
 

REGISTRUL TEZELOR DE DOCTOR SUSŢINUTE ÎN ANUL 2005 
 

 Numele şi prenumele 

autorului 
Denumirea tezei 

Denumirea instituţiei în 

care a fost elaborată teza 
Domeniul Cifrul specialităţii 

Data confirmării 

gradului ştiinţific 

1.  SÎRBU Tamara 

 

Particularităţile fiziologo-biochimice de 

cultivare a unor tulpini de micromicete 

producători de enzime lipolitice 

Institutul de 

Microbiologie al AȘM 

biologie 03.00.07 – 

Microbiologie 

27.01.2005 

2.  CUREA Natalia 

 

Impactul stresului educaţional asupra 

unor parametri fiziologici la adolescenţi 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

biologie 03.00.13 – 

Fiziologia omului 

şi animalelor 

27.01.2005 

3.  ZAGNAT Marin 

 

Studiul unor plante (medicinale) utilizate 

în medicina populară din Moldova şi 

România; produse vegetale cu saponine 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie “Nicolae 

Testemiţanu” 

farmacie 15.00.01  –   

Farmacie 

27.01.2005 

4.  NASERALLAH 

S.N.Alaa 

(Palestina) 

 

Rolul metodelor radio-imagistice în 

studierea aparatului asteoarticular şi 

sistemului respirator la bolnavii cu artrită 

reumatoidă şi lupus eritematos sistemic 

Institutul Oncologic medicină 14.00.19  –   

Imagistică 

medicală 

27.01.2005 

5.  GUŢAN Virgiliu 

 

Utilizarea analgeticelorneopioizi în 

supravegherea anestezică monitorizată în 

chirurgia ORL 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie “Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.37  –   

Anesteziologie şi 

reanimatologie 

27.01.2005 

6.  POSTOLACHE 

Sergiu 

 

Metodele eferente de detoxicare 

extracorporală în intoxicaţiile acute cu 

ciuperci la copii 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie “Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.37  –   

Anesteziologie şi 

reanimatologie 

27.01.2005 

7.  PERU Aurelia Promovarea imaginii liderului politic: 

metode şi tehnici (cazul Republicii 

Moldova) 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

politologi

e 

23.00.01 – Teoria 

şi istoria 

politologiei; 

instituţii şi 

procese politice 

27.01.2005 

8.  ERMOLOVICI 

Andrei 

(Belarus) 

Relaţiilebelaruso-moldave: 

stareaşitendinţeledezvoltării 

(analizăpolitologică) 

Universitatea de Stat 

din Moldova  

politologi

e 

23.00.01 – Teoria 

şi istoria 

politologiei; 

instituţii şi 

procese politice 

27.01.2005 



9.  LEANCĂ Viorica 

 

 

Intelectul social 

şirolulluiînasigurareadezvoltăriidurabile: 

aspectesociofilosoficeşiştiinţifice 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

filosofie 09.00.08 – 

Filosofia şi 

metodologia 

ştiinţei (pe 

perioade) 

27.01.2005 

10.  ZELENSCHI Angela 

 

Culturaorganizaţionalăşiroluleiînmanage

mentul modern 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

filosofie 09.00.01 – 

Ontologie şi 

gnoseologie 

27.01.2005 

11.  NEGRU Cristina 

 

Regimuljuridic de protecţie al 

mediuluiînconjurătorîndreptulinternaţio

nal public 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.10 – Drept 

internaţional 

public 

27.01.2005 

12.  DIMITROV Liubomir 

 

Probleme şi factori de gestiune a 

riscurilor în managementul bancar 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

activitatea 

bancară) 

27.01.2005 

13.  TARAN Serghei 

 

Perfecţionarea managementului 

transportului auto în promovarea 

relaţiilor economice externe  ale 

Republicii Moldova 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

transport) 

27.01.2005 

14.  VIŞAN Ionela Roxana 

(România) 

Investigarea comportamentului de 

cumpărare şi consum şi exploatarea 

rezultatelor în practica de marketing 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

economie 08.00.06 – 

Marketing; 

logistică 

27.01.2005 

15.  PEREPELIŢA 

Serghei 

 

Căile de perfecţionare a sistemului de 

pensii (în baza materialelor Republicii 

Moldova) 

Universitatea Liberă 

Internațională din 

Moldova\ 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

sistemul de 

pensie) 

27.01.2005 

16.  EHSAN 

MOHAMMED 

ROMMAN 

(Syria) 

 

 

Comerţul exterior al Siriei: tendinţe, 

probleme şi perspective 

Universitatea Liberă 

Internațională din 

Moldova\ 

economie 08.00.14 – 

Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

27.01.2005 

17.  STARUŞ Elena Algebrele Lie şi algebrele invarianţilor în 

studiul sistemelor polinomiale diferenţiale 

s (Г) (Г0, 1, 2, 3) 

Universitatea de Stat 

din Moldova  

ştiinţe 

fizico-

matemati

01.01.02 – Ecuaţii 

diferenţiale 

27.01.2005 



ce 

18.  FURTUNĂ Dorian 

 

Aspecte ale comportamentului agresiv la 

Apis Mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) 

Institutul de Zoologie 

al AȘM 

biologie 03.00.09 – 

Entomologie 

24.02.2005 

19.  ZAKHAROV 

Alexander 

(Federaţia Rusă) 

 

Proteinazaasparaginil – specifică din 

fasole: structura şi funcţiile 

Universitatea de Stat 

din Moldova  

biologie 03.00.04 – 

Biochimie 

24.02.2005 

20.  MAZEN HUSNI A. 

AL MOMANI 

(Iordania) 

 

Tratamentul ortodontic a deformaţiilor 

zonei oro-maxilo-faciale la pacienţii cu 

despicături unilaterale ale buzei şi 

palatului 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae 

Testemițanu”  

medicină 14.00.21  –   

Stomatologie 

24.02.2005 

21.  MATEEVICI Natalia Importul amforelor greceşti în spaţiul 

bugo-caraptic în sec. VI – începutul sec. II 

a.Chr 

Universitatea de Stat 

din Moldova  

istorie 07.00.06 – 

Arheologie 

24.02.2005 

22.  MARA M. Teodor 

(România) 

