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Numele şi prenumele 

autorului 
Denumirea tezei 

Denumirea instituţiei în care 

a fost elaborată teza 
Domeniul Cifrul specialităţii 

Data 

confirmării 

gradului 

ştiinţific 

1.  ILIADI-TULBURE 

Corina 

 

Retardul de dezvoltare intrauterină (RDIU) al 

fătului: aspecte contemporane de diagnostic şi 

metoda optimă de finalizare a sarcinii 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în Domeniul 

Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi 

Copilului 

medicină 14.00.01 – Obstetrică şi 

ginecologie 

22.01.2009 

2.  DUMITRAŞ Tatiana 

 

Unele aspecte etiologice, clinico-evolutive şi de 

tratament antibacterian în pneumoniile 

comunitare 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.05 – Boli interne 

(pulmonologie) 

22.01.2009 

3.  TIHON Aliona 

 

Estimarea fiziologo-igienică a condiţiilor de muncă 

cu computerele a angajaţilor din telecomunicaţii la  

diferite etape ale ciclului de muncă 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.07 – Igiena 22.01.2009 

4.  CEBANU Sergiu 

 

Evaluarea fiziologo-igienică a condiţiilor de 

antrenament a sportivilor în edificiile sportive de 

tip închis 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.07  –  Igienă 22.01.2009 

5.  RUSU Natalia 

 

Căile contemporane de reglare a regenerării 

tegumentare în tratamentul plăgilor regiunii 

maxilo-faciale 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.21  –  

Stomatologie 

22.01.2009 

6.  OINEAGRA 

Vasile 

 

Aspecte contemporane clinico-funcţionale de 

reabilitare ocluzală la tratamentul cu punţi 

dentare 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.21  –  

Stomatologie 

22.01.2009 

7.  AVORNIC Lucia 

 

Evaluarea afecţiunilor parodontale în tratamentul 

ortodontic complex al anomaliilor dento-maxilare 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.21  –  

Stomatologie 

22.01.2009 

8.  POSTOLACHE 

Roman 

 

Katatraumatismele craniocerebrale asociate Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.28  –  

Neurochirurgie 

22.01.2009 

9.  ŞEPELI Diana Анализ и стандартизация некоторых новых 

медицинских препаратов с использованием 

спектральных и хроматографических методов 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

chimie 02.00.02 – Chimie 

analitică 

22.01.2009 

10.  ŢÎMBALIUC Nina Studiul proceselor de sorbţie a unor substanţe 

nocive şi elaborarea schemelor tehnologice de 

epurare a apelor reziduale 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

chimie 11.00.11 – Protecţia 

mediului ambiant şi 

folosirea raţională a 

resurselor naturale 

22.01.2009 

11.  GUDIMA Синтез и исследование оптически активных Institutul de Chimie al AȘM chimie 02.00.03 – Chimie 22.01.2009 



Alexandru веществ из α-пинена organică 

12.  NEDOVA Irina Строение стероидных гликозидов из семян 

Hyoscyamus niger L. и их биологическая 

активность 

Institutul de Chimie al AȘM chimie 02.00.10 – Chimie 

bioorganică, chimia 

compuşilor naturali şi 

fiziologic activi 

22.01.2009 

13.  COLODROVSCHI 

Vitalie 

Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperiri şi 

cercetării infracţiunilor: realităţi şi perspective 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.08 – Drept penal 

(criminalistică) 

22.01.2009 

14.  CORNEA 

Valentina 

Probleme sociale ale perfecţionării activităţii 

administraţiei publice locale (în baza investigaţiilor 

sociologice efectuate în Republica Moldova) 

Institutul de Filozofie, 

Sociologie şi Ştiinţe Politice 

al AȘM 

sociologie 22.00.04 – Structura 

socială, instituţii şi 

procese sociale 

22.01.2009 

15.  MIRZA Elena Educaţia culturologică a studenţilor în instituţia de 

învăţământ superior 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

22.01.2009 

16.  GRINICO Galina 

 

Transferul deprinderilor de identificare a 

mijloacelor expresive ale textului artistic în 

predarea a două limbi străine (limba spaniolă / 

engleză) 

Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău 

pedagogie 13.00.02 –  Teoria şi 

metodologia instruirii 

(limba engleză) 

22.01.2009 

17.  RUS Cristian 

Mihail 

(România) 

Formarea priceperilor didactice la studenţii 

facultăţii de educaţie fizică şi sport în cadrul 

cursului „Gimnastica de bază” 

Universitatea de Stat de 

Educaţie  Fizică şi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodologia educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi a culturii 

fizice de recuperare 

22.01.2009 

18.  URSANU Grigore 

(România) 

Modelarea şi algoritmizarea managerială a 

antrenamentului sportiv la grupele de începători şi 

avansaţi în atletism 

Universitatea de Stat de 

Educaţie  Fizică şi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodologia educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi a culturii 

fizice de recuperare 

22.01.2009 

19.  ŞUFARU 

Constantin 

(România) 

 

Metodologia programării antrenamentului sportiv 

al handbaliştilor juniori II pe bază de obiective 

operaţionale 

Universitatea de Stat de 

Educaţie  Fizică şi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodologia educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi a culturii 

fizice de recuperare 

22.01.2009 

20.  RIZESCU 

Constantin 

(România) 

 

Pregătirea tehnică a handbaliştilor începători prin 

eşalonarea mijloacelor specifice 

Universitatea de Stat de 

Educaţie  Fizică şi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodologia educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi a culturii 

fizice de recuperare 

22.01.2009 

21.  HĂMURARU 

Maria 

 

Specificul antrenării Republicii Moldova în 

procesul creării noii economii 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.01 – Economie 

politică; doctrine 

economice 

22.01.2009 

22.  URSACHI 

Eugeniu 

 

Cercetarea problemelor politicii economice 

regionale în Republica Moldova 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.01 – Economie 

politică; doctrine 

economice 

22.01.2009 



23.  RUSU Djulieta 

 

Dimensiuni persuasive ale comunicării cu impact 

în activitatea managerială 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în 

industrie) 

22.01.2009 

24.  IONIŢĂ Irina 

 

Marketingul urban şi competitivitatea oraşelor Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.06 – Marketing; 

logistică 

22.01.2009 

25.  ASAVETEI M. 

Răduţu 
(România) 

 

Perfecţionarea mecanismului fiscalităţii în 

condiţiile stabilizării macroeconomice 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

22.01.2009 

26.  CHETRARU 

Aliona 

 

Perfecţionarea metodelor de determinare a valorii 

estimative a acţiunilor în Republica Moldova 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

22.01.2009 

27.  MORARI Galina 

 

Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului 

în producţia farmaceutică 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.12 – 

Contabilitate; audit; 

analiză economică 

22.01.2009 

28.  SAJIN Iurie 

 

Contabilitatea şi auditul decontărilor comerciale Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.12 – 

Contabilitate; audit; 

analiză economică 

22.01.2009 

29.  CIOBANU Sergiu 

 

Abordarea impactului procesului de 

transnaţionalizare prin prisma integrării ţărilor 

mici în economia mondială 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.14 – Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

22.01.2009 

30.  SAVA Lilia 

 

Managementul instruirii şi dezvoltării profesionale 

a personalului din întreprinderile de 

telecomunicaţii din Republica Moldova 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în 

telecomunicaţii) 

22.01.2009 

31.  DELIU Angela 
 

 

Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii 

producţiei la întreprinderile industriei de tutun 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în 

industria tutunului) 

22.01.2009 

32.  CIUNGU P. Petre 
(România) 

 

 

Managementul aderării procesului educaţional 

preuniversitar al României la exigenţele Uniunii 

Europene 

Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova  

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în 

procesul educaţional) 

22.01.2009 

33.  STEGĂROIU P. 

Valentin 
 (România) 

