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Numele, prenumele 
doctorandului 

Program de doctorat Tema tezei Numele, prenumele 
conducătorului de 

doctorat 
Școala doctorală Matematică și Știința Informației 

Budanaev Ivan 111.06. Logica matematică, 
algebra și teoria numerelor 

Paritatea Hilbert în module formale şi aplicaţiile ei 
în criptologie 
 

Ciobanu Mitrofan,  
acad., prof. univ. 
Vostokov S., dr. hab. 

Coliban Andrei 122.03. Modelare; metode 
matematice; produse program 

Sisteme informatice inteligente   destinate 
ajutorului  persoanelor în  vârstă  să menţină o  
existenţă  activă şi relativ sănătoasă   

Gaindric Constantin, 
 dr. hab., prof. univ. 

Dascalescu Anatolii 111.02. Ecuații diferențiale Integrabilitatea sistemelor diferenţiale cubice cu 
drepte şi cubice invariante 

Cozma Dumitru,  
dr. hab., conf. univ. 

Gancev Alexandr 122.03. Modelare; metode 
matematice; produse program 

Instrumente informatice inteligente pentru 
autoevaluarea stării de sănătate a persoanelor de 
vârsta a treia 

Gaindric Constantin, 
 dr. hab., prof. univ. 

Siutkin Oleg 122.03.  Modelare; metode 
matematice; produse program 

Modele de estimare a fiabilităţii structurilor 
software a operatorilor telefoniei mobile 

Corlat Andrei, 
dr., conf. univ. 

Școala doctorală Științe Fizice 

Belei Ina 133.04. Fizica stării solide Specificul de deformare la micro și nanoidentare a 
materialelor vitroase borofosfatice 

Șikimaka Olga,  
dr., conf. cerc. 

Bold Victor 133.04. Fizica stării solide Asamblarea și studiul arhitecturii moleculare a 
unor compuși coordinativi în baza moleculelor cu 
importanță tehnologică și fiziologică 

Kravțov Victor, 
dr., conf. cerc. 
Coropceanu Eduard, 
dr., conf. univ. 

Caloșin Danila 221.01. Sisteme și tehnologii 
energetice 

Cercetarea regimurilor sistemului energetic la 
dezvoltarea interconexiunilor formate din linii 
dirijate cu autocompensare 

Postolatii Vitalie,  
acad., prof. cerc. 
 



Croitori Dorina 134.01. Fizica și tehnologia 
materialelor 

Cercetarea corelaţiilor structurale, magnetice şi 
electronice în supraconductori neconvenționali 
FeTe1-xSe(S)x și RbFe2Se(S)2 

Țurcan Vladimir, 
 dr. hab., conf. cerc. 

Golub Irina 221.01. Sisteme și tehnologii 
energetice 

Utilizarea convertoarelor comandate de putere 
pentru dirijarea cu regimul sistemului 
electroenergetic 

Berzan Vladimir,  
dr. hab., conf. univ. 

Mîrzac Alexandra 131.01. Fizica matematică Studiul dinamicii cuantice în sistemele moleculare 
dipolare   

Macovei Mihai,  
dr., conf. cerc. 

Sava Alexei 2333.01. Nanomicroelectronică 
și optoelectronică 

Supraconductibilitatea tripletă ca bază a 
spintronicii supraconductoare 

Sidorenco Anatolii, 
mem. cor., prof. univ. 

Școala doctorală Științe Chimice și Tehnologice 

Bilan Dmitri 143.01. Chimie organică Sinteza şi studiul oxindolilor optic activi 
 

Macaev Fliur,  
dr. hab., prof. univ. 

Cuba Lidia 143.01. Chimie organică Sinteza templată și studiul compușilor coordinativi 
mono- și polinucleari ai metalelor 3d cu liganzi în 
baza S-alchilizotiosemicarbazidei 

Cocu Maria,  
dr.,  conf. univ. 

Fratea Marina 143.04. Chimie bioorganică, 
chimia compușilor naturali și 
fiziologic activi 

Sinteza dirijată și studiul activităţii antitumorale a 
unor compuşi terpenici chirali şi a combinaţiilor 
coordinative ale acestora cu metalele de tranziţie  

Aricu Aculina,  
dr. hab., conf. cerc. 

Gînsari Irina 144.01. Chimie fizică Evaluarea influenței chimiei suprafeței 
adsorbanților carbonici în procesul de adsorbție a 
poluanților 

Nastas Raisa,  
dr., conf. cerc. 
 