Consensualismul în istoria dreptului 

roman 

Universitatea Liberă 

Internațională din 

Moldova  

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a 

dreptului; istoria 

statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor 

politice şi de drept 

24.02.2005 

23.  DAN Carmen-Mirela 

(România) 

Pregătirea profesională a studenţilor cu 

specializarea „kinetoterapie” pentru 

activitatea didactică în sistemul educaţiei 

fizice şcolare 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria 

şi metodica 

educaţiei fizice, 

antrenamentului 

sportiv şi a  

culturii fizice de 

recuperare 

24.02.2005 

24.  BALINT Elena 

(România) 

Instruirea asistată de calculator în baza 

programului expert de pregătire a 

echipelor de handbal feminin 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria 

şi metodica 

educaţiei fizice, 

antrenamentului 

sportiv şi a  

culturii fizice de 

recuperare 

24.02.2005 

25.  DUMITRESCU 

Gheorghe 

Argumentarea folosirii mijloacelor din 

atletism pentru dezvoltarea vitezei la 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşiSport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria 

şi metodica 

24.02.2005 



(România) fotbaliştii de 12-14 ani educaţiei fizice, 

antrenamentului 

sportiv şi a  

culturii fizice de 

recuperare 

26.  FILIPOV Valeriu Intensificarea procesului de educaţie 

fizică din gimnaziu prin aplicarea 

utilajului sportiv nestandard, a muzicii 

funcţionale şi antrenamentului în circuit 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria 

şi metodica 

educaţiei fizice, 

antrenamentului 

sportiv şi a  

culturii fizice de 

recuperare 

24.02.2005 

27.  GÖNCZI-RAICU 

Maria 

(România) 

Formarea priceperilor de coordonare 

complexă a integrării componentelor 

procesuale în cadrul activităţii didactice 

la viitorii profesori de educaţie fizică 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria 

şi metodica 

educaţiei fizice, 

antrenamentului 

sportiv şi a  

culturii fizice de 

recuperare 

24.02.2005 

28.  SÎRBU Svetlana Dezvoltarea competenţelor de cunoaştere 

la elevii clasei întâia prin integrarea 

conţinuturilor curriculare 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie 

generală 

24.02.2005 

29.  NEDAL M.R. 

KAWAFHH 

(Iordania) 

Modele pedagogie de integrare în 

comunitate a copiilor cu cerinţe educative 

speciale 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

pedagogie 13.00.03 – 

Pedagogie 

specială 

24.02.2005 

30.  IBRAHIM ALI NAJI 

ATOUM  

(Iordania) 

Strategii didactice interactive în cadrul 

predării-învăţării limbii engleze în liceu 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

”Ion Creangă” din 

Chișinău  

pedagogie 13.00.02 – Teoria 

şi metodologia 

instruirii (limba 

engleză) 

24.02.2005 

31.  TUFEKCI Mehmet 

Feridun 

(Turcia) 

 

Probleme şi factori ai liderismului eficient 

în întreprinderile din Moldova (în baza 

materialelor cercetării efectuate la 

întreprinderile din zona sudică a 

Republicii Moldova) 

Academia de 

StudiiEconomice din 

Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

management 

general) 

24.02.2005 

32.  CIOCOI Tatiana 

 

Umberto Eco şi retorica romanului 

postmodernist 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

filologie 10.01.06 – 

Literatura 

universală şi 

24.02.2005 



comparată 

33.  BARNA Andrei-Petru 

(România) 

 

Receptarea poeziei lamartiniene în 

literatura română din secolul al XIX-lea 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

filologie 10.01.06 – 

Literatura 

universală şi 

comparată 

24.02.2005 

34.  ARMĂSAR Ioana-

Paula 

(România) 

 

Gustave Flaubert şi literatura rom Universitatea de Stat 

din Moldova 

filologie 10.01.06 – 

Literatura 

universală şi 

comparată 

24.02.2005 

35.  GRAUR Ana Descîntecul la români: istorie şi 

actualitate 

Institutul de 

Literatură şi Folclor 

al AȘM 

filologie 10.01.09 – 

Folcloristică 

24.02.2005 

36.  ROTARU Parascovia Muzica pentru instrumente de suflat în 

creaţia compozitorilor din Republica 

Moldova (perioada postbelică). 

InstitutulStudiuluiarte

lor al AȘM 

studiul 

artelor 

17.00.01 – Arte 

audio-vizuale 

(arta muzicală) 

24.02.2005 

37.  SAMOIL Vitalie 

 

Modificarea paternului polipeptidic în 

procesul de formare şi germinare a 

seminţelor de măr 

Institutul Fiziologia 

Plantelor al AȘM 

biologie 03.00.04 – 

Biochimie 

21.04.2005 

38.  HACHI Mihail 

 

Modul de trai al populaţiei Republicii 

Moldova. Abordare socio-geografică 

Academia de 

StudiiEconomice din 

Moldova 

geografie 11.00.02 – 

Geografie 

economică, socială 

şi politică 

21.04.2005 

39.  CARDANIUC Corina 

 

Particularităţile clinico-expermintale ale 

modificărilor fluxului sanguin regional în 

miomul uterin simptomatic 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în domeniul 

Ocrotirii Mamei şi 

Copilului   

medicină 14.00.01  –   

Obstetrică şi 

ginecologie 

21.04.2005 

40.  POPA Gheorghe 

 

Ulcerul recidivat postoperator  hemoragic Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae 

Testemițanu”  

medicină 14.00.27  –   

Chirurgie 

21.04.2005 

41.  CAZAC Anatol 

 

Diagnosticul şi managementul chirurgical 

al pancreatitei cronice calculoase 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae 

Testemițanu”  

medicină 14.00.27  –   

Chirurgie 

21.04.2005 

42.  ŞARPE Vasile 

 