 

 

Asigurările sociale din România în contextul  

integrării în structurile europene 

Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova  

economie 08.00.14 – Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

22.01.2009 

34.  BÎŞCA Vasilina 

 

Cercetarea şi elaborarea tehnologiei vinurilor roze 

cu indici cromatici stabili 

Institutul Naţional pentru 

Viticultură şi Vinificaţie 

tehnică 05.18.07 – Tehnologia 

băuturilor alcoolice şi 

nealcoolice 

22.01.2009 



35.  SCLIFOS Aliona 

 

Studiul utilizării ingredientelor din arealul 

Moldovei la fabricarea băuturilor tari 

Institutul Naţional pentru 

Viticultură şi Vinificaţie 

tehnică 05.18.07 – Tehnologia 

băuturilor alcoolice şi 

nealcoolice 

22.01.2009 

36.  HOTINEANU 

Alina 

 

Infertilitatea tubară: particularităţile clinico-

imunologice şi tratamentul prin reproducere 

asistată 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în Domeniul 

Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi 

Copilului 

medicină 14.00.01 – Obstetrică şi 

ginecologie 

26.02.2009 

37.  SÎRBU Dumitru 

 

Osteosinteza   mandibulei prin acces endooral Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.21  –  

Stomatologie 

26.02.2009 

38.  BUŞMACHIU Ion 

 

Tratamentul anomaliilor clasa II/1 Angle Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.21  –  

Stomatologie 

26.02.2009 

39.  FILIMON Silvia 

 

Disfuncţia endotelială şi glicometabolică la bolnavii 

cu infarct miocardic vechi sub influenţa 

tratamentului hipolipemiant 

Institutul de Cardiologie medicină 14.00.06 – Cardiologie 

şi reumatologie 

(cardiologie) 

26.02.2009 

40.  CASIAN Neonila 

 

Mola hidatiformă în Republica Moldova: aspecte 

epidemiologice, de monitoring şi reabilitare 

Institutul Oncologic medicină 14.00.14 –Oncologie şi 

radioterapie 

26.02.2009 

41.  SCALEŢCHI 

Valentina 

 

Starea funcţională a barierelor mediilor 

pneumohemoglobinice în unele pneumopatii 

cronice. (Функциональное состояние 

аэрогематического и 

гистогематического барьеров у больных с 

туберкулезом легких, хроническими 

обструктивными и диссеминированными 

заболеваниями легких) 

Institutul de 

Ftiziopneumologie „Chiril 

Draganiuc” 

medicină 14.00.26  –   

Ftiziopneumologie 

26.02.2009 

42.  BĂLAN Greta 

 

Elaborarea şi evaluarea metodelor rapide pentru 

diagnosticul de laborator al infecţiilor tractusului 

urinar 

Institutul de Microbiologie şi 

Biotehnologie al AȘM 

medicină 03.00.07  –   

Microbiologie 

26.02.2009 

43.  BOLDESCU 

Veaceslav 

Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi 

moleculari ai ciclodextrinelor cu unele substanţe 

chimioterapice 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

chimie 05.17.10 – Tehnologia 

produselor speciale 

(farmaceutice) 

26.02.2009 

44.  ACHIRI-

BADICEAN Irina 

Efectele fiziologice ale tratării soiei (Glycine max 

L) cu vanadiu şi metaboliţi de streptomicete la 

etapa de germinare 

Institutul de Genetică şi 

Fiziologie a Plantelor al 

AȘM 

biologie 03.00.12 – Fiziologie 

vegetală 

26.02.2009 

45.  RĂILEANU 

Natalia 

Argumentarea biologică a aplicării Trichogramma 

evanescens Westw. pentru reglarea densităţii 

Helicoverpa armigera Hb. la tomate şi porumb 

zaharat. (Биологическое обоснование 

применения  Trichogramma evanescens Westw.  

для регуляции численности Helicoverpa 

armigera Hb. на томатах и сахарной кукурузе) 

Institutul de Protecţie a 

Plantelor şi Agricultură 

Ecologică al AȘM 

biologie 06.01.11 – Protecţia 

plantelor 

26.02.2009 

46.  PUŢUNTICĂ Fenomenele meteorologice de risc de pe teritoriul Institutul de Ecologie şi geografie 11.00.09 – 26.02.2009 



Anatolie Republicii Moldova Geografie al AȘM Meteorologie, 

climatologie, 

agrometeorologie 

47.  LEPĂDAT M. 

Elena-Doina 

(România) 

Capacitatea juridică în dreptul privat românesc: 

aspecte istorico-juridice, teoretice şi legislative 

Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a dreptului; 

istoria statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice şi 

de drept 

26.02.2009 

48.  PLATON Lilian Garanţiile realizării dreptului fundamental la 

muncă în Republica Moldova 

Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

drept 12.00.02 – Drept public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de drept 

26.02.2009 

49.  CERBA Valeriu Mecanism organizaţional-juridic de administrare a 

organelor afacerilor  interne: analiza sistemico-

juridică 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.02 – Drept public 

(administrativ); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de drept 

26.02.2009 

50.  MANOLIU A. 

Mihai 

(România) 

Asigurarea legalităţii în administraţia de stat Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.02 – Drept public 

(administrativ); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de drept 

26.02.2009 

51.  NEMERENCO 

Valeriu 

Modele şi sisteme de administraţie publică a 

municipiilor capitală 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.02 – Drept public 

(administrativ); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de drept 

26.02.2009 

52.  REŞETNICOV 

Artur 

Documentul fals ca obiect material, produs şi 

mijloc de săvîrşire a infracţiunii 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.08 – Drept penal 

(drept penal) 

26.02.2009 

53.  IOVIŢA 

Alexandrina 

Unele probleme de aplicare a principiului 

distincţiei în dreptul internaţional umanitar 

Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

drept 12.00.10 – Drept 

internaţional public 

26.02.2009 

54.  MALAI Irina Место и роль национальных государств в 

процессах глобализации.  

(Locul şi rolul statelor naţionale în procesele 

globalizării) 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Ştiinţe Politice 

al  AȘM  

politologie 23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei; instituţii şi 

procese politice 

26.02.2009 

55.  ŢURCAN Galina Cultura politică a studenţilor. Cazul Republicii 

Moldova 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

politologie 23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei; instituţii şi 

procese politice 

26.02.2009 

56.  DARADUR 

Natalia 

Ретроспектива и эволюция семьи и 

рождаемости у гагаузов Молдовы XIX- начала 

Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

istorie 07.00.01 – Istoria 

Moldovei 

26.02.2009 



XXI вв. в контексте демографических 

тенденций современности. (Retrospectiva şi 

evoluţia familiei şi natalităţii la găgăuzii din 

Moldova în secolele XIX-lea – începutul secolului 

al XXI-lea în contextul tendinţelor demografice 

contemporane) 

57.  TITICA Svetlana Formarea competenţelor de comunicare în limba 

engleză la elevii din clasele de liceu prin citirea 

textului publicistic 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

26.02.2009 

58.  GRANEŢKAIA 

Lilia 

 

Tehnologii didactice de analiză interpretativă a 

imaginii muzicale în procesul formării pianistice a 

profesorului de muzică 

Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi 

pedagogie 13.00.02 –  Teoria şi 

metodologia instruirii 

(discipline artistice) 

26.02.2009 

59.  AMBROSIE Ionel 

(România) 

Formarea calităţilor psihofizice şi motrice la 

elevele din învăţământul liceal cu profil industrial 

în baza programei cu conţinut adaptat 

Universitatea de Stat de 

Educaţie  Fizică şi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodologia educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi a culturii 

fizice de recuperare 

26.02.2009 

60.  DOCU-

AXELERAD 

Daniel 

(România) 

