Tematica tezelor de doctorat (anul I de studii superioare de doctorat, ciclul III)
Anul academic 2017–2018

Nr.

Nume, prenume
doctorand

1

2

1.
Golubev Alexandr
2.
Macari Dorin
3.
4.

5.
6.

Malyutina Nadejda
Stratulat Ioan-Tudor

Cazac Veronica
Cuznețov Alexandr

7
Darii Mariana
8.
Morari Vadim

9.
Popovici Eugenia
10.

Mîndru Alexei

Cifrul programului de doctorat

Nume, prenume
conducător

3
4
Școala doctorală matematică și știința informației

Tema tezei

5

Cercetarea şi elaborarea metodelor eficiente de
Bogatencov Petru, dr. conf.
stocare şi procesare a datelor în sisteme integrate
cerc.
medico-informaţionale
Gaindric Constantin, dr.,
Sistem informatic adaptiv pentru suportul medicilor la
122.03. Modelare, metode matematice, produse
m.c.
diagnosticarea pacienţilor în baza datelor de
program
Lozan Oleg, dr. hab.
sonografie
122.03. Modelare, metode matematice, produse
Corlat Andrei, dr., conf.
Utilizarea tehnologiilor informaţionale la elaborarea
program
univ.
algoritmilor criptografici şi algebrici
Puncte fixe ale (multi) funcțiilor și aplicarea lor în
111.04. Geometrie și topologie
Ciobanu Mitrofan, acad.
studiul proceselor economice
Școala doctorală științe fizice
Achimova Elena, dr., conf. Aplicarea măștii pentru modularea în fază la
134.01. Fizica și tehnologia materialelor
cerc,
dezvoltarea microscopului holografic digital”
Clochișner Sofia, dr. hab.,
Comutatori moleculari optici și magnetici pe baza
131.01. Fizică matematică
conf. univ
complexelor metalelor de tranziție
Materiale metal-organice în baza clusterilor de
Kravțov Victor, dr. hab.,
133.04. Fizica stării solide
carboxilat și polimerilor coordinativi ai metalelor d și
conf.univ.
d-f
Tighineanu Ion, acad.,
Tehnologii de obținere și proprietățile optice și
134.01. Fizica și tehnologia materialelor
prof. univ.
fotoelectrice în sistemul ZnO-MgxZn1-xO pentru
aplicații optoelectronice
Școala doctorală științe chimice și tehnologice
Sinteza și studiul compușilor coordinativi mono- și
Lozan Vasile, dr., conf.
141.01. Chimie anorganică
polinucleari ai elementelor 3d cu liganzi polidentați
cerc.
derivați ai tioureei
141.01. Chimie anorganică
Dragancea Diana, dr.,
Clusteri metalici 3d, 4f și 3d-4f cu derivați ai aldehidei
122.03. Modelare, metode matematice, produse
program

conf. cerc.
11.
Özer Ilker

143.04. Chimie bioorganică, chimie a
compușilor naturali și fiziologic activi

Școala doctorală științe biologice
Rusu Ștefan, dr. conf. cerc.
Bulat Dumitru, dr. conf.
cerc.

12.
Gologan Ion

165.05. Parazitologie

Nicuță Alexandru

164.02. Fiziologie vegetală

Bogdan Victoria

165.01. Fiziologia omului și animalelor

Listopadova Liudmila

165.01. Fiziologia omului și animalelor

Timuș Ion

163.04. Microbiologie

Blîndu Irina

165.01. Fiziologia omului și animalelor

13.

14.

15.
16.
17.

18.

Golovițcaia Xenia

19.

Grigoraș Nicolae

20.

Țîcu Lucia

21.
Velișco Viorica

Arîcu Aculina, Dr. hab.

Bujoreanu Nicolae,
dr. hab., conf. cercet.
Timoșco Maria, dr. hab.,
conf. cerc.
Șeptițchi Vladimir, dr.
hab., conf. cerc.
Sîrbu Tamara, dr. conf.
cerc.
Balan Ion, dr. hab., conf.
univ.

Școala doctorală științe geonomice
153.05. Meteorologie, climatologie,
Nedealcov Maria, dr. hab.,
agrometeorologie
prof. univ
166.02. Protecția mediului și folosirea rațională
Nedealcov Maria, dr. hab.,
a resurselor naturale
prof. univ
166.02. Protecția mediului și folosirea rațională
Boian Ilie, Dr., conf. univ.
a resurselor naturale
166.02. Protecția mediului și folosirea rațională
a resurselor naturale

Boian Ilie, Dr., conf. univ.