Caracteristica medico-legală, structura şi 

etiopatogenia fenomenului suicidal 

printre copii şi adolescenţi 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae 

medicină 14.00.24  –   

Medicină legală 

21.04.2005 



Testemițanu”  

43.  BELIC Olga 

 

Morfologia sistemului ligamentar al 

uterului 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae 

Testemițanu”  

medicină 14.00.02  –   

Anatomia omului 

21.04.2005 

44.  CRUDU Dorin 

 

Elaborarea tehnologiei şi cercetarea 

formelor farmaceutice cu produse 

extractive din alge 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae 

Testemițanu”  

farmacie  15.00.01  –   

Farmacie 

21.04.2005 

45.  RUSNAC Alexei Analiza politologică a problemelor 

privind corupţia şi crima organizată 

(cazul Republicii Moldova şi al altor 

state-membre ale CSI)” 

Institutul de Filosofie, 

SociologieşiDrept al 

AȘM 

politologi

e 

23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi 

istoria 

politologiei; 

instituţii şi 

procese politice 

21.04.2005 

46.  AMITITELOAIE С. 

Alexandru 

(România) 

Puterea politică din România 

contemporană şi unele tendinţe 

discreţionare în exercitarea ei 

Institutul de Filosofie, 

SociologieşiDrept al 

AȘM 

politologi

e 

23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi 

istoria 

politologiei; 

instituţii şi 

procese politice 

21.04.2005 

47.  MAFTEI Jana 

(România) 

 

Reglementarea juridică a activităţii 

consulare în dreptul internaţional public 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.10 – Drept 

internaţional 

public 

21.04.2005 

48.  OSMOCHESCU 

Eugeniu 

 

Efectul juridic şi supremaţia dreptului 

Uniunii Europene 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.10 – Drept 

internaţional 

public 

21.04.2005 

49.  PLOEŞTEANU A. 

Constantin 

(România) 

Dezvoltarea diferenţiată a capacităţii de 

forţă-viteză în pregătirea fotbaliştilor 

juniori, vârsta 16-17 ani 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria 

şi metodica 

educaţiei fizice, 

antrenamentului 

sportiv şi a  

culturii fizice de 

recuperare 

21.04.2005 

50.  POP N. Nicolae 

(România) 

Pregătirea atletică polivalentă a elevilor 

din ciclul gimnazial în baza conţinuturilor 

educaţionale cu efect multilateral de 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria 

şi metodica 

educaţiei fizice, 

21.04.2005 



instruire antrenamentului 

sportiv şi a  

culturii fizice de 

recuperare 

51.  CAZACU Vitalie 

 

Consecinţele social-economice a reformei 

agrare în Republica Moldova 

Universitatea Tehnică 

a Moldovei  

economie 08.00.01 – 

Economie 

politică; doctrine 

economice 

21.04.2005 

52.  FĂURAŞ Călin 

 

Problemele manageriale ale organizării şi 

gestiunii instruirii virtuale 

Academia de 

StudiiEconomice din 

Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

învăţământ) 

21.04.2005 

53.  BEŢIVU Ala 

 

Planificarea şi argumentarea preţurilor 

pentru prestarea serviciilor mecanizate în 

agricultură 

UniversitateaAgrară 

de Stat din Moldova  

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

agricultură) 

21.04.2005 

54.  POSTOLACHI 

Valentina 

 

Managementul performanţelor prioritare 

în sistemul de cercetare-dezvoltare al 

Republicii Moldova 

Academia de 

StudiiEconomice din 

Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

cercetare-

dezvoltare) 

21.04.2005 

55.  FILIP Angela 

 

Marketingul bancar: practici mondiale şi 

direcţii de implementare în Republica 

Moldova 

Academia de 

StudiiEconomice din 

Moldova 

economie 08.00.06 – 

Marketing; 

logistică; 

21.04.2005 

56.  GRIGORIŢĂ 

Cornelia 

 

Managementul sistemului de credit al 

Republicii Moldova în perioada de 

tranziţie 

UniversitateaLiberăIn

ternațională din 

Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

sistemul de credit) 

21.04.2005 

57.  CEPRAGA Lucia 

 

Analiza semantico-structurală a 

terminologiei managementului economic 

în limba română 

Institutul de 

Lingvistică al AȘM 

filologie 10.02.01 – Limba 

română 

21.04.2005 

58.  TRINCA Lilia 

 

Frazeologisme arhaice: expresie şi 

conţinut 

Institutul de 

Lingvistică al AȘM 

filologie 10.02.01 – Limba 

română 

21.04.2005 

59.  BOHANŢOV 

Alexandru 

 

Teatrul TV: probleme de poetică şi 

interacţiune estetică 

Institutul Studiul 

Artelor al AȘM 

studiul 

artelor 

17.00.01 – Arte 

audiovizuale (artă 

teatrală) 

21.04.2005 

60.  APOSTOL Cornelia Creaţia pianistică ieşeană din a doua Institutul Studiul studiul 17.00.01 – Arte 21.04.2005 



(România) 

 

jumătate a secolului XX Artelor al AȘM artelor audio-vizuale 

(artă muzicală) 

61.  MAISTRENCO 

Galina 

 

Aspecte medico-sociale ale sănătăţii 

elevilor 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae 

Testemițanu”  

medicină 14.00.33  –   

Medicină socială 

şi management 

23.06.2005 

62.  BODERSCOVA 

Larisa 

 

Aspecte medico-sociale ale sarcinii şi 

naşterii la adolescente în Republica 

Moldova 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae 

Testemițanu”  

medicină 14.00.33  –   

Medicină socială 

şi management 

23.06.2005 

63.  BARBA Doina 

 

Urticaria cronică recidivantă şi starea 

funcţională a ficatului 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae 

Testemițanu”  

medicină 14.00.05  –   Boli 

interne 

23.06.2005 

64.  SCORPAN Anatolie 

 