Pregătirea teoretică a elevilor din învăţământul 

liceal în cadrul disciplinei „Educaţia fizică” 

Universitatea de Stat de 

Educaţie  Fizică şi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodologia educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi a culturii 

fizice de recuperare 

26.02.2009 

61.  CUHAL Radu 

 

Cercetarea evoluţiei inflaţiei ca parte componentă 

a politicii monetare a Republicii Moldova 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

26.02.2009 

62.  DANDARA Viorel 

 

Eficienţa controalelor fiscale şi rolul lor economic Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

26.02.2009 

63.  GRODENSCHI 

Mariana 

 
(România) 

 

Politica comercială externă a României în procesul 

integrării europene şi globalizării economice 

Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova  

economie 08.00.14 – Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

26.02.2009 

64.  PORUMB Tatiana Problema delimitării polisemiei de omonimia 

lexicală în limba italiană modernă 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

 

filologie 10.02.05 – Limbi 

romanice (limba 

italiană) 

26.02.2009 

65.  ZGÂRCIBABĂ 

Elena 

 

Problema predicatului verbal compus cu 

semiauxiliare modale în limba română actuală 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

 

filologie 10.02.01 – Limba 

română 

26.02.2009 

66.  MANOLII Adela Căile de pătrundere a elementelor de origine 

greacă în limba română 

Institutul de Filologie al 

AȘM 

filologie 10.02.01 – Limba 

română 

26.02.2009 

67.  CORCINSCHI 

Nina 

Eseistica literară a lui Nicolae Dabija Institutul de Filologie al 

AȘM 

filologie 10.01.01 – Literatura 

română 

26.02.2009 



68.  MATEŞ Raluca-

Aurora 

(România) 

Simbolistica romanului sadovenian. O viziune 

arhetipală 

Institutul de Filologie al 

AȘM 

filologie 10.01.01 – Literatura 

română 

26.02.2009 

69.  URSU Lucia Modelul sadovenian şi proza basarabeană Institutul de Filologie al 

AȘM 

filologie 10.01.01 – Literatura 

română 

26.02.2009 

70.  POTÎNG Tatiana Punctul de vedere în romanul românesc interbelic Institutul de Filologie al 

AȘM 

filologie 10.01.01 – Literatura 

română 

26.02.2009 

71.  VACULENCO 

Maxim 

 

Contribuţii la studiul preciziei de prelucrare a 

danturilor angrenajului precesional 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

tehnică 05.02.02 – Teoria 

maşinilor şi organe de 

maşini 

26.02.2009 

72.  SOCHIREAN 

Anatolie 

 

Contribuţii la cercetarea dinamicii transmisiilor 

planetare precesionale 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

tehnică 05.02.02 – Teoria 

maşinilor şi organe de 

maşini 

26.02.2009 

73.  TARANENCO 

Anatolie 

 

Calculul structurilor din bare în domeniul 

postelastic 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

tehnică 05.23.01 – Elemente de 

construcţii şi edificii 

26.02.2009 

74.  DUMANOV 

Evghenii 

 

Proprietăţile colective ale excitonilor magnetici 

bidimensionali care interacţionează cu  plasmonii 

Institutul de Fizică Aplicată 

al AŞM 

ştiinţe fizico-

matematice 

01.04.02 – Fizică 

teoretică şi matematică 

26.02.2009 

75.  SUR Nadejda 

 

Grafuri cu mulţimi d-convexe apriori date Universitatea de Stat din 

Moldova  

ştiinţe fizico-

matematice 

01.01.09 – Cibernetică 

matematică şi cercetări 

operaţionale; 

 

76.  ERHAN Valeriu 

 

Problemele finanţării micului business. Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

23.04.2009 

77.  SÎRBU Olesea 

 

Cooperarea regională transfrontalieră – 

oportunitate de dezvoltare a statelor mici în 

procesul extinderii Uniunii Europene 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.14 – Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţională 

23.04.2009 

78.  CONDRAŢCHI 

Ludmila 

 

Modificările clinico-metabolice şi corecţia lor la 

pacienţii cu encefalopatie în ciroza hepatică 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.05  –  Boli interne 

(hepatologie) 

23.04.2009 

79.  BLAJA-LISNIC 

Natalia 

 

Pneumoniile comunitare la vârstnici: 

particularităţi etiologice, clinice, paraclinice şi de 

evoluţie a bolii. 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.05  –  Boli interne 

(pulmonologie) 

23.04.2009 

80.  VRÂNCEANU-

BENEŞ Angela 

 

Contribuţii la evaluarea şi optimizarea imunizării 

împotriva hepatitei virale B 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.30  –  

Epidemiologie 

23.04.2009 

81.  CIOBANU Lucia Ca
2+

 ATP-aza-un marker biologic în diagnosticul 

infarctului miocardic acut 

Institutul de Cardiologie medicină 14.00.06 – Cardiologie 

şi reumatologie 

23.04.2009 



 (cardiologie) 

82.  CENUŞĂ Octavian 

 

Evaluarea comparativă a strategiei de menţinere a 

ritmului sinusal şi de control al frecvenţei 

ventriculare la pacienţii cu fibrilaţie atrială 

persistentă 

Institutul de Cardiologie medicină 14.00.06 – Cardiologie 

şi reumatologie 

(cardiologie) 

23.04.2009 

83.  ŢURCAN Stela 

 

Tehnologii moderne în tratamentul chirurgical al 

melanomului malign cutanat 

Institutul Oncologic medicină 14.00.14 – Oncologie şi 

radioterapie 

23.04.2009 

84.  JOSAN Silvia Particularităţile fiziologice ale aplicării reglatorilor 

de creştere de natură steroidală la plantele de orz 

de toamnă. (Физиологические особенности 

применения регуляторов роста стероидной 

природы на растениях озимого ячменя.) 

Institutul de Genetică şi 

Fiziologie a Plantelor al 

AȘM 

biologie 03.00.12 – Fiziologie 

vegetală 

23.04.2009 

85.  BADICEAN 

Dumitru 

Aspecte genetico-moleculare ale rezistenţei 

porumbului (Zea Mays) la secetă 

Institutul de Genetică şi 

Fiziologie a Plantelor al 

AȘM 

biologie 03.00.15 – Genetică 23.04.2009 

86.  CHITIC Tatiana Repercusiunile diabetului alloxanic asupra unor 

parametri fiziologici sub influenţa extraselor din 

plante medicinale 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

biologie 03.00.13 – Fiziologia 

omului şi animalelor 

23.04.2009 

87.  GARAEVA Olga Caracterul modificării conţinutului aminoacizilor 

liberi în sânge şi urină la sportivii înotători în 

condiţii stresogene. 

(Характер изменения содержания свободных 

аминокислот в крови и моче у спортсменов – 

пловцов при стрессе.) 