salicilice
Sinteza compușilor terpeno-heterociclici biologic
activi și a complecșilor de incluziune a acestora cu
glucide naturale
Helmintofauna speciilor alogene de pești în condițiile
Republicii Moldova
Influența inhibitorului sintezei etilenei Fitomag asupra
derulării
proceselor de maturare-senescență la
fructele de măr
Unele aspecte fiziologice ale tubului digestiv și rolul
streptococilor intestinali din genurile utile în
menținerea dirijată a sănătății
Rolul sistemului orexinergic al creierului în reglarea
ciclului veghe-somn și comportamentului nutritive
Strategii noi de conservare a micromicetelor cu
utilizarea nanoparticulelor.
Spermatogeneza și productivitatea în funcție de
suplimentarea lipoproteică echivalată a rației
alimentare
Potențialul balneoclimateric în contextul schimbărilor
climatice regionale
Impactul modificărilor de mediu asupra sectorului
forestier pe teritoriul Republicii Moldova.
Intervenția antropică și rolul său în structura și
evoluția peisajelor din bazinul hidrografic Nîrnova
Evaluarea agroclimatică a impactului schimbărilor
climatice în sectorul agricol din Regiunea de
Dezvoltare Sud a Republicii Moldova

Școala doctorală științe economice și demografice
22.

23.

Boldurat Vladislav

521.03. Economie și management în domeniul
de activitate

Aculai Elena dr. hab.,
conf. cerc.

Hiznicenco Sorina

522.01. Finanțe

Cociug Victoria, dr., conf.
univ.

Gutium Tatiana

521.03. Economie și management în domeniul
de activitate

Stratan Alexandru, memb.
Cor. Prof.

24.

Dezvoltarea mecanismelor instituționale de susținere a
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) la nivel
național și regional
Perfecționarea finanțelor publice la nivelul l unității
administrativ-teritoriale
Managementul evaluării competitivității bunurilor
autohtone în contextul politicii comerciale a Republicii
Moldova

25.
Saghin Lilia
26.

Țirigan Sergiu

27.

Idriceanu Cătălin-Ionel

28.

521.03. Economie și management în domeniul
de activitate

Aculai Elena, dr. hab.,
conf. cerc.

521.03. Economie și management în domeniul
Bajura Tudor, dr. hab.,
de activitate
prof.univ.
521.03. Economie și management în domeniul
Șargu Lilia, dr.
de activitate
Școala doctorală științe juridice, politice și sociologice

Graur Gheorghe

553.01. Drept civil

Chiroșca Dorian, dr.

29.

Palnițchii Anna

554.01. Drept penal și execuțional penal

Rusu Vitalie, dr.

30.

Begliță Lucia

554.01. Drept penal și execuțional penal

Berliba Viorel, dr., conf.
univ.

Gheorghieva Svetlana

554.01. Drept penal și execuțional penal

Moraru Victor, dr.

Cherdivară Radu

552.01. Drept constituțional

Trocin Eugeniu

552.01. Drept constituțional

Guceac Ion, acad. prof.
univ
Sochircă Andrei, dr. hab.,
prof. univ.

Carajeleascov Cristina

554.03. Drept procesual penal

Osoianu Tudor, dr.

Jirariuc Vitalie

554.01. Drept penal și execuțional penal

Rusu Vitalie, dr. conf. univ

Tuzla Andrei

552.03. Drept financiar

Guștiuc Andrei, dr. conf.
univ.

Malinche Diana-Mihaela

553.05. Dreptul muncii și protecției sociale

Romandaș Nicolae, dr.

Mîța Ana

553.05. Dreptul muncii și protecției sociale

Romandaș Nicolae, dr.

Tatar Olga

553.01. Drept civil

Victor Volcinschi, dr.

Sarî Tatiana

554.01. Drept penal și execuțional penal

Donica Ina

554.03. Drept procesual penal

Berliba Viorel, dr., conf.
univ.
Berliba Viorel, dr., conf.
univ.

31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.

Managementul incluziunii persoanelor cu dezabilități
în procesul de dezvoltare a întreprinderilor mici și
mijlocii (IMM-urilor) din Republica Moldova
Managementul promovării produselor agricole din
Republica Moldova (fructe proaspete)
Valorificarea resurselor forestiere în contextul
sustenabilității economice
Răspunderea juridică pentru încălcarea dreptului la
marcă în Republica Moldova
Fabricarea sau punerea în circulație a semnelor
bănești false sau a titlurilor de valoare false
Răspunderea penală pentru infracțiuni săvârșite în
stare de ebrietate
Încadrarea juridică a tehnologiilor informaţionale în
procesul de studii a condamnaţilor
Transpunerea celor mai bune practice Europene în
sistemul electoral din Republica Moldova
Accesul liber la justiție – garanție preliminară
desfășurării unui proces echitabil
Realizarea controlului judecătoresc asupra respectării
drepturilor omului în cadrul procedurii de verificare a
legalității acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor
speciale de investigații
Cauzarea de prejudicii la reținerea infractorului, ca
circumstanță ce înlătură caracterul infracțional al
faptei
Supravegherea și controlul exercitat asupra procesului
bugetar
Fundamente teoretico-practice
privind statutul juridic al persoanelor cu dizabilitati în
sfera muncii (aspect comparativ)
Statutul juridic al instituţiei asistenţa socială în
contextul integrării europene
Particularităţile reglementării contractelor nenumite
în legislaţia Republica Moldova
Răspunderea penală în cazul excesului de autor
Urmărirea penală: reglementări naţionale şi abordare
comparativă

42.

