GRANTURI DOCTORALE FINANȚATE DIN BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL DE STUDII 2019-2020
Domeniul ştiinţific

1.

Științe ale naturii

2.

Științe ale naturii

1.

Științe ale naturii

2.

Științe ale naturii

Program de doctorat

Nume prenume
conducător de doctorat

Școala doctorală matematică și știința informației

111.03. Logică matematică, Şcerbacov Victor
algebră şi teoria numerelor
121.03.
Programarea Petic Mircea
calculatoarelor

Cercetarea quasigrupurilor rst-inversabile,laticelor quasigrupurilor,
aplicarea lor în criptologie.
Cercetarea şi elaborarea instrumentelor informatice pentru
evaluarea credibilităţii datelor.

131.03. Fizică statistică și Sveatoslav
cinetică
Moscalenco
131.01. Fizică matematică
Enachi Nicolae

Interacțiunea excitonilor magnetici bidimensionali

Școala doctorală științe fizice

Știinţe ale
naturii

162.01. Genetică vegetală

2.

Știinţe ale
naturii

164.01. Botanica

Roșca Ion

3.

Știinţe ale
naturii

164.01. Botanica

Roșca Ion

4.

Științe ale
naturii
Știinţe ale
naturii

164.01. Botanica

Ghendov Veaceslav

6.

Știinţe ale
naturii

7.

Științe ale
naturii

Bioinformatică cuantică în baza fenomenelor cooperative dintre
neuroni și aplicarea acestea în optogenetică

Școala doctorală științe biologice

1.

5.

Titlul proiectului

Tumanova Lidia

165.01. Fiziologia omului și Balan Ion;
animalelor
Drugociu Gheorghe
Dan
165.01. Fiziologia omului și Furdui Teodor
animalelor
Dumbrava
VladaTatiana
165.02. Zoologie.
Munteanu Andrei

Analiza genetico-moleculară a rezistenței soiurilor de porumb (Zea
mais) la diferiți fitopatogeni
Particularitățile bioecologice de creștere și dezvoltare a taxonilor
fructiferi netradiționali din specia Lonicera caerulea L. în
Republica Moldova
Plantele lemnoase introducente în formarea spatiilor verzi din
zonele urbane ale Republicii Moldova
Flora vasculară a zonei umede Ramsar ”Lacurile Prutului de Jos
Influenţa factorilor alimentari şi digestivi asupra sistemului
reproductiv
Particularităţi psihofiziologice ale stării sănătăţii persoanelor cu
hepatopatii cronice
Particularitățile ecologo-etologie ale speciilor de păsări acvatice
și semiacvatice din zona Nistrului Inferior

8.

Știinţe ale
naturii

165.02. Zoologie.

Nistreanu Victoria

9.

Știinţe ale
naturii

166.01- Ecologie

Zubcov Elena

10

Științe ale
naturii

166.01- Ecologie

Zubcov Elena

11.

Știinţe ale
naturii

166.01- Ecologie

Bulimaga
Constantin

12.

Știinţe ale
naturii

166.01- Ecologie

13.

Științe ale
naturii

167.01
Biotehnologie.
Bionanotehnologie

Bulimaga
Constantin
Cepoi Liliana

Școala doctorală științe chimice și tehnologice

1.

Ştiinţe ale naturii

141.01. Chimie anorganică

2.

Ştiinţe ale naturii

3.

Ştiinţe ale naturii

143..04. Chimia bioorganică, Ciocîrlan Alexandru
chimia compușilor naturali și Arîcu Aculina,
fiziologic activi
144.01. Chimie fizică.
Povar Igor.

1.

Științe ale naturii

2.

Științe ale naturii

166.02 Protecţia
ambiant şi folosirea
a resurselor naturale
166.02 Protecţia
ambiant şi folosirea
a resurselor naturale

Mamiferele carnivore terestre (Mammalia: Carnivora) din
Miocenul Republicii Moldova
Evaluarea dinamicii și migrației oligoelementelor în sistemul apăsuspensii-hidrobionți al râului Prut
Elucidarea rolului și nivelului de acumulare a substanțelor toxice
în nevertebratele bentonice în ecosistemele râului Prut
Ecosistemele urbane (pe exemplul municipiului Orhei):
sistematica, ecologia, productivitatea lor şi căile de redresare a
stării ecologice ale acestora
Evaluarea și managementul riscurilor de mediu a impactului
antropic asupra ecosistemului râului Nistru
Cianobacteria Nostoc linckia – biosorbent și acumulator biologic
pentru metale grele

Bulhac Ion,.
Bouroș Pavlina,

Compuși coordonativi ai metalelor tranziționale monopolinucleari, inclusiv polimerici, în baza liganzilor polidentați ce
posedă activitate biologică
Analiza cromatografică și spectrală, testarea activității biologică și
utilizarea produselor obținute din specii de plante eterooleaginoase și aromatice
Acțiunea de tamponare a sistemelor acvatice eterogene față de
acozi și metale greleacizii și metalele grele

Școala doctorală științe geonomice

mediului
raţională Nedealcov Maria

mediului
raţională Nedealcov Maria

Impactul factorilor meteo-climatici din perioada caldă a anului şi
posibilităţii de atenuare
Impactul factorilor meteo-climatici din perioada rece a anului şi
posibilităţii de atenuare

3.