Corelaţiile clinice, endoscopice şi 

morfologice în boala de reflux 

gastroesofagian 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae 

Testemițanu”  

medicină 14.00.05  –   Boli 

interne 

23.06.2005 

65.  ŞINCARI Marcel 

 

Diagnosticul şi tratamentul 

traumatismelor vertebro-medulare a 

joncţiunii toraco-lombare 

Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae 

Testemițanu”  

medicină 14.00.28  –   

Neurochirurgie 

23.06.2005 

66.  MELNIC Valentina 

 

Elaborarea mediilor de cultură pentru 

diagnosticul de laborator al infecţiei cu 

Campylobacter 

Institutul de 

Microbiologie al AȘM 

medicină 03.00.07  –   

Microbiologie 

23.06.2005 

67.  MARGARINT Ana Elita politică din Republica Moldova: 

aspecte ale formării şi dezvoltării 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

politologi

e 

23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi 

istoria 

politologiei; 

instituţii şi 

procese politice 

23.06.2005 

68.  MOROZAN Alina Minorităţile naţionale în Republica 

Moldova: starea şi problemele de 

integrare (analiză politologică) 

Universitatea de Stat 

din Moldova  

politologi

e 

23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi 

istoria 

politologiei; 

instituţii şi 

procese politice 

23.06.2005 



69.  BULOVA Margarita Spaţiul şi timpul electoral în condiţiile 

Republicii Moldova: analiza şi modelarea 

parametrilor dinamici 

Universitatea de Stat 

din Moldova  

politologi

e 

23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi 

istoria 

politologiei; 

instituţii şi 

procese politice 

23.06.2005 

70.  ANGHEL Elvira Reflectarea tranziţiei în comportamentul 

politic al maselor (Cazul Republicii 

Moldova) 

Universitatea de Stat 

din Moldova  

politologi

e 

23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi 

istoria 

politologiei; 

instituţii şi 

procese politice 

23.06.2005 

71.  ŢURCANU Dumitru Interesele politice şi mass media (Cazul 

Republicii Moldova) 

Universitatea de Stat 

din Moldova  

politologi

e 

23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi 

istoria 

politologiei; 

instituţii şi 

procese politice 

23.06.2005 

72.  ŢURCANU Radu Dreptul de servitute Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.03 – Drept 

privat (civil) 

23.06.2005 

73.  CIOCÎRLAN Aliona Reglementarea juridică a relaţiilor 

privind mărcile de produse şi de servicii 

în Republica Moldova 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.03 – Drept 

privat (civil) 

23.06.2005 

74.  VORNICOV I. Mihail 

(România) 

 

Oficiul consular – mijloc de realizare şi 

asigurare a drepturilor cetăţenilor în 

străinătate 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.10 – Drept 

internaţional 

public 

23.06.2005 

75.  POPA N. Dumitru 

(România) 

 

Unele aspecte privind răspunderea 

statelor în dreptul internaţional 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.10 – Drept 

internaţional 

public 

23.06.2005 

76.  GRIGORAŞ Stela 

 

Probleme ale protecţiei sociale a copilului 

şi familiei în dificultate (în baza 

investigaţiilor sociologice întreprinse în 

municipiul Chişinău) 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

AȘM   

sociologie 22.00.04 – 

Structura socială, 

instituţii şi 

procese sociale 

23.06.2005 

77.  FAUR Mihaela-Liana 

(România) 

Formarea ritmului de activitate motrică 

la studenţii facultăţilor de educaţie fizică 

şi sport în cadrul conţinutului adaptat al 

disciplinei „Educaţia ritmico-muzicală” 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria 

şi metodica 

educaţiei fizice, 

antrenamentului 

23.06.2005 



sportiv şi a  

culturii fizice de 

recuperare 

78.  OANCEA Vasile 

Dorin 

(România) 

Optimizarea randamentului tehnico-

tactic prin dezvoltarea calităţilor motrice 

combinate specifice jocului de fotbal la 

eşalonul 17-18 ani 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria 

şi metodica 

educaţiei fizice, 

antrenamentului 

sportiv şi a  

culturii fizice de 

recuperare 

23.06.2005 

79.  BUTNARIU Mihaela 

(România) 

Pregătirea profesională a studenţilor 

facultăţilor de educaţie fizică şi sport în 

baza programării de tip algoritmic a 

cursului de bază la disciplina „Atletism” 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria 

şi metodica 

educaţiei fizice, 

antrenamentului 

sportiv şi a  

culturii fizice de 

recuperare 

23.06.2005 

80.  POMOHACI Puiu 

Marcel 

(România) 

Pregătirea tehnică şi psihomotrică a 

studenţilor militari în proba de înot 50m 

cu obstacole a pentatlonului militar 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria 

şi metodica 

educaţiei fizice, 

antrenamentului 

sportiv şi a  

culturii fizice de 

recuperare 

23.06.2005 

81.  ILIE Vali 

(România) 

Formarea stilului profesional al viitorului 

pedagog din perspectiva noilor educaţii 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie 

generală 

23.06.2005 

82.  MORARI Marina Evaluarea culturii muzicale a elevilor în 

procesul de realizare a curriculum-ului 

şcolar 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie 

generală 

23.06.2005 

83.  SAGOIAN Eraneac Dezvoltarea culturii comunicative a 

profesorului în condiţiile şcolii 

contemporane 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie 

generală 

23.06.2005 

84.  POSTERNAC Silvia Sociologia perceperii valorilor literar – 

artistice româneşti de către elevii 

alolingvi din Republica Moldova 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie 

generală 

23.06.2005 

85.  MIHAIL Şt. Antonie Impactul managementului asupra Academia de economie 08.00.05 – 23.06.2005 



(România) 

 

dezvoltării sportului în România StudiiEconomice din 

Moldova 

Economie şi 

management (în 

domeniul 

sportului) 

86.  SANISLAV P. Mihai 

(România) 

 

Modelul managementului contemporan în 

gestiunea organizaţiilor sportive 

Academia de 

StudiiEconomice din 

Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

activitate socială - 

sport) 

