematica și știința informației 
43.  Științe ale naturii 121.03. Programarea 

calculatoarelor 
Cojocaru Svetlana, mem. cor., 
prof.cerc. 

Tehnologii şi resurse informaţionale pentru digitizarea şi procesarea 
patrimoniului istorico-literar 

44.  Științe ale naturii 111.03.  Logică matematică, 
algebră şi teoria numerelor 

Şcerbacov Victor, dr. hab., conf. 
cerc 

Cercetarea grupoizilor de ordin mic cu diferite identităţi,  
morfismelor  şi  proprietăţilor lor 