Lozovan Vasile 141.01.  Chimie anorganică Sinteza, studiul și designul molecular al compușilor 
coordinativi ai metalelor tranziționale asamblați în 
baza unor azometine 

Coropceanu Eduard, 
dr., conf. univ. 

Lunganu Maria 143.04.  Chimie bioorganică, 
chimia compușilor naturali și 
fiziologic activi 

Sinteza în baza sclareolului, și a acidului ent-kaur-
16-en-19-oic a unor diterpenoide bioactive 
polifuncționalzate 

Ungur Nicon,  
dr. hab., conf. cerc. 

Școala doctorală Științe Biologice 

Armașu Sergiu 163.01. Biologie moleculară Aspecte comparative privind rezistenţa sistemică 
indsuă la diferite genotipuri de floarea-soarelui 

Duca Maria, 
 acad., prof. univ. 

Bogatîi Dinu 165.03. Ihtiologie Diversitatea și funcționarea comunităților 
macrobentonice în rezervația Iagorlâc și lacul de 
acumulare Dubăsari 

Ungureanu Laurenția, 
 dr. hab., prof. univ. 

Botnaru Nicolai 165.01.  Fiziologia omului și 
animalelor 

Elaborarea unui sistem de monitorizare  a stării 
sănătăţii sistemului cardiorespirator  

Furdui Tudor, 
 acad., prof univ. 



Caldari Vladislav 165.02.  Zoologie Liliecii (Chiroptera, Mammalia) din adăposturile 
subterane ale Republicii Moldova 

Nistreanu Victoria, 
dr., conf. cerc. 

Certan Corina 166.01.  Ecologie Particularităţile restabilirii ecosistemului petrofit (pe 
exemplul carierei ,,Lafarge Ciment’’(Moldova) S.A) 

Bulimaga Constantin, 
dr. hab., comnf. Cerc. 

Dohotaru Iurie 166.01.  Ecologie Barcodarea genetico-moleculară a unor grupe 
ecologice a ihtiofaunei din ecosistemele acvatice ale 
Republicii Moldova 

Toderaș Ion, 
 acad., prof. univ. 

Gargalîc Svetlana 165.04. Entomologie Cicadele (Hemiptera: Cicadomoprha et 
Fulgoromarpha) din Republica Moldova: diversitate, 
bioecologie şi valoare economică 

Andreev Alexei, 
dr. hab., conf. cerc. 

Glavan Ana 164.01. Botanică Reconstrucția arboretelor carpinizate în zona 
centrală a RM 

Palancean Alexei,  
dr.,  conf. cerc. 

Gorceag Maria 164.01. Botanică Cercetarea proceselor de dezvoltare şi multiplicare 
microclonală in vitro la Lyciumbarbarum (L) (Goji) 

Ciorchină Nina,  
dr., conf. cerc. 

Ivanova Anastasia 166.01. Ecologie Migrația poluanților organici persistenți în 
ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova 

Zubcov Elena,  
dr. hab., prof. cerc. 

Josu Melania 164.01. Botanică Conservarea fitodiversității plantelor rare din fam. 
Amaryllidaceae prin vitrocultură 

Ciorchină Nina,  
dr., conf. cerc. 

Maftei Elena 167.01. Biotehnologie, 
bionanotehnologie 

Tehnologie complexă de obţinere a biomasei de 
Dunaliella salina în calitate de materie primă pentru 
industria cosmetică 

Rudic Valeriu,  
acad., prof. univ. 

Pascaru Alexandru 411.09. Protecția plantelor Elaborarea biotehnologiei de producere  și aplicare 
a preparatelor baculovirale pentru combaterea 
Lymantria dispar 

Voloșciuc Leonid, 
dr. hab., prof. cerc. 

Țăpordei Alla 411.04. Ameliorarea și 
producerea semințelor 

Crearea hibrizilor de tomate pentru procesare 
industrială 

Botnari Vasile, 
dr. hab., prof. cerc. 

Țugulea Cristina 165.04. Entomologie Starea actuală şi importanţa fluturilor din familia 
Noctuidae (Lepidoptera) în ecosistemele naturale şi 
antropizate din Republica Moldova 

Derjanschi Valeriu,  
dr. hab., prof. cerc. 

Țuțuieanu Valeri 163.01. Biologie moleculară Studii moleculare ale variabilităţii genetice umane în 
cazuri normale şi patologice 

Duca Maria, 
acad., prof. univ. 

Ulinici Mariana 313.02. Microbiologie, 
virusologie medicală 

Reglarea proceselor inflamatoare prin intermediul 
remediilor obţinute din Spirulina plantesis 

Rudic Valeriu,  
acad., prof. univ. 