 

Institutului de Fiziologie şi 

Sanocreatologie al AȘM 

biologie 03.00.13 – Fiziologia 

omului şi animalelor 

23.04.2009 

88.  FABIAN Denis Relaţiile politice româno-engleze în perioada 1918 

- 1940 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

istorie 07.00.03 – Istoria 

universală (pe 

perioade) 

23.04.2009 

89.  BANTUŞ Natalia Natura juridică a teritoriului statului Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

drept 12.00.02 – Drept public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de drept 

23.04.2009 

90.  MUNTEAN Iulian Problemele supuse referendumului (studiu în 

dreptul comparat) 

Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

drept 12.00.02 – Drept public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de drept 

23.04.2009 

91.  CIOBANU Tatiana Originea şi evoluţia deontologiei juridice Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a dreptului; 

istoria statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice şi 

23.04.2009 



de drept 

92.  BEJAN Octavian Interesul: aspectul criminologic al problemei Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.08 – Drept penal 

(criminologie, drept 

penal) 

23.04.2009 

93.  BABĂRĂ Otilia Tendinţe şi valori ale învăţământului modern în 

lucrările şi activitatea pedagogică a lui Gh. Asachi, 

I. Creangă şi M. Eminescu 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

23.04.2009 

94.  MARIN Mariana Principii  de dezvoltare a atitudinii elevului faţă de 

opera literară 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

23.04.2009 

95.  CABAC Eugeniu 

 

Influenţa factorilor contextuali asupra 

randamentului elevilor la matematică (clasele a 

IV-a şi a VIII-a) 

Universitatea de Stat din 

Tiraspol 

pedagogie 13.00.02 –  Teoria şi 

metodologia instruirii 

(matematica) 

23.04.2009 

96.  ARMANOV 

Stanislav 

Implementarea strategiilor de marketing ale 

activităţii sportive în cadrul contingentului de 

candidaţi din domeniu 

Universitatea de Stat de 

Educaţie  Fizică şi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodologia educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi a culturii 

fizice de recuperare 

23.04.2009 

97.  CIOCOIU Dana 

Lucica 

(România) 

Pregătirea tehnică a studenţilor din cadrul 

facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina 

„Baschet” curs de bază prin aplicarea analizei 

video 

Universitatea de Stat de 

Educaţie  Fizică şi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodologia educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi a culturii 

fizice de recuperare 

23.04.2009 

98.  RÎŞNEAC Evelina Совершенствование физического воспитания 6-

7 летних детей средствами аэробики 

Universitatea de Stat de 

Educaţie  Fizică şi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodologia educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi a culturii 

fizice de recuperare 

23.04.2009 

99.  ZUGRAV Inga 

 

Reflecţii privind insolvabilitatea întreprinderilor 

sistemului cooperaţiei de consum şi perfecţionarea 

mecanismului de gestionare a acestora 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

18.06.2009 

100.  CERGA Tatiana 

 

Gestionarea eficienţei cheltuielilor privind 

resursele umane prin intermediul conceptului de 

controlling 

Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova  

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în 

activitatea de 

antreprenoriat) 

18.06.2009 

101.  CARAGANCIU 

Galina 

 

Impozitele indirecte şi orientările de reformare a 

acestora în susţinerea activităţii întreprinderilor 

industriale 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în 

industrie) 

18.06.2009 

102.  VINOGRADOVA 

Natalia 

 

Особенности становления и проблемы 

развития предприятий малого бизнеса в 

Республике Молдова. (Particularităţile 

constituirii şi problemele dezvoltării 

întreprinderilor micului business în Republica 

Moldova) 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în 

activitatea de 

antreprenoriat) 

18.06.2009 



103.  CIUBOTARU 

Victoria 

 

Contabilitatea şi inflaţia Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.12 – 

Contabilitate; audit; 

analiză economică 

18.06.2009 

104.  TABAN Elena 

 

Organizarea contabilităţii în instituţiile de 

învăţământ din Republica Moldova 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.12 – 

Contabilitate; audit; 

analiză economică 

18.06.2009 

105.  AMBROSI Nicolai 

 

Relaţiile economice ale organizaţiilor sportive din 

Republica Moldova în contextul internaţionalizării 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.14 – Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţională 

18.06.2009 

106.  LASCU St. 

Dumitru 
(România) 

 

Sistemul de asigurări sociale de sănătate din 

România (Particularităţi la nivelul judeţului 

Tulcea) 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

18.06.2009 

107.  MOISESCU Petre 

Gheorghe 
(România) 

 

Evoluţia politicilor transfrontaliere ale Uniunii 

Europene 

Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova  

economie 08.00.14 – Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

18.06.2009 

108.  NOVAC Ludmila 

 

Extinderi informaţionale în teoria jocurilor Universitatea de Stat din 

Moldova  

ştiinţe fizico-

matematice 

01.01.09 – Cibernetică 

matematică şi cercetări 

operaţionale 

18.06.2009 

109.  PORUBIN Diana 

 

Utilizarea compuşilor obţinuţi din produse 

secundare vinicole în procesul de inhibiţie a 

formării N-nitrozaminelor. 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

chimie 11.00.11 – Protecţia 

mediului ambiant şi 

folosirea raţională a 

resurselor naturale 

 

110.  POPOVICI 

Cristina 

 

 Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

tehnică 05.18.01 – Tehnologia 

produselor alimentare 

(Tehnologia produselor 

alimentaţiei publice) 

18.06.2009 

111.  GARABA Angela 

 

Miopia forte la gravide, conduita şi profilaxia 

complicaţiilor oculare 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.08  –  

Oftalmologie 

18.06.2009 

112.  GRIGOR Viorel 

 

Particularităţi clinice şi de evoluţie a glicemiei la 

pacienţii cu accident vascular cerebral ischemic 

acut. Pronostic şi tratament 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.13  –  Neurologie 18.06.2009 

113.  LEAŞOC Tatiana 

 

Psihoterapia în tratamentul complex al nervozelor 

la copii şi adolescenţi 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.18  –  Psihiatrie şi 

narcologie 

18.06.2009 

114.  CONDRATIUC 

Svetlana 

 

Profilaxia primară a narcomaniilor în Republica 

Moldova 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.18  –  Psihiatrie şi 

narcologie 

18.06.2009 



115.  ŞEVCENCO Nina 

 

Terapia antihomotoxică în tratamentul complex al 

afecţiunilor parodonţiului 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.21 – 

Stomatologie; 

18.06.2009 

116.  STEPCO Elena 

 

Utilizarea metodelor terapeutice complexe de 

corecţie a metabolismului la pacienţii cu fluoroză 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.21 – 

Stomatologie; 

18.06.2009 

117.  ŢURCAN Aurel 

 

Criterii de revascularizare chirurgicală a 

membrelor inferioare prin bazinul arterei 

femurale profunde în afecţiuni aterosclerotice 

polisegmentare la pacienţii cu ischemie critică 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.27 – Chirurgie 18.06.2009 

118.  CASTRAVEŢ 

Andrei 

 

Optimizarea tratamentului chirurgical al 

pacienţilor cu traumatisme vasculare asociate cu 

distrugere şi infecţie masivă a ţesuturilor adiacente 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.27 – Chirurgie 18.06.2009 

119.  EFTODIEV 

Eduard 

 

Microneurochirurgia herniei de disc lombare Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.28 – 

Neurochirurgie 

18.06.2009 

120.  VICOL Corina 

 

Evaluarea calităţii serviciilor spitaliceşti acordate 

populaţiei rurale 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.33–Medicină 

socială şi management 

18.06.2009 

121.  MIRON Aliona Vegetaţia luncilor rîurilor mici din stînga Prutului 

de Mijloc 

Grădina Botanică (Institut) 

a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

biologie 03.00.05 – Botanică 18.06.2009 

122.  COVALI Victoria Biodiversitatea fitocenotică a ariilor protejate 

forestiere din valea Prutului de Mijloc 

Grădina Botanică (Institut) 

a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

biologie 03.00.05 – Botanică 18.06.2009 

123.  MUNTEANU 

Natalia 

Diversitatea coleopterelor (Bruchidae, 

Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi 

Attelabidae) şi rolul lor în ecosistemele naturale şi 

antropizate din Republica Moldova 

Institutul de Zoologie al 

AȘM 

biologie 03.00.09 – Entomologie 18.06.2009 

124.  SAVINA-GROSU 

Angela 

Studiul acţiunii antifungice a unor preparate 

autohtone de origine vegetală 

Institutul de Microbiologie şi 

Biotehnologie al AȘM 

biologie 03.00.07 – 

Microbiologie 

18.06.2009 

125.  PANUŢA Sergiu Viespea seminţelor de prun (Eurytoma schreinerii 

Schr.): biologie, ecologie, daune şi combatere în 

condiţiile Republicii Moldova 

Institutul de Protecţie a 

Plantelor  şi Agricultură 

Ecologică al AȘM 

biologie 06.01.11 – Protecţia 

plantelor 

18.06.2009 

126.  ŞAGANEAN Radu Valorificarea potenţialului de rodire la măr în 

sistem intensiv prin aplicarea raţională a tăierii 

pomilor în condiţiile specifice zonei de nord 

Universitatea Agrară de Stat 

din Moldova 

agricultură 06.01.07 – Pomicultură 18.06.2009 

127.  BEJAN Iurii Studiul spaţial privind utilizarea terenurilor în 

Republica Moldova 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

geografie 11.00.02 – Geografie 

economică, socială şi 

politică 

18.06.2009 

128.  SOCOLOV 

Tatiana 

Mass media şi dezvoltarea comunitară (analiză 

politologică) 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

politologie 23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

18.06.2009 



politologiei; instituţii şi 

procese politice 

129.  BOSTAN Ludmila Securitatea în procesele de dezvoltare: analiză 

filosofico-metodologică 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

filosofie 09.00.08 – Filosofia şi 

metodologia ştiinţei 

(bioetica) 