23.06.2005 

87.  BURBULEA Rodica 

 

Dezvoltarea relaţiilor export – import a 

produselor agroalimentare în Republica 

Moldova 

UniversitateaLiberăIn

ternațională din 

Moldova 

economie 08.00.14 – 

Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

23.06.2005 

88.  NICOLAESCU Ana 

 

Eficienţa economică a producerii şi 

prelucrării legumelor (în baza datelor 

întreprinderilor din Zona de Centru a 

Republicii Moldova) 

UniversitateaAgrară 

de Stat din Moldova  

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

agricultură) 

23.06.2005 

89.  BALAN Igor 

 

Contabilitatea consumurilor şi calcularea 

costului produselor plantaţiilor pomicole 

Academia de 

StudiiEconomice din 

Moldova 

economie 08.00.12 – 

Contabilitate; 

audit; analiză 

economică 

23.06.2005 

90.  GOLOCIALOVA 

Irina  

 

Calcularea costului producţiei în 

industria de confecţii 

Academia de 

StudiiEconomice din 

Moldova 

economie 08.00.12 – 

Contabilitate; 

audit; analiză 

economică 

23.06.2005 

91.  CIUMAC Ghenadie 

 

Managementul activităţii de desfacere a 

produselor finite în cadrul 

întreprinderilor producătoare de mobilă 

din Republica Moldova 

Academia de 

StudiiEconomice din 

Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

industria mobilei) 

23.06.2005 

92.  ŞIKIMAKA Olga Particularităţile creării nivelelor micro şi 

mezoscopice de deformare plastică a 

cristalelor sub acţiunea sarcinii 

concentrate 

Institutul de 

FizicăAplicată al AȘM 

ştiinţe 

fizico-

matemati

ce 

01.04.07 – Fizica 

stării condensate 

23.06.2005 

93.  LEU Diana Influenţa diferitor factori externi asupra 

microdurităţii şi specificului de 

deformare plastică ale metalelelor şi 

Institutul de 

FizicăAplicată al AȘM 

ştiinţe 

fizico-

matemati

01.04.07 – Fizica 

stării condensate 

23.06.2005 



cristalelor iono-covalente ce 

94.  AL DIABAT Mofleh 

(Iordania) 

Modele matematice şi produse program 

în managementul districtelor 

Institutul de 

MatematicăşiInformat

ică al AȘM  

informati

că 

01.05.04 – 

Modelare 

matematică, 

metode 

matematice, 

produse program 

23.06.2005 

95.  ALB Daciana Alina 

(România) 

Aspecte categoriale ale teoriei grupurilor 

şi inelelor topolgice 

Institutul de 

MatematicăşiInformat

ică al AȘM  

ştiinţe 

fizico-

matemati

ce 

01.01.06 – Logică 

matematică, 

algebră şi teoria 

numerelor 

23.06.2005 

96.  POSTOLATI Natalia 

 

Aspecte clinico-imunologice ale efectului 

modulator al chimiopreparatelor asupra 

activităţii funcţionale a neutrofilelor la 

bolnavii cu tuberculoză pulmonară 

Institutul de 

Ftiziopneumologie 

„Chiril Draganiuc” 

medicină 14.00.36 –   

Diagnostic de 

laborator, 

imunologie şi 

alergologie 

22.09.2005 

97.  MOHAMAD YASER 

AL OMAR AL 

OSMAN 

(Syria) 

 

Relevanţa indicilor de laborator în 

estimarea gravităţii stărilor de şoc 

Institutul de 

Ftiziopneumologie 

„Chiril Draganiuc” 

medicină 14.00.36 –   

Diagnostic de 

laborator, 

imunologie şi 

alergologie 

22.09.2005 

98.  NIGULEANU 

Adriana 

 

Examinarea clinico-biochimică a gradului 

de intoxicaţie la bolnavii cu tuberculoză şi 

bronhopneumopatii nespecifice 

Institutul de 

Ftiziopneumologie 

„Chiril Draganiuc” 

medicină 14.00.26 –   

Ftiziopneumologie 

22.09.2005 

99.  OCHIŞOR Viorica 

 

Aspecte clinico-hemodinamice şi 

biochimice la pacienţii cu hipertensiune 

arterială şi obezitate şi influenţa -

adrenoblocantului selectiv nebivolol 

Institutul de 

Cardiologie 

medicină 14.00.06  –   

Cardiologie şi 

reumatologie 

22.09.2005 

100.  PROFIRE Liliana 

 

Corelaţiile declinului hormonal şi 

dereglărilor psihovegetative în 

menopauză 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în domeniul 

Ocrotirii Mamei şi 

Copilului    

medicină 14.00.01  –   

Obstetrică şi 

ginecologie 

22.09.2005 

101.  ANTOHI Andrei 

 

Aspecte comparative de vârstă, tehnică şi 

conduită postoperatorie în miringoplastie 

(studiu clinico-experimental) 

Universitatea de Stat 

de 

MedicinășiFarmacie 

”NicolaeTestemițanu” 

medicină 14.00.04  –   

Otorinolaringolog

ie  

22.09.2005 



102.  MAGDEI Corina 

 

Diagnosticul şi tratamentul patologiei 

oculare la copiii cu diabet zaharat 

Universitatea de Stat 

de 

MedicinășiFarmacie 

”NicolaeTestemițanu” 

medicină 14.00.08 –   

Oftalmologie 

22.09.2005 

103.  BEŢIŞOR Alexandru 

 

Artroplastia de şold în fractură deplasată 

de col femural şi consecinţele ei 

Universitatea de Stat 

de 

MedicinășiFarmacie 

”NicolaeTestemițanu” 

medicină 14.00.22 –   

Ortopedie şi 

traumatologie 

22.09.2005 

104.  HOTINEANU Adrian 

 

Diagnosticul şi tratamentul 

megacoledocului secundar 

Universitatea de Stat 

de 

MedicinășiFarmacie 

”NicolaeTestemițanu” 

medicină 14.00.27 –   

Chirurgie 

22.09.2005 

105.  PALII Lucian 

 