Zaicenco Nadejda 165.01. Fiziologia omului și 
animalelor 

Particularităţi de conservare ale materialului 
reproductiv în funcţie de specificul spermatogenezei 

Balan Ion,  
dr. hab., conf. univ. 

Cuțulab Ala 165.01.  Fiziologia omului și 
animalelor 

Sistemul respirator, rolul lui în asigurarea 
sanogenităţii organismului 

Ciochină Valentina, 
dr., conf. cerc. 



Vasiliciuc Anastasia 163.04.  Microbiologie Viabilitatea şi activitatea biologică a 
microorganismelor deponate în CNMN IMB AŞM 
după liofilizare în prezenţa 

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

Școala doctorală Științe Geonomice 
 

Domenco Rodion 153.05. Meteorologie, 
climatologie, agrometeorologie 

Estimarea spațio-temporală a precipitațiilor 
excedentare pe teritoriul Republicii Moldova 

Nedealcov Maria, 
 dr. hab., conf. cerc. 

Iațco Lilia 151.02. Hidrogeologie Resursele de apă subterană hidrogeodinamică cu 
recirculație activă a teritoriului interfluviului Prut-
Nistru 

Moraru Constantin,  
dr. hab., conf. cerc. 

Jeleapov Victor 151.02. Hidrogeologie Studiul Impactului surselor de poluare la calitatea 
apelor subterane cu utilizarea metodelor moderne de 
monitoring: studiu de caz Republica Moldova 

Bogdevici Oleg,  
dr., conf. cerc. 

Mîndru Galina 166.02. Protecția mediului 
ambiant și folosirea rațională a 
resurselor naturale 

Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova 
către manifestarea anumitor riscuri naturale 

Nedealcov Maria,  
dr. hab., conf. cerc. 

Popov Mihail 151.01. Geologie generală și 
regională 

Sistematizarea datelor privnd compoziția, structura 
și evoluția geologică a paleozoicului timpurii din 
Republica Moldova 

Ciubotaru Valerian, 
dr., conf. cerc. 

Troian Sergiu 134.10. Geofizică și 
seismologie 

Vulnerabilitatea seismică a clădirilor din Republica 
Moldova 

Alcaz Vasile, 
dr. hab., conf. cerc. 

Școala doctorală Științe Juridice, Politice și Sociologice 

Dănilă Anatolie 554.01. Drept penal și 
execuțional penal 

Provocarea infracțiunii de corupție  și testul de 
integritate: abordări juridico-penale 

Cușnir Valeriu, 
 dr. hab., prof. univ. 

Păduraru – Gagiu 
Olga 

552.03. drept financiar (bancar, 
fiscal, vamal) 

Regimul juridic de supraveghere a sectorului 
financiar-bancar 

Guștiuc Andrei,  
dr., conf. univ. 

Tataru Gheorghi 552.01. Drept constituțional Imunitatea și răspunderea șefului de stat în condițiile 
democrației contemporane 

Costachi Gheorghe, 
dr. hab., prof. univ. 

Becciu Florin 561.01. Teoria, metodologia 
politologie, instituții și procese 
politice 

Presiunea politică în contextul modernizării 
Republicii Moldova 

Sprîncean Serghei,  
dr., conf. univ. 

Cozma Daniela 552.01. Drept constituțional Răspunderea magistraților – garanție a legalității și 
eficienței puterii judecătorești în Republica Moldova 
și România  

Costachi Gheorghe, 
dr. hab., prof. univ. 

Cozonac Aliona 552.03. Drept financiar 
(bancar, fiscal, vamal) 

Procesul bugetar la nivelul Uniunii Europene: 
impact asupra armonizării legislației Republicii 
Moldova 

Guștiuc Andrei,  
dr., conf. univ. 



Drumea Iulia 553.05. Dreptul muncii și 
protecției sociale 

Instituția juridică a patronatului în cadrul 
parteneriatului social în sfera muncii 

Romandaș Nicolae, 
dr., conf. univ. 

Gore Doinița 553.01. Dreptul  civil Contractul de transport auto de pasageri Volcinschi Victor, 
 dr., prof. univ. 

Gubenco Ana 552.03. Drept financiar 
(bancar, fiscal, vamal) 

Autonomia financiar-fiscală a unităților 
administrativ-teritoriale 

Guștiuc Andrei,  
dr., conf. univ 

Iarmaliuc Petru 552.08. Drept internațional și 
european public 

Conflictele armate cu caracter asimetric în dreptul 
internațional umanitar contemporan 

Chirtoacă Natalia,  
dr., conf. univ. 