18.06.2009 

130.  PLUGARU Lilia Capitalul uman în contextul transformărilor 

sociale (în baza materialelor din Republica 

Moldova) 

Institutul de Filozofie, 

Sociologie şi Ştiinţe Politice 

al AȘM 

sociologie 22.00.04 – Structura 

socială, instituţii şi 

procese sociale 

18.06.2009 

131.  POPESCU Getty-

Gabriela 

(România) 

Corelarea normelor juridice în sistemul de drept 

romano-germanic 

Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a dreptului; 

istoria statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice şi 

de drept 

18.06.2009 

132.  COCA George 

(România) 

Interesul general şi drepturile fundamentale ale 

omului 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a dreptului; 

istoria statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice şi 

de drept 

18.06.2009 

133.  ROTEA Nicolae 

(România) 

Termenele şi actele procedurale în procesul penal Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.08 – Drept penal 

(drept procesual penal) 

18.06.2009 

134.  BÎRNAZ Nina Metodologia elaborării manualului şcolar Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

18.06.2009 

135.  PANIŞ Aliona Deciziunea managerială ca factor al dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

18.06.2009 

136.  NEAGU Mihaela 

(România) 

Teoria şi metodologia evaluării curriculumului 

şcolar proiectat 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

18.06.2009 

137.  GRANEVSCHI 

Vladimir 

Научно – методические особенности коррекции 

дисгармоничного телосложения 

старшеклассников средствами бодибилдинга. 

(Particularităţile ştiinţifico-metodice ale corecţiei 

dezvoltării fizice a elevilor claselor superioare prin 

mijloacele body building-ului) 

Universitatea de Stat de 

Educaţie  Fizică şi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodologia educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi a culturii 

fizice de recuperare 

18.06.2009 

138.  ILAŞCU Iurie 

 

Problematizarea în procesul de predare a istoriei 

în contextul universalizării învăţământului 

Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău 

pedagogie 13.00.02 –  Teoria şi 

metodologia instruirii 

(istorie) 

18.06.2009 

139.  SUHAN Claudia 

 

Dezvoltarea comunicării orale a elevilor la lecţiile 

de limba franceză prin metoda proiectului 

Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău 

pedagogie 13.00.02 –  Teoria şi 

metodologia instruirii 

(limba franceză) 

18.06.2009 

140.  ADĂSCĂLIŢĂ 

Viorica 

Формирование толерантности личности в 

юношеском возрасте. 

(Formarea toleranţei personalităţii la adolescenţi) 

Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău 

psihologie 19.00.07 –  Psihologie 

pedagogică, psihologia 

dezvoltării, psihologia 

18.06.2009 



 personalităţii 

141.  VERDEŞ Angela 

 

Dezvoltarea afectivităţii la preadolescenţii educaţi 

în situaţii sociale de dezvoltare diferite 

Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău 

psihologie 19.00.07 –  Psihologie 

pedagogică, psihologia 

dezvoltării, psihologia 

personalităţii 

18.06.2009 

142.  ROMAN Ruslana Miniatura pentru pian în creaţia compozitorilor 

din Republica Moldova (perioada postbelică) 

Institutul Patrimoniului 

Cultural al AȘM 

studiul artelor 17.00.01 – Arte audio-

vizuale (arta muzicală) 

 

143.  HATIPOVA Inna Фортепианные произведения композиторов 

Республики Молдова в учебном процессе 

музыкальных вузов” (Creaţia pentru pian a 

compozitorilor din Republica Moldova în procesul 

de învăţământ muzical superior) 

Institutul Patrimoniului 

Cultural al AȘM 

studiul artelor 17.00.01 – Arte audio-

vizuale (arta muzicală) 

18.06.2009 

144.  BARBĂNEAGRĂ 

Oxana 

 

Fenomenul proprietăţii în contextul evoluţiei 

ordinii economice 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.01 – Economie 

politică; doctrine 

economice 

01.10.2009 

145.  CĂLUGĂREANU 

Irina 

 

Instrumentarul economic al infrastructurii pieţei 

(pe exemplul serviciilor financiare şi de asigurare) 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în servicii 

financiare şi de 

asigurare) 

01.10.2009 

146.  BÎRLEA Svetlana 

 

Eficienţa mecanismului de gestiune a pieţei 

valorilor mobiliare în Republica Moldova 

Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova  

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în 

activitatea de 

antreprenoriat) 

01.10.2009 

147.  GUJUMAN Lucia 

 

Managementul investiţional – proces de sporire a 

competitivităţii şi dezvoltării inovaţiilor în 

telecomunicaţii 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei  

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în 

telecomunicaţii) 

01.10.2009 

148.  IONCU Oleg 

 

Fundamentarea deciziilor de marketing la 

întreprinderile micului business din Republica 

Moldova 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.06 – Marketing; 

logistică 

01.10.2009 

149.  POPOVICI Elena 
(România) 

 

Evaluarea economico-financiară a proiectelor de 

investiţii în învăţământul preuniversitar de stat 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

01.10.2009 

150.  ŞEVCIUC Tatiana 

 

Contabilitatea resurselor naturale şi a exploatării 

acestora 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.12 – 

Contabilitate; audit; 

analiză economică 

01.10.2009 

151.  TOMA Andrei 

 

Problemele securităţii economice a statelor mici în 

condiţiile globalizării 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.14 – Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţională 

01.10.2009 

152.  CHISTRUGA 

Marcel 

 

Evoluţia dezvoltării economice a ţărilor Europei 

Centrale şi de Est în perioada post-integrare 

Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova  

economie 08.00.14 – Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

01.10.2009 



153.  DASCALIUC 

Daniela 

 

Managementul politicilor financiare publice de 

stimulare a businessului mic şi mijlociu 

Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova  

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în 

activitatea de 

antreprenoriat) 

01.10.2009 

154.  ŞCERBACOVA 

Alexandra 

 

Criterii noetheriene pentru unele ecuaţii integrale 

în convoluţii cu nuclee polinomiale 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

ştiinţe fizico-

matematice 

01.01.01 – Analiză 

matematică 

01.10.2009 

155.  MONAICO 

Eduard 

 

Morfologia  şi proprietăţile optice ale structurilor 

poroase în baza compuşilor semiconductori II-VI 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

ştiinţe fizico-

matematice 

01.04.10 – Fizica şi 

ingineria 

semiconductorilor 

01.10.2009 

156.  DRAGANCEA 

Diana 

 

Compuşi complecşi ai cuprului(II) cu 

carbohidrazona aldehidei salicilice şi derivaţii ei 

Institutul de Chimie al AȘM chimie 02.00.01 – Chimie 

anorganică 

01.10.2009 

157.  ARAMĂ Mariana 

 