Aspecte de diagnostic şi tratament al 

neoplaziei epiteliale a colonului şi rectului 

Universitatea de Stat 

de 

MedicinășiFarmacie 

”NicolaeTestemițanu” 

medicină 14.00.27 –   

Chirurgie 

22.09.2005 

106.  RUSNAC Liliana 

 

Studii privind perfecţionarea procesului 

de autorizare a medicamentelor 

Universitatea de Stat 

de 

MedicinășiFarmacie 

”NicolaeTestemițanu” 

farmacie 15.00.01 –   

Farmacie 

22.09.2005 

107.  CODREANU Igor Modificărilereţeleihidrografice ale 

bazinuluiRăutînsecolul XX 

Institutul de Geografie 

al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei 

geografie 11.00.11 – 

Protecţia mediului 

înconjurător şi 

folosirea raţională 

a resurselor 

naturale 

22.09.2005 

108.  GORINCIOI Radu DemocratizareaRepublicii Moldova 

încontextulproceselor de globalizare 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

politologi

e 

23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi 

istoria 

politologiei; 

instituţii şi 

procese politice 

22.09.2005 

109.  DENCHUK 

Yevgeniya 

(Ucraina) 

Конституционный строй Республики 

Молдова и Украины (сравнительно-

правовой анализ) 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

22.09.2005 



instituţiilor de 

drept 

110.  CORCENCO Aliona Răspunderea minorilor pentru săvârşirea 

contravenţiilor administrative 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(administrativ); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de 

drept 

22.09.2005 

111.  GRATI Veaceslav 

 

Aspecte administrativ-juridice ale 

aplicării şi folosirii armei de foc de către 

funcţionarii de poliţie 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de 

drept 

22.09.2005 

112.  TUTUNARU C. 

Mircea 

 

(România) 

 

Probleme teoretice şi practice în 

edificarea statului de drept 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova   

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de 

drept 

22.09.2005 

113.  UDRESCU P. 

Gheorghe 

(România) 

 

 

Instituţii şi mecanisme politico-juridice 

privind garantarea supremaţiei 

Constituţiei 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova   

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de 

drept 

22.09.2005 

114.  SCURT Corneliu 

(România) 

Restructurarea eforturilor de 

antrenament în cadrul ciclului anual de 

pregătire a alergătoarelor de semifond 

junioare pentru obţinerea formei sportive 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria 

şi metodica 

educaţiei fizice, 

antrenamentului 

sportiv şi a  

culturii fizice de 

recuperare 

22.09.2005 



115.  JIPA Lavinia Nicoleta 

(România) 

Proiectarea curriculum-ului de 

consiliereşcolară 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie 

generală 

22.09.2005 

116.  CIRISĂU Elena 

 

Dezvoltarea relaţiilor de credit în 

întreprinderile agricole din Republica 

Moldova 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

agricultură) 

22.09.2005 

117.  THIABAT 

AdnanAbdelkrimHasa

n 

(Iordania) 

 

Metodele economice de dirijare a 

sectorului privat (în baza materialelor 

Republicii Moldova şi Regatului 

Iordanian) 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

agricultură) 

22.09.2005 

118.  TĂBÎRŢĂ Emma 

 

Perfecţionarea creditării inovaţiilor la 

nivel transnaţional 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

economie 08.00.14 – 

Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

22.09.2005 

119.  GHERMAN Olimpiu 

 

Planificarea şi căile de sporire a 

productivităţii muncii în fitotehnie 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

agricultură) 

22.09.2005 

120.  UNGUREANU 

Violeta 

 

Verbeletranzitiveînlimbaromână Institutul de 

Lingvistică al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

filologie 10.02.01  –   

Limba română 

22.09.2005 

121.  COŞCIUG Angela 

 

Particularităţile de realizare a 

conexiunilor discursive (în baza 

substitutelor nominale din limba 

franceză) 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

filologie 10.02.05  –   Limbi 

romanice (limba 

franceză) 

22.09.2005 

122.  CIORNEA Viorel Emisiibicuantice la 

interacţiuneamediilorneliniare cu 

câmpurielectromagnetice 

Institutul de 

FizicăAplicată al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

ştiinţe 

fizico-

matemati

ce 

01.04.02 – Fizica 

teoretică şi 

matematică 

22.09.2005 

123.  DMITRIEV Serghei 

 

Тонкопленочные полупроводниковые 

датчики окиси углерода на основе 

SnO2 

Institutul de 

FizicăAplicată al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

tehnică 01.04.10 – Fizica 

şi ingineria 

semiconductorilor 

22.09.2005 



124.  ŢĂRNĂ Ruslan Contribuţiiteoreticeşiexperimentaleprivin

dintensificareaproceselor de 

zdrobireşiseparare a nucilor 

Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

tehnică 05.18.12 – Procese 

şi aparate în 

industria 

alimentară 

22.09.2005 

125.  ŢIPLE Dorina 

 

Specificul tulburărilor la pacienţii cu 

boala Parkinson 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie “Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.13 –   

Neurologie 

27.10.2005 

126.  DOCU AXELERAD 

Any 

 

(România) 

 

Epidemiologia bolilor cerebrovasculare în 

judeţul Constanţa, strategii de profilaxie 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie “Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.13 –   

Neurologie 

27.10.2005 

127.  DAMAŞCAN 

Ghenadie 

 

Finanţarea instituţiilor medicale 

spitaliceşti în condiţiile implementării 

asigurărilor medicale obligatorii 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie “Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.33 –   

Medicină socială 

şi management 

27.10.2005 

128.  BRÂNZILĂ Ion Studiul privind influenţa unor elemente 

tehnologice asupra producţiei şi calităţii 

ei la Calendulaofficinalis L 

UniversitateaAgrară 

de Stat din Moldova 

agricultur

ă 

06.01.09 – 

Fitotehnie 

27.10.2005 

129.  LEŞCU Anatol Participarea românilor în cadrul armatei 

ruse în sec. al XVIII – anii 50 ai sec. XIX-

lea 

Institutul de Istorie al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

istorie 07.00.02 – Istoria 

românilor 

27.10.2005 

130.  TOMA Gh. Toader 

(România) 