Malcoci Cristina 562.01. Teoria și metodologia 
relațiilor internaționale și a 
diplomației 

Participarea organizaţiilor internaţionale 
guvernamentale la soluţionarea ,,conflictelor 
îngheţate’’: studiu comparativ 

Juc Victor,  
dr. hab., prof. univ. 

Marcu Livia 554.01. Drept penal și 
execuțional 

Partea vătămată în procesul penal Rusu Vitalie,  
dr., conf. univ. 

Micu Victor 552.01. Drept constituțional Răspunderea  Parlamentului Republicii Moldova – 
condiție necesară pentru edificarea statului de drept 
contemporan 

Costachi Gheorghe, 
dr. hab., prof. univ 

Migalco Andrian 552.03. Drept financiar 
(bancar, fiscal, vamal) 

Participarea organizaţiilor internaţionale 
guvernamentale la soluţionarea ,,conflictelor 
îngheţate’’: studiu comparativ 

Guștiuc Andrei,  
dr., conf. univ. 

Novac-Diaconu 
Laurențiu 

553.01. Drept civil Reglementarea cambiei prin prisma legislației 
Republicii Moldova și a Uniunii Europene 

Chirtoacă Leonid,  
dr., conf. univ. 

Tauber Marina 561.01. Teoria, metodologia 
politologiei, instituții și procese 
politice 

Politica națională a Republicii Moldova în domeniul 
sportului: potențial de modernizare și perspective 

Juc Victor,  
dr. hab., prof. univ. 

Școala doctorală Științe Umaniste 

Arama Olga 611.02,  Istoria românilor (pe 
perioade) 

Țara Moldoveiîn timpul domniei lui Bogdan III,  Constantinov 
Valentin, dr., conf. 
cerrc. 

Berdan Silvia 622.01. Literatura română Vasile Romanciuc. Tradiționalism și modernitate poetică;  
 

Corcinschi Nina, 
dr.,  conf. cerc. 

Botnari Liliana 621.04 -. Lexicologie și 
lexicografie; terminologie și 
limbaje specializate; traductol. 

Stilul religios în limba română constituirea, importanța, 
particularități fonetice, lexicale și gramaticale  
 

Bahnaru Vasile,  
dr. hab., conf. cerc. 

Bugaci Mariana 621.04. Lexicologie și 
lexicografie; terminologie și 
limbaje specializate; traductol. 

Teoria variabilității și aplicabilitatea ei la limba română 
din Republica Moldova și România;  
 

Bahnaru Vasile, 
 dr. hab., conf. cerc. 



Bujorean Tatiana 612.01. Etnologie Componenta etnică a costumului popular (în a doua 
jumătate a secolului al XX – începutul secolului al XXI) 

Cvilincova Elizaveta,  
dr. hab.,  conf. cerc. 

Cârciumaru Dumitru 653.01. Muzicologie Comunicarea semnică a discursului liric în arta dirijorală; 
653.01 – Arta muzicală 

Ghilaş Victor,  
dr. hab. , conf. cerc. 

Cechina Tatiana 611.02 . Istoria românilor (pe 
perioade) 

Viața politică în Basarabia (1918-1940) 
 

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

Cojocari Constantin 621. 04. Lexicologie și 
lexicografie;  terminologie și 
limbaje specializate; traductol. 

Structura funcțională semantică și stilistică a eponimelor ; 
 

. Bahnaru Vasile, 
 dr. hab., conf. cerc 

Cojocaru Inga 631.05. Filosofie socială, 
antropologie filosofică și 
filosofia culturii 

Valorificarea oportunităţilor societăţii bazate pe 
cunoaştere în domeniul filosofiei sociale 

Pascaru Ana,  
dr. hab., conf. univ., 
Capcelea Valeriu, 
 dr. hab.  conf. univ 

Colun Marina 611.02.  Istoria românilor (pe 
perioade) 

Academicianul Nicolae Corlăteanu. Bibliografie științifică 
 

Dragnev Demir, 
 mem. cor.,  prof. univ. 

Enicov Cristina 621.05. Semiotică, semantică, 
pragmatică 

Particularități lingvistico-pragmatice ale discursului 
publicitar francez și român 

 Bahnaru Vasile, 
 dr. hab., conf. cerc 

Formanciuc Andrian 613.01. Arheologie Procese cultural-istorice în silvostepa carpato-nistreană în 
perioada târzie a epocii hallstattiene (mijlocul sec. VII – a 
doua jumătate a sfârșitul sec. VI î.e.n.) 