Interconexiunea factorilor ecologici, mecanismelor 

patogenetice şi evoluţiei clinice în astmul bronşic la 

copii 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în Domeniul 

Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi 

Copilului 

medicină 14.00.09 – Pediatrie 01.10.2009 

158.  RAILEAN 

Ludmila 

 

Optimizarea eficacităţii implementării avortului 

medicamentos în Republica Moldova 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în Domeniul 

Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi 

Copilului 

medicină 14.00.01 – Obstetrică şi 

ginecologie 

01.10.2009 

159.  OSTROFEŢ 

Constantin 

 

Corecţia funcţiei reproductive la pacientele cu 

sterilitate dezvoltată după intervenţii chirurgicale 

la organele bazinului mic 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în Domeniul 

Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi 

Copilului 

medicină 14.00.01 – Obstetrică şi 

ginecologie 

01.10.2009 

160.  MIRON Anna 

 

Incidenţa complicaţiilor neurologice la nou-

născuţii prematuri cu masa extrem şi foarte mică 

cu infecţie intrauterină 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.13  –  Neurologie 01.10.2009 

161.  PODGURSCHI 

Lilia 

 

Aspecte de utilizare a uleiului din seminţe de 

struguri în tratamentul complex al ulcerului 

duodenal 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.25  –  

Farmacologie, 

farmacologie clinică 

01.10.2009 

162.  POGONEA Ina 

 

Inofensivitatea şi aspectele farmacologice ale 

preparatului entomologic - imupurin 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.25  –  

Farmacologie, 

farmacologie clinică 

01.10.2009 

163.  CULIUC Vasile 

 

Posibilităţile disecţiei endoscopice a venelor 

perforante în tratamentul insuficienţei venoase 

cronice severe 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.27 – Chirurgie 01.10.2009 

164.  SUMAN Serghei 

 

Variantele anatomoclinice a joncţiunii pancreato-

coledociene şi a papilei Vater în alegerea 

procedeelor endoscopice de diagnostic şi tratament 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.27 – Chirurgie 01.10.2009 

165.  PISARENCO Particularităţile evoluţiei bolii litiazice la bolnavii Universitatea de Stat de medicină 14.00.27 – Chirurgie 01.10.2009 



Sergiu 

 

cu ciroză hepatică Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

166.  PAUN Grigore 

 

Aspecte manageriale şi economice în organizarea 

asistenţei medicale populaţiei la nivelul sectorului 

rural 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.33–Medicină 

socială şi management 

01.10.2009 

167.  FERDOHLEB 

Alina 

 

Managementul în îngrijirea şi dezvoltarea 

copilului până la vârsta de 5 ani 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu” 

medicină 14.00.33–Medicină 

socială şi management 

01.10.2009 

168.  MAZUR-

NICORICI Lucia 

 

Particularităţile patologiei cardiovasculare în 

lupusul eritematos sistemic 

Institutul de Cardiologie medicină 14.00.06 – Cardiologie 

şi reumatologie 

(reumatologie) 

01.10.2009 

169.  LUPAŞCU-

VOLENTIR 

Felicia 

 

Particularităţile clinico-evolutive ale bolii mixte a 

ţesutului conjunctiv şi elucidarea unor markeri 

genetici 

Institutul de Cardiologie medicină 14.00.06 – Cardiologie 

şi reumatologie 

(reumatologie) 

01.10.2009 

170.  CLIPCA Ivana 

 

Chimioterapia combinată cu Cisplatin în 

tratamentul cancerului mamar metastatic rezistent 

la antracicline 

Institutul Oncologic medicină 14.00.14 – Oncologie şi 

radioterapie 

01.10.2009 

171.  PROTOPOP 

Svetlana 

 

Aspecte metabolice în patogenia tiroiditei 

autoimune 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

medicină 03.00.04 – Biochimie 01.10.2009 

172.  MOLODOI Elena Biotehnologii de cultivare a drojdiilor şi de 

obţinere a preparatelor sterolice 

Institutul de Microbiologie şi 

Biotehnologie al AȘM 

biologie 03.00.23 – 

Biotehnologie 

 

01.10.2009 

173.  ROMANCIUC 

Gabriela 

Cercetarea proceselor de dezvoltare şi multiplicare 

microclonală in vitro la Actinidia chinensis Planch 

Grădina Botanică (Institut) 

a AȘM 

biologie 03.00.05 – Botanică 01.10.2009 

174.  ZAMORNEA 

Maria 

Diversitatea parazitozelor la păsările domestice şi 

modificările morfofiziologice la Gallus gallus 

domesticus după tratamentul antiparazitar 

Institutul de Zoologie al 

AȘM 

biologie 03.00.19 – 

Parazitologie, 

helmintologie 

01.10.2009 

175.  NICORICI Maria Influenţa rotaţiei (asolamentului, culturii 

permanente) şi a fertilizanţilor asupra fertilităţii 

solului şi productivităţii grâului de toamnă şi 

sfeclei pentru zahăr 

Universitatea Agrară de Stat 

din Moldova  

agricultură 06.01.01 – Agrotehnică 01.10.2009 

176.  CANDU Teodor Biserica din Ţara Moldovei din a doua jumătate a 

secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-

lea 

Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

istorie 07.00.02 – Istoria 

românilor 

01.10.2009 

177.  SAVA Igor Domeniul mănăstiresc în Ţara Moldovei în a doua 

jumătate a secolului al XIV-lea – secolul al XVI-lea 

Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

istorie 07.00.02 – Istoria 

românilor 

01.10.2009 

178.  PISTRINCIUC 

Vadim 

Rolul factorilor sociali în dezvoltarea 

comunităţilor rurale din Republica Moldova 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

sociologie 22.00.04 – Structura 

socială, instituţii şi 

01.10.2009 



procese sociale 

179.  CUZNEŢOV 

Alexandru 

Problemele teoretico-practice ale realizării 

dreptului într-un stat de drept 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a dreptului; 

istoria statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice şi 

de drept 

01.10.2009 

180.  ROBU Oxana Unele aspecte ale succesiunii legale în Republica 

Moldova la etapa actuală 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.03 – Drept privat 

(civil) 

01.10.2009 

181.  EŞANU Adriana Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau 

ţesuturilor umane în reglementarea legislaţiei 

penale contemporane 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.08 – Drept penal 

(drept penal) 

01.10.2009 

182.  BRÎNZA Liubovi Reabilitarea persoanei în procesul penal Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.08 – Drept penal 

(drept procesual penal) 

01.10.2009 

183.  MANEA Vladislav Răspunderea penală pentru acţiunile care 

dezorganizează activitatea penitenciarelor 

Universitatea de Stat din  

Moldova  

drept 12.00.08 – Drept penal 

(drept penal) 

01.10.2009 

184.  ŢARĂLUNGĂ 

Victoria 

Particularităţile protecţiei drepturilor copilului în 

dreptul internaţional public 

Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

drept 12.00.10 – Drept 

internaţional public 

01.10.2009 

185.  PĂRĂUŞANU Titu 

(România) 

Instituţiile juridice în procesul de formare a 

poporului român 

Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a dreptului; 

istoria statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice şi 

de drept 

01.10.2009 

186.  AFANAS Aliona Dezvoltarea competenţelor comunicative la elevii 

din învăţământul profesional în cadrul predării / 

învăţării limbii străine 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

01.10.2009 

187.  CĂRUNTU Nina Valoarea educaţională a etnografiei comunicării la 

nivelul universitar al limbii române pentru 

alolingvi 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

01.10.2009 

188.  POPA Claudia  

(România) 

Evaluarea prin teste docimologice a cunoştinţelor 

comunicative / literare ale elevilor 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

01.10.2009 

189.  NANU Liliana 

(România) 