Științe ale naturii

1.

Științe umaniste

2.

Științe umaniste

3.

Științe umaniste

4.

Științe umaniste

5.

Științe umaniste

611.07. Istoria științei
tehnicii (pe domenii)
612.01. Etnologie

6.

Științe umaniste

612.01. Etnologie

Cojocari Ludmila

7.

Științe umaniste

Bahnaru Vasile,

8.

Științe umaniste

9.

Științe umaniste

621.04.
Lexicologie
şi
lexicografie; terminologie şi
limbaje
specializate;
traductologie
621.04.
Lexicologie
şi
lexicografie; terminologie şi
limbaje
specializate;
traductologie
621.05.Semiotică; semantică;
pragmatică
621.06.
Teoria
textului,
analiza discursului; stilistică
(cu specificarea limbii după
caz)

10. Științe umaniste

166.02 Protecţia mediului
ambiant şi folosirea raţională Bejan Iurie
a resurselor naturale

Evaluarea modificărilor în structura peisajistă din cadrul bazinului
râului Camenca

Școala doctorală științe umaniste

611.02. Istoria românilor (pe Cojocaru Gheorghe.
perioade)
611.02. Istoria românilor (pe Constantinov
perioade)
Valentin,
611.07. Istoria științei și Dănilă Aurelian,.
tehnicii (pe domenii)
și Ghilaș Victor.
Condraticova Liliana.

Alfabetul latin în viața socială, culturală și administrativă a
RASSM: impact și consecințe (1932-1938)
Criza politico-militară din Rzeczpospolita (1648-1674) şi impactul
ei asupra Ţării Moldovei
Particularitățile regiei în spectacolele cu subiect istoric în
repertoriul operei moldovenești și reflectarea acesteia în presa
timpului
Școala pianistică basarabeană din perioada interbelică - istoric şi
evoluție
Tradiție și modernitate în dezvoltarea meșteșugurilor de prelucrare
artistică a pielii și blănurilor în RSS Moldovenească și Republica
Moldova
Comunitățile evreiești în RSS Moldovenească: aspecte etnoculturale ale cotidianității
Statutul funcțional, lexico-semantic și gramatical al paronimiei în
limba română

Druță Inga.

Terminologia lingvistică în limba română: evoluţie şi caracteristici

Hanganu Aurelia

Particularități pragmalingvistice ale textului reclamelor sociale

Hanganu Aurelia

Textul biografiei științifice: caracteristici de limbă, structură și
funcționare

12. Științe umaniste

621.05.Semiotică; semantică; Mincu Eugenia,
pragmatică
622.01. Literatură română
Grati Aliona.

13. Științe umaniste
14. Științe umaniste
15. Științe umaniste

622.01. Literatură română
622.03. Teoria literaturii
631.02. Filosofie istorică

11. Științe umaniste

Corcinschi Nina,
Anițoi Galina,
Bobînă Gheorghe.

Metaforizarea și de demetaforizarea în fondul lexical al limbii
române
Poezia lui Cezar Baltag: structura imaginarului, limbajul şi
viziunea artistică
Expresii ale autenticității în poezia română postoptzecistă
Cronotopul orașului Chișinău în proza românească
Polemica raționalism – iraționalism (misticism) în filosofia
românească din perioada interbelică

Școala doctorală științe juridice, politice și sociologice

1.
2.

Științe sociale și 552.01. Drept constituţional
economice
Științe sociale și 552.01. Drept constituţional
economice

Guceac Ion

Fundamentele libertății creației Științifice și Artistice

Costachi Gheorghe

Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică: conținut și
mecanism de asigurare

Școala doctorală științe economice și demografice

1.

Ştiinţe sociale şi 521.03.
Economie
economice
management

și Stratan Alexandru
Gagauz Olga

2.

Ştiinţe sociale şi 521.03.
Economie
și Timuș Angela
economice
management în domeniul de

Perfecționarea meсanismului de management al serviciilor de
ocrotire a sănătății sexuale și reproductive din Republica Moldova

în domeniul de activitate

3.

4.

5.

activitate
Ştiinţe sociale şi 521.03.
Economie
economice
management în domeniul
activitate
Ştiinţe sociale şi 521.03.
Economie
economice
management în domeniul
activitate
Ştiinţe sociale şi 521.03.
Economie
economice
management în domeniul
activitate

Dezvoltarea sistemului
performanță

de

management

public

bazat

pe

și Cociug Victoria
de

Impulsionarea dezvoltării antreprenorialului prin perfecționarea
relațiilor dintre mediul de afaceri și stat

și Şavga Larisa
de

Consolidarea
potenţialului
economic
şi
optimizarea
managementului relaţiilor comerciale dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană (prin prisma DCFTA)
Creşterea economică şi dezvoltarea competitivităţii Republicii
Moldova prin specializarea inteligentă

și Şavga Larisa
de