Limitele răspunderii penale a participanţilor la
infracţiune
Dobândirea
creditului,împrumutului
sau
despăgubirii/indemnizației
de
asigurare
prin
înșelăciune
Aspecte juridice privind nulitatea unei mărci

Ceban Radu

554.01. Drept penal și execuțional penal

Berliba Viorel, dr. hab.
prof. univ.

Janu Natalia

554.03. Drept procesual penal

Rusu Vitalie, dr. conf. univ

Moldovan Lăcrămioara

553.02. Dreptul afacerilor

Țărnă Alexandru

552.01. Drept constituțional

Moroi Natalia

611.01. Istoria Moldovei (pe perioade)

Enciu Nicolae, dr. hab

Procese demografice în RSS Moldovenească (19441991)

621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (cu
specificarea limbii, după caz)
621.04. Lexicologie și lexicografie; terminologie
și limbaj specializat; traductologie (cu
specificarea limbii, după caz)

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

Structuri pragmalingvistice în discursul academic

Hanganu Aurelia,
dr. hab., conf. univ

Limbajul informatic și al mediilor electronice în limba
română actuală

Luțev Oxana

622.01. Literatură română

Dementieva Diana

622.03. Teoria literaturii

Grotescul, absurdul și farsa în creația lui Nicolae
Esinencu
Lectura ca mod de existență a operei literare. Teorii
ale lecturii din sec. al XX-lea

Serdeșniuc Luis

631.05. Filosofie socială, antropologie filosofică
și filosofia culturii

52.

Coșeru Ion

622.01 Literatură română

53.
54.
55.

Bivol Elena
Iavtușenco Vera

611.07. Istoria științei și tehnicii (pe domenii)
611.07. Istoria științei și tehnicii (pe domenii)

Grati Aliona,
dr. hab., conf. univ.
Grati Aliona,
dr. hab., conf. univ.
Pascaru Ana, dr. hab., conf.
cerc.
Capcelea Valeriu, dr. hab.,
conf. univ.
Corcinschi Nina, dr., conf.
cerc.
Șlapac Mariana, dr. hab.
Șlapac Mariana, dr. hab.

Frumosu Elena

611.02. 611.02. Istoria românilor (pe perioade)

Dragnev Demir, memb.
cor., prof.

Friptuleac Alexandru

611.07. Istoria științei și tehnicii (pe domenii)

Manolache Constantin, dr.
hab. conf. univ

Șuiu Veaceaslav

611.02. 611.02. Istoria românilor (pe perioade)

Constantinov Valentin, dr.,
conf. cerc.

Gunevoi Anna

611.07. Istoria științei și tehnicii (pe domenii)

Bulicanu Mariana

611.07. Istoria științei și tehnicii (pe domenii)

Manolache Constantin, dr.
hab. conf. univ
Ghilaș Victor, dr. hab.,
conf. cerc.

43.

44.
45.

46.
47

Eni Mihaela

48.
Sotnic Victoria
49.
50.

Chiroșca Dorian, dr.
Andrei Smochină, dr. hab.,
prof. univ.
Școala doctorală științe umaniste

51.

56.
57.

58.
59.

Protecţia drepturilor omului în mediu on-line

Redimensionarea spațiului cultural în societatea sec.
XXI
Dramaturgia postsovietică din Republica Moldova.
Lumi artistice reprezentate
Creația arhitectului Valentin Voițehovschi
Creația arhitectorului Semion Șoihet
Încadrarea populației din Basarabia în sistemul
social-economic și administrativ al Imperiului Rus, în
baza actelor vechi de familie (sec. al XIX-lea)
Academicianul I. Prinț (1891-1966) - fondatorul școlii
entomologice moldovenești
Relațiile diplomatice ale Țării Moldovei cu Imperiul
Habsburgic între mijlocul și sfârșitul secolului al XVIlea
Activitatea academicianului N. Dimo (1873-1959) în
contextul cercetărilor pedologice academice
Doina ca specie reprezentativă a genului liric în
istoria culturii muzicale naționale

60.
61.

Luță Valeriu

611.07. Istoria științei și tehnicii (pe domenii)

Panfil Vera

631.02. Filosofie istorică

Șibaev Dmitri

611.07. Istoria științei și tehnicii (pe domenii)

Cucereavîi Serghei

611.02. 611.02. Istoria românilor (pe perioade)

62.

63.

Ghilaș Victor, dr. hab.,
conf. cerc.
Bobînă Gheorghe, dr. hab.,
prof. cerc.
Șlapac Mariana, mem.
cor., conf. cerc.
Toma Liudmila, dr., conf.
cerc.
Gheorghe Cojocaru, dr.
hab., prof. univ.

Cultura corală în viața mănăstirilor din spațiul prutonistrean: istorie și tradiție artistică
Conceptul de model cultural în filosofia lui Constantin
Noica
Rolul desenului artistic în cadrul evoluției artelor
plastice în Republica Moldova în secolul al XX-lea.
Biserica și viața religioasă din Județul Soroca (1918 1940)