Elaborarea conţinutului pregătirii fizice şi tehnice 

a gimnastelor de 11-12 ani în cadrul 

antrenamentului sportiv 

Universitatea de Stat de 

Educaţie  Fizică şi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodologia educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi a culturii 

fizice de recuperare 

01.10.2009 

190.  COROI Olga 

 

Влияние эмоциональной регуляции на 

успешность деятельности воспитателя 

Universitatea Pedagogică de 

Stat ”Ion Creangă” din 

Chișinău  

psihologie 19.00.07 –  Psihologie 

pedagogică, psihologia 

dezvoltării, psihologia 

personalităţii 

01.10.2009 

191.  RĂCIULA Lilia Variabilitatea diafazică în cadrul unor serii 

stilistico-istorice 

Institutul de Filologie al 

AȘM 

filologie 10.02.01 – Limba 

română 

01.10.2009 



192.  HÎNCU Iulia Segmentarea comunicativă a enunţului în limba 

română 

Institutul de Filologie al 

AȘM 

filologie 10.02.01 – Limba 

română 

01.10.2009 

193.  CARTALEANU 

Elena 

Eroul şi eroismul în cronografia moldovenească 

din sec. XVI 

Institutul de Filologie al 

AȘM 

filologie 10.01.01 – Literatura 

română 

01.10.2009 

194.  CIOBANU Inga Alteritate şi identitate în jurnalul intim românesc Institutul de Filologie al 

AȘM 

filologie 10.01.01 – Literatura 

română 

01.10.2009 

195.  CIUBOTARU 

Adrian 

Decadenţa în literatura română Institutul de Filologie al 

AȘM 

filologie 10.01.01 – Literatura 

română 

01.10.2009 

196.  VÎNTU Anatolie Mitul personal şi conotaţiile lui în poezia 

contemporană 

Institutul de Filologie al 

AȘM 

filologie 10.01.01 – Literatura 

română 

01.10.2009 

197.  CRECICOVSCHI 

Ecaterina 

Structuri şi strategii narative în proza lui Joseph 

Conrad 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

filologie 10.01.06 – Literatura 

universală şi comparată 

01.10.2009 

198.  DODU-SAVCA 

Carolina 

Problemele căutării Sinelui în eseul secolului al 

XX-lea 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

filologie 10.01.06 – Literatura 

universală şi comparată 

01.10.2009 

199.  MORARU Angela 

 

Remiterile şi impactul lor economic în Republica 

Moldova 

Academiei de Studii 

Economice din Moldova 

economie 08.00.01 – Economie 

politică; doctrine 

economice 

05.11.2009 

200.  DEMERJI Ilie 

 

Impactul culturii organizaţionale asupra dirijării 

conflictelor şi stresului în cadrul unităţilor 

economice din Republica Moldova 

Academiei de Studii 

Economice din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în 

activitatea de 

antreprenoriat) 

05.11.2009 

201.  SPIVACENCO 

Anatolie 

 

Tendinţe de dezvoltare şi creştere economică în 

sectorul agrar 

Universitatea Agrară de Stat 

din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în 

agricultură) 

05.11.2009 

202.  TOFAN Tatiana 

 

Mecanismele economice de atragere a investiţiilor 

străine 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei  

economie 08.00.05 – Economie şi 

management (în 

industrie) 

05.11.2009 

203.  SUVOROVA Iulia 

 

Influenţa mecanismului financiar asupra 

proceselor de gestiune a stabilităţii financiare a 

întreprinderilor industriale din Republica 

Moldova. (Влияние финансового механизма на 

процессы управления финансовой 

устойчивости промышленных предприятий 

Республики Молдова.) 

Academia de Studii 

Economice din Moldova    

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

05.11.2009 

204.  DODU-GUGEA 

Larisa 

 

Impactul globalizării asupra creşterii 

competitivităţii ţărilor Europei Centrale şi de Est 

Academia de Studii 

Economice din Moldova    

economie 08.00.14 – Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţională 

05.11.2009 

205.  CIOBANU Nellu 

 

Efecte de rezonanţă la interacţiunea a două 

subsisteme cuantice 

Institutul de Fizică Aplicată 

al AȘM 

ştiinţe fizico-

matematice 

01.04.02 – Fizică 

teoretică şi matematică 

05.11.2009 

206.  GALEAMOV Emisia spontană ne-exponenţială şi fluorescenţa de Institutul de Fizică Aplicată ştiinţe fizico- 01.04.02 – Fizică 05.11.2009 



Elena 

 

rezonanţă între radiatorii indistinctibili al AȘM matematice teoretică şi matematică 

207.  BENDERSCHI 

Olga 

 

Analiza sistemelor de aşteptare cu priorităţi şi 

trafic critic 

Universitatea de Stat din 

Moldova    

ştiinţe fizico-

matematice 

01.01.09 – Cibernetică 

matematică şi cercetări 

operaţionale 

05.11.2009 

208.  GLADUN Sergiu 

 

Utilizarea preparatului „Bio-R” în pregătirea 

pentru operaţiile plastice pe perineu şi vagin 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în Domeniul 

Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi 

Copilului 

medicină 14.00.01 – Obstetrică şi 

ginecologie 

05.11.2009 

209.  PÎNZARU Iurie 

 

Estimarea igienică a factorilor de risc şi a stării de 

sănătate a lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti 

Universitatae de Stat de 

Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.07  –  Igienă 05.11.2009 

210.  MELNIC Anatolie 

 

Experienţa lichidării epidemiei de difterie în 

Republica Moldova şi optimizarea supravegherii 

epidemiologice a infecţiei difterice 

Universitatae de Stat de 

Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.30  –  

Epidemiologie 

05.11.2009 

211.  CATERINCIUC 

Natalia 

 

Particularităţile procesului epidemic în oreion şi 

perfecţionarea supravegherii epidemiologice 

Universitatae de Stat de 

Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.30  –  

Epidemiologie 

05.11.2009 

212.  GRIMUT 

Alexandru 

 

Managementul tehnologiilor  informaţionale în 

optimizarea serviciului de asistenţă medicală a 

Mamei şi Copilului 

Universitatae de Stat de 

Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.33–Medicină 

socială şi management 

05.11.2009 

213.  GRIGORIEV 

Vladimir 

 

Argumentarea clinică a restaurărilor directe şi 

indirecte în tratamentul anomaliilor de ocluzie 

clasa I Angle la adulţi 

Universitatae de Stat de 

Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.21  –  

Stomatologie 

05.11.2009 

214.  OSMAN Victor 

 

Microchirurgia endoscopică în afecţiunile benigne 

ale corzilor vocale 

Universitatae de Stat de 

Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.04  –  

Otorinolaringologie 

05.11.2009 

215.  POSTOLACHI 

Olga 

 

Modificarea caracterelor culturale şi biochimice 

ale unor tulpini de streptomicete după păstrarea 

îndelungată 

Institutul de Microbiologie şi 

Biotehnologie al AȘM 

biologie 03.00.07 – 

Microbiologie 

05.11.2009 

216.  BULAT Dumitru Diversitatea, structura şi starea funcţională a 

ihtiocenozei lacului de acumulare Vatra 

(Ghidighici) în condiţiile ecologice actuale 

Institutul de Zoologie al 

AȘM 

biologie 03.00.18 – 

Hidrobiologie, 

ihtiologie 

05.11.2009 

217.  BULAT Denis Diversitatea ihtiofaunei râului Bâc şi căile de 

redresare a stării ecologice 

Institutul de Zoologie al 

AȘM 

biologie 03.00.18 – 

Hidrobiologie, 

ihtiologie 

05.11.2009 

218.  KISELIOVA Olga Экология популяций и репродуктивные 

особенности рыб с коротким жизненным 

циклом нижнего участка реки Днестр; (Ecologia 

populaţiilor şi particularităţile reproductive la 

Institutul de Zoologie al 

AȘM 

biologie 03.00.16 – Ecologie 05.11.2009 



speciile de peşti cu ciclul vital de scurtă durată din 

sectorul inferior al fluviul Nistru) 