Aspecte constituţionale ale realizării 

ordinii juridice în statul de drept 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de 

drept 

27.10.2005 

131.  COSNEANU Gh. 

Gheorghe 

(România) 

Evoluţia justiţiei militare în România Universitatea de Stat 

din Moldova   

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a statului 

şi dreptului; 

istoria statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor 

politice şi de drept 

27.10.2005 



132.  TAŞCĂ Mihail Izvoarele dreptului privat în Basarabia Universitatea de Stat 

din Moldova   

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a statului 

şi dreptului; 

istoria statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor 

politice şi de drept 

27.10.2005 

133.  SMOCHINA Carolina 

 

Parlamentul European: evoluţie şi 

probleme 

Universitatea de Stat 

din Moldova   

drept 12.00.10 – Drept 

internaţional 

public 

27.10.2005 

134.  BUCĂTARU Igor Instituţionalizarea partidelor politice din 

Republica Moldova: studiu 

interdisciplinar 

Universitatea de Stat 

din Moldova   

politologi

e 

23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi 

istoria 

politologiei; 

instituţii şi 

procese politice 

27.10.2005 

135.  LOZOVANU 

Carolina 

 

Restructurarea industriei lactatelor prin 

integrarea producerii, prelucrării şi 

comercializării producţiei 

Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

industria 

lactatelor) 

27.10.2005 

136.  BEDA Oxana 

 

Perfecţionarea impozitării în 

întreprinderile de prelucrare a 

produselor agricole (pe baza datelor 

întreprinderilor de panificare) 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

agricultură) 

27.10.2005 

137.  HĂRŞAN Monica 

(România) 

 

Mitul lui Orfeu în dramaturgia 

contemporană 

Universitatea de Stat 

din Moldova   

filologie 10.01.06 – 

Literaturaunivers

alăşicomparată 

27.10.2005 

138.  MARIAN Ana 

 

Sculptura din a doua jumătate a secolului 

al XX-lea în Republica Moldova 

Institutul Studiul 

Artelor al Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei 

studiul 

artelor 

17.00.04 – Arte 

vizuale (artă 

plastică, 

decorativă, 

aplicată) 

27.10.2005 

139.  LUPAN Oleg TehnologiaobţineriioxizilorZnO, Cu2O, 

SiO2 cu 

încălzireafotonicăpentrudispozitive cu 

semiconductori 

Institutul de 

FizicăAplicată al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

tehnică 05.27.01 – 

Electronica 

corpului solid, 

microelectronica, 

27.10.2005 



nanoelectronica 

140.  BERLIBA Elina 

 

Unele aspecte ale funcţiei hepatice la 

persoanele cu intoxicaţie cronică cu alcool 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie “Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.05 –   Boli 

interne 

22.12.2005 

141.  ROMANCIUC Ina 

 

Hepatitele cronice în aspect psihosomatic Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie “Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.05 –   Boli 

interne 

22.12.2005 

142.  ZAICOVA Natalia 

 

Rolul factorilor de risc în cronicizarea 

pielonefritei la copii: diagnostic şi 

tratament 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în domeniul 

Ocrotirii Mamei şi 

Copilului 

medicină 14.00.09 – 

Pediatrie 

22.12.2005 

143.  ŢURCANU Vasile Poziţia ecografiei în algoritmul diagnostic 

şi terapeutic al patologiei acute 

traumatice parenchimatoase şi 

nontraumaticehepato-pancreato-biliare 

Institutul Oncologic medicină 14.00.19 – 

Imagistică 

medicală 

22.12.2005 

144.  PAŞA Maria Perspectiva cultivării şi utilizării Rubia 

Tinctorum L. în Republica Moldova 

GrădinaBotanică 

(Institut) a Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei 

biologie 03.00.05 – 

Botanică 

22.12.2005 

145.  CIUBUC Natalia Algele edafice din solurile municipiului 

Chişinău 

GrădinaBotanică 

(Institut) a Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei 

biologie 03.00.05 – 

Botanică 

22.12.2005 

146.  CHIHAI Oleg Impactul poliparazitismului şi terapiei 

antiparazitare asupra imunităţii 

postvaccinale la bovine 

Institutul de Zoologie 

al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei 

biologie 03.00.19 – 

Parazitologie, 

helmintologie 

22.12.2005 

147.  BOŢAN Teodor Creştereaşifructificareapomilor de 

mărînfuncţie de soi şi structura plantaţiei 

UniversitateaAgrară 

de Stat din Moldova 

agricultur

ă 

06.01.07 – 

Pomicultură 

22.12.2005 

148.  ŢĂRANU Mariana Politica statului faţă de intelectualitatea 

din Rusia sovietică (1917-1922) 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

istorie 07.00.03 – Istorie 

universală 

(contemporană) 

22.12.2005 

149.  BOGATU Eugenia 

 

Ipostaze ale comunicării eficiente la 

nivelul discursului filosofic 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

filosofie 09.00.01 – 

Ontologie şi 

gnoseologie 

22.12.2005 

150.  MOREGA Gh. 

Romulus 

Metodica investigării accidentelor de 

muncă şi avariilor în domeniul miner 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

drept 12.00.08 – Drept 

penal (teoria 

22.12.2005 



(România) Moldova activităţii 

operativ-

investigative) 

151.  GÎRLA Lilia Pruncuciderea: analiză juridico-penală şi 

criminologică 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept 

penal; 

criminologie) 

22.12.2005 

152.  MUTU Maria 

 

Spălarea banilor – aspecte juridico-penale Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept 

penal; 

criminologie) 

22.12.2005 

153.  VISTERNICEANU 

Emilia 

Răspunderea penală pentru tâlhărie Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept 

penal; 

criminologie) 

22.12.2005 

154.  MAGHERESCU V. 

Delia 

(România) 