Leviţki Oleg, 
 dr. hab., conf. cerc. 

Gabura Dumitru 622.01. Literatura română Poezia lui Victor Teleucă în lumina psihologiei 
transpersonale 

 Cimpoi Mihai,  
acad., prof. univ. 

Luca Aliona 621.04. Lexicologie și 
lexicografie;  terminologie și 
limbaje specializate; traductol. 

Terminologizarea, determinologizarea și 
reterminologizarea în limba română (din ultimele două 
decenii) 

Vulpe Ana,  
dr., conf. univ. 

Rusu Mariana 612.01. Etnologie Reflectarea imaginii și tradițiilor romilor în presa din 
RSSM și Republica Moldova (a doua jumătate a secolului 
al XX –începutul secolului al XXI) 

Cvilincova Elizaveta,  
dr. hab., conf. cerc. 

Surdu Victoria 613.01. Arheologie Grupul cultural Buceac  (mil. III î.e.n.) Dergaciov Valentin, 
 dr. hab., conf. cerc. 

Șalari Marin 611.02 . Istoria românilor Formarea cadrelor ecleziastice în Basarabia din sec. XIX- 
începutul sec. XX (1812-1917) 

Victor Ţvircun,  
dr. hab., prof. univ. 

Țonciu Tatiana 611.02. Istoria românilor (pe 
perioade) 

Activitatea editorială a Academiei de Științe (1915-2005) 
 

Dragnev Demir, 
 mem. cor.,  prof. univ 

Vrabie Nicu 631.02. Filozofie istorică Integrarea tradițiilor filosofice în societatea contemporană Bobână Gheorghe,  
dr. hab.  prof. univ. 

Școala doctorală Științe Economice și Demografice 

Bulat Inga 521.03. Economie și 
management în domeniul de 

Perfecționarea mecanismului auditorial financiar în 
sectorul public 

Perciune Rodica,  
dr., conf. univ. 



  
  

 
 

activitate 

Ceban Alexandru 523.01, Finanțe Evaluarea economie tenebre în contextul 
perfecționării procesului de administrare fiscală 

Timuș Angela,  
dr., conf. univ. 

Cernat Nicoleta 521.03. Economie și 
management în domeniul de 
activitate 

Managementul resurselor umane al personalului 
nedidactic din învățămîntul universitar 

Stratan Alexandru, 
 dr. hab., prof. univ. 

Crainic Galina 521.03 . Economie și 
management în domeniul de 
activitate 

Managementul proiectelor în valorificarea 
posibilităților economiei serviciilor în condițiile 
integrării în spațiul economic european (cazul 
industriei turistice a Republicii Moldova 

Trofimov Victoria, 
dr., conf. univ 

Ghibescul Mihail 521.03 . Eonomie și 
management în domeniul de 
activitate 

Cercetarea factorilor economiei tenebre în impactul 
lor asupra economiei naționale (cazul Republicii 
Moldova) 

Iliadi Gheorghe, 
 dr. hab., prof. cerc. 

Malendra Denis 523.01 . Finanțe Contagiunea și riscul sistemic în sectorul financiar al 
Republicii Moldova 

Timuș Angela,  
dr., conf. univ. 

Opincă Ina 521.03 . Economie și 
management în domeniul de 
activitate 

Oportunități manageriale ale Organismelor 
Financiare Internaționale și Europene (OFIE) în 
suportul dezvoltării economiilor emergente 

Trofimov Victoria, 
dr., conf. univ. 

Popușoi Dan 521.03 . Economie și 
management în domeniul de 
activitate 

Perfecționarea sistemului finanțelor publice locale în 
condițiile reformei administrativ-teritoriale în 
Republica Moldova 

Perciun Rodica,  
dr., conf. univ. 
 

Rusu Patrick 
 

521.03. Economie și 
management în domeniul de 
activitate 

Gestionarea activității inovaționale în industria 
farmaceutică 

Ganea Victoria,  
dr. hab., conf. univ. 

Turețchi Viorel 521.03. Economie și 
management în domeniul de 
activitate 

Eficientizarea funcționării pieței obiectelor 
imobiliare în spațiul rural al Republicii Moldova 

Bajura Tudor,  
dr. hab., prof. univ. 

Țvircun Alexandra 523.01 . Finanțe Problemele globalizării financiare și căile soluționării 
lor 

Luchian Ivan,  
dr., conf. cerc. 

Vanghele Cristian 521.03. Economie și 
management în domeniul de 
activitate 

Managementul sistemelor de irigație în agricultură Stratan Alexandru,  
dr. hab., prof. univ. 