219.  ARGINT Lucia Sistemul administrativ al Basarabiei în perioada 

autonomiei 1812-1828, în istoriografie 

Universitatea Pedagogică de 

Stat ”Ion Creangă” din 

Chișinău  

istorie 07.00.09 – Teoria şi 

metodologia ştiinţelor 

istorice 

05.11.2009 

220.  GONŢA Ana Factorul mediatic în profilarea imaginii de ţară a 

Republicii Moldova 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

politologie 10.01.10 – Jurnalism şi 

ştiinţe ale comunicării 

05.11.2009 

221.  ANDRIEŞ Vasile Dimensiuni politice ale procesului de integrare 

europeană (cazul Republicii Moldova) 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

politologie 23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi istoria 

politologiei; instituţii şi 

procese politice 

05.11.2009 

222.  GUŢU Alexei Coliziile dreptului în instituţia răspunderii juridice Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a dreptului; 

istoria statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice şi 

de drept 

05.11.2009 

223.  LUNGEANU 

Neculai 

(România) 

Reglementarea constituţională a delegării 

legislative în Republica Moldova şi România 

(studiu juridico-comparat) 

Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

drept 12.00.02 – Drept public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de drept 

05.11.2009 

224.  TITULESCU Paul 

Robert  

(România) 

Contractul de locaţiune şi varietăţi ale acestuia Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

drept 12.00.03 – Drept privat 

(drept civil, drept al 

afacerilor) 

05.11.2009 

225.  ZAVALIŞCA 

Aurica 

Recuperarea platipodiei la elevii ciclului gimnazial 

în procesul educaţiei fizice 

Universitatea de Stat de 

Educaţie  Fizică şi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodologia educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi a culturii 

fizice de recuperare 

05.11.2009 

226.  ARSENE Igor Adaptarea psihosocială a elevilor cu reţinere în 

dezvoltarea psihică în cadrul lecţiilor de educaţie 

fizică cu conţinut adecvat 

Universitatea de Stat de 

Educaţie  Fizică şi Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodologia educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi a culturii 

fizice de recuperare 

05.11.2009 

227.  MUREŞAN 

Marius 

(România) 

Aspecte teoretico-normative şi practice ale 

motivului şi scopului infracţiunii 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.08 – Drept penal 

(drept penal) 

05.11.2009 

228.  TALOŞ 

Constantin 

(România) 

Pluralitatea de infracţiuni Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.08 – Drept penal 

(drept penal) 

05.11.2009 

229.  BÎNDAR Valerică Arestarea preventivă a învinuitului şi Universitatea de Stat din drept 12.00.08 – Drept 05.11.2009 



(România) inculpatului în România (aspecte teoretice 

şi practice) 

Moldova  penal (drept 

procesual penal; 

criminalistică) 

230.  BUZESCU 

Gheorghe 

(România) 

Locul şi rolul funcţionarului public în 

aparatul de stat 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(administrativ; 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de 

drept) 

05.11.2009 

231.  PĂDURARU 

Galina 

Studiu contrastiv-tipologic al obiectului 

gramatical în limbile rusă şi română 

Universitatea de Stat 

din Moldova  

filologie 10.02.19 – 

Lingvistica 

generală 

(contrastiv-

tipologică) 

05.11.2009 

232.  BÎLBA Tatiana 

 

Influenţa proceselor de regionalizare asupra 

dezvoltării comerţului exterior al Republicii 

Moldova 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.14 – Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţională 

17.12.2009 

233.  CEAIKOVSKII 

Alexandr 

 

Puterea economică şi specificul ei în condiţiile 

transformărilor sistemice (Экономическая 

власть и ее специфика в условиях системных 

трансформаций.) 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.01 – Economie 

politică; doctrine 

economice 

17.12.2009 

234.  RUDENCO Anna 

 

Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului 

producţiei de spirt, lichior şi vodcă; 

(Учет затрат и калькулирование себестоимости 

спиртовой и ликѐро-водочной продукции.) 

 

Academia de Studii 

Economice din Moldova  

economie 08.00.12 – 

Contabilitate; audit; 

analiză economică 

17.12.2009 

235.  GRATII Cristina 

 

Aspectele clinice şi particularităţile evoluţiei 

fibrilaţiei atriale în hiperfuncţia glandei tiroide 

Institutul de Cardiologie medicină 14.00.06 – Cardiologie 

şi reumatologie 

(cardiologie) 

17.12.2009 

236.  CUZOR Tatiana 

 

Disecţia de aortă: particularităţi de prezentare 

clinică, diagnosticare şi evoluţie la supraveghere de 

durată 

Institutul de Cardiologie medicină 14.00.06 – Cardiologie 

şi reumatologie 

(cardiologie) 

17.12.2009 

237.  VETRILĂ Snejana 

 

Aspecte clinico-paraclinice ale miopatiilor 

inflamatorii idiopatice 

Institutul de Cardiologie medicină 14.00.06 – Cardiologie 

şi reumatologie 

(reumatologie) 

17.12.2009 

238.  BUJAC Mariana 

 

Atitudinea diagnostico-curativă în tumorile 

glandelor suprarenale 

Universitatea de Stat de 

Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.27  –  Chirurgie 17.12.2009 

239.  LEPĂDATU Enzimoantibioticoterapia locală în peritonitele Universitatea de Stat de medicină 14.00.27  –  Chirurgie 17.12.2009 



 

Corneliu 

 

generalizate Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu”  

240.  LEU Elena 

 

Epidemiologia şi prevenirea infecţiilor nosocomiale 

în staţionarele neurochirurgicale 

Universitatea de Stat de 

Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.30  –  

Epidemiologie 

17.12.2009 

241.  GUŢU Luminiţa Aspecte epidemiologice şi sociale ale infecţiei 

HIV/SIDA în Republica Moldova 

Universitatea de Stat de 

Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.30  –  

Epidemiologie 

17.12.2009 

242.  PLĂMĂDEALĂ 

Svetlana 

 

Efectele medicaţiei sedative în complexul terapiei 

intensive a pacienţilor cu leziuni cerebrale acute 

Universitatea de Stat de 

Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.37–Anesteziologie 

şi reanimatologie 

17.12.2009 

243.  EFREMOVA 

Nadejda 

Разработка способов получения 

антиоксидантных препаратов на основе 

биоактивных веществ цианобактерий и 

микроводорослей” (Elaborarea procedeelor de 

obţinere a preparatelor antioxidante pe baza 

substanţelor bioactive ale cianobacteriilor şi 

microalgelor) 

Institutul de Microbiologie şi 

Biotehnologie al AȘM 

biologie 03.00.23 – 

Biotehnologie 

17.12.2009 

244.  DUDNIC Natalia Perspectiva utilizării extractului din Juglans regia 

în prevenirea dereglărilor ioddeficitare 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

biologie 03.00.13 – Fiziologia 

omului şi animalelor 

17.12.2009 

245.  FRANŢUZAN 

Ludmila 

Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică la 

liceeni în context inter/transdisciplinar 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

17.12.2009 

246.  BABII Veaceslav Particularităţile aplicării sancţiunilor 

administrative în sfera bancară 

Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept al AȘM 

drept 12.00.02 – Drept public 

(administrativ); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de drept 

17.12.2009 

247.  ŞEICAN Valeria Opera naţională a Moldovei în circuitul cultural 

internaţional 

Institutul Patrimoniului 

Cultural al AŞM 

studiul artelor 17.00.01 – Arte 

audiovizuale (arta 

muzicală) 

17.12.2009 