Modificarea învinuirii în prima instanţă 

(Aspecte comparative) 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept 

procesual penal) 

22.12.2005 

155.  BÂCU Adelina Asigurarea juridică a protecţiei femeii 

contra agresiunii 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de 

drept 

22.12.2005 

156.  CUŞMIR Ludmila Protecţia drepturilor mamei şi copilului 

în condiţiile dezvoltării sociale stabile 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de 

drept 

22.12.2005 

157.  TATAROV Sergiu Controlul administrativ exercitat de 

executivul central asupra activităţii 

autorităţilor administraţiei publice locale 

în Republica Moldova 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(administrativ); 

organizarea şi 

funcţionarea 

22.12.2005 



instituţiilor de 

drept 

158.  FEKETE Adela 

Corina 

(România) 

Abordareasociologică a 

raportuluinaţional – universal 

îneducaţiatinerilor (din 

perspectivadisciplineiLimbaşiliteraturaro

mână) 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie 

generală 

22.12.2005 

159.  FEKETE Maria 

Carmen 

(România) 

Reperepsiho-pedagogiceînactivitatea de 

consiliereşiorientareînînvăţământulpreun

iversitar (din 

perspectivaeducaţieilingvisticeşileterare) 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie 

generală 

22.12.2005 

160.  GODOROJA Rita Formarea la liceeni a capacităţilor 

creative 

înprocesulinstruiriiproblematizate 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie 

generală 

22.12.2005 

161.  MACRI Aurelia-

Cristina 

(România) 

Metodologia dezvoltării calităţilor de 

forţă – viteză la sprinteri juniori (16-17 

ani) 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – 

Teoriaşimetodicae

ducaţieifizice, 

antrenamentuluis

portivşi a 

culturiifizice de 

recuperare 

22.12.2005 

162.  LEONTE Ion 

(România) 

Optimizarea procesului instructiv-

educativ al educaţiei fizice militare prin 

mijloacele înotului aplicativ 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – 

Teoriaşimetodicae

ducaţieifizice, 

antrenamentuluis

portivşi a 

culturiifizice de 

recuperare 

22.12.2005 

163.  STOICA Doru 

 

(România) 

Formarea personalităţii elevului din ciclul 

gimnazial cu profil specializat „Fotbal” 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – 

Teoriaşimetodicae

ducaţieifizice, 

antrenamentuluis

portivşi a 

culturiifizice de 

recuperare 

22.12.2005 

164.  PERFILOV Oleg Разработка педaгогических и медико-

биологических критериев начального 

InstitutulNaţional de 

EducaţieFizicăşi Sport 

pedagogie 13.00.04 – 

Teoriaşimetodicae

22.12.2005 



отбора спортсменов в 

ТАЕКWONDOWTF 

ducaţieifizice, 

antrenamentuluis

portivşi a 

culturiifizice de 

recuperare 

165.  ŢURCAN Rina 

 

Creştereaperformanţelorîntreprinderilor

vinicoleprinimplementareamanagementul

ui strategic 

UniversitateaTehnică 

a Moldovei 

economie Economieşi 

management 

(înindustriavinicol

ă) 

22.12.2005 

166.  COJOCARU Svetlana 

 

Strategiamanagementuluiresurseloruman

eînadministraţiapublică 

UniversitateaLiberăIn

ternaţională din 

Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economieşi 

management 

(înadministraţiap

ublică) 

22.12.2005 

167.  BODIUL Aliona EficacitateaasigurărilorînagriculturaRep

ublicii Moldova încondiţiileeconomiei de 

piaţă 

UniversitateaAgrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management 

(înagricultură) 

22.12.2005 

168.  CIUMAC Angela 

 

Trăsăturile structural-semantice ale 

subiectului în limba român 

Institutul de 

Lingvistică al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

filologie 10.02.01 – Limba 

română 

22.12.2005 

169.  USATÎI Ludmila 

 

Tipologia eului liric în poezia 

contemporană (anii ’60 - ’80) 

Institutul de 

Literatură şi Folclor 

al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei 

filologie 10.01.01 – 

Literatura 

română 

22.12.2005 

170.  STAMATI-ZAHARIA 

Viorica 

 

Universul prozei lui Vlad Ioviţă Institutul de 

Literatură şi Folclor 

al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei 

filologie 10.01.01 – 

Literatura 

română 

22.12.2005 

171.  LUPU Olga 

 

Contribuţii teoretice şi experimentale 

privind procesul de uscare a caiselor şi 

folosirea curenţilor de înaltă frecvenţă 

Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

tehnică 05.18.12 – 

Proceseşiaparateî

nindustriaaliment

ară 

22.12.2005 

172.  SIRKELI Vadim Studierea proceselor electronice şi de 

iradiere în monocristalele seleniurii de 

zinc, dopate cu aur 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

ştiinţe 

fizico-

matemati

01.04.10 – Fizica 

şi ingineria 

semiconductorilor 

22.12.2005 



ce 

173.  GURĂU Virginia Efecte de rezonanţă şi interacţiunea 

multiparticulelor în plasma purtătorilor 

de sarcină liberi în semiconductori 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

ştiinţe 

fizico- 

matemati

ce 

01.04.02 – Fizica 

teoretică şi 

matematică 

22.12.2005 

174.  CROITORU Dumitru Recondiţionarea cilindrilor de motoare 

diesel cu acoperiri galvanice de 

compoziţie fier-carborund în cîmp 

hidrodinamic centrifug 

UniversitateaAgrară 

de Stat din Moldova 

tehnică 05.20.03 – 

Exploatareaşimijl

oacele de 

deserviretehnică a 

tehniciiagricoleşic

elei din 

industriaprelucrăt

oare 

22.12.2005 

175.  IUŞAN Larisa Utilizarea substanţelor pectinice în 

obţinerea suplimentelor alimentare 

vegetale 

Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

tehnică 05.18.01 – 

Tehnologia 

produselor 

alimentare 

(Tehnologia 

alimentelor 

conservate) 

22.12.2005 


