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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.  LÎSÎI Aliona 
 

Perfecţionarea managementului 
surselor de finanţare pentru 
construcţia de locuinţe 

Universitatea Tehnică 
a Moldovei 

economie 08.00.05 – Economie şi 
management (în 
construcții) 16.02.2012 

2.  PIȘCENCO Marina 
 

Evaluarea şi acreditarea 
organizaţiilor ştiinţifice: aspecte 
sinergetice (în baza materialelor 
Consiliului Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare) 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 
management (în sfera 
ştiinţei şi inovării) 

16.02.2012 

3.  CHIRIAC Lilia Marketingul rural şi atractivitatea 
investiţională a localităţii 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

economie 08.00.06 – Marketing; 
logistică 

16.02.2012 

4.  HURLOIU Ion 
Iulian 
 

Cooperarea economică internaţională 
în domeniul combaterii fraudelor 
fiscale 

Universitatea Liberă 
Internațională din 
Moldova 

economie 08.00.14 – Economie 
mondială; relaţii 
economice 
internaţionale 

16.02.2012 

5.  ISPAS Cristina Contribuiţii ale pedagogiei 
postmoderne italiene la 
fundamentarea epistemică a ştiinţelor 
educaţiei 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 
generală 

16.02.2012 

6.  PRODAN Gianina 
Cătălina 

Paradigma curriculumului în 
perioada modernă şi postmodernă 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 
generală 

16.02.2012 

7.  CRUDU Valentin Metodologia evaluării calităţii 
învăţământului în instituţiile 
preuniversitare 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 
generală 

16.02.2012 

8.  MÎSLIȚCHI 
Valentina 

Continuitatea în formarea 
competenţelor lingvistice la copiii de 
vârstă preşcolară mare şi şcolară 
mică 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 
generală 

16.02.2012 

9.  BUSHNAQ Tatiana Tehnologii comunicative de predare a Universitatea pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 16.02.2012 



 frazeologismelor engleze în 
învăţământul superior 

Pedagogică de Stat 
”Ion Creangă” din 
Chișinău 

metodologia instruirii 
(limba engleză) 

10.  GIURCĂU Adrian Răspunderea materială – modalitate 
a răspunderii juridice 

Institutul de Istorie, 
Stat şi Drept al 
Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei 

drept 12.00.01 – Teoria 
generală a dreptului; 
istoria statului şi 
dreptului; istoria 
doctrinelor politice şi de 
drept 

16.02.2012 

11.  STRATAN Maria Biotehnologii de cultivare a tulpinii 
Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 
02A-producător de amilaze 

Institutul de 
Microbiologie şi 
Biotehnologie al 
Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei 

biologie 03.00.23 –  Biotehnologie 16.02.2012 

12.  GONŢA Elena 
 

Analiza temporală a agregatelor 
macroeconomice în Europa de Sud-
Est 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

economie 08.00.11 – Statistică 
economică 

16.02.2012 

13.  POLOMOŞNÎH 
Alexandr 
 

Бухгалтерский учет  в условиях 
реорганизации предприятий 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

economie 08.00.12 – Contabilitate; 
audit; analiză 
economică 

16.02.2012 

14.  ZACHERNICINAIA 
Anna 
 

Бухгалтерский учет финансовых 
инструментов 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

economie 08.00.12 – Contabilitate; 
audit; analiză 
economică 

16.02.2012 

15.  TOACĂ Zinovia 
 

Elaborarea modelului de analiză şi 
previziune pe termen mediu al 
economiei naţionale a Republicii 
Moldova 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

economie 08.00.13 – Metode 
economico-matematice 

16.02.2012 

16.  BUTA Galina 
 

Particularităţile organizării asistenţei 
medicale primare în condiţiile 
asigurărilor medicale obligatorii din 
municipiul Chişinău 

Universitatea de Stat 
de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu” 

medicină 14.00.33 – Medicină 
socială şi management 

16.02.2012 

17.  CATRINICI Rodica 
 

Rolul oxidului nitric în procesul de 
maturaţie a colului uterin la 
gestantele cu sarcină prologantă 

Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice în Domeniul 
Ocrotirii Sănătăţii 
Mamei şi Copilului 

medicină 14.00.01 – Obstetrică şi 
ginecologie 

16.02.2012 

18.  LOPATA Iulia Profilaxia şi tratamentul Universitatea de Stat medicină 14.00.08 – Oftalmologie 16.02.2012 



 complicaţiilor corecţiei anomaliilor 
de refracţie prin lentile de contact 

de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu” 

19.  GÎRLEA Olesea Mit şi ficţiune în opera literară. 
Ambivalenţa ficţiunii artistice 

Institutului de 
Filologie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei 

filologie 10.01.08 – Teoria 
literaturii 

16.02.2012 

20.  VERDEȘ Tatiana Funcţii pragmatice ale deicticelor în 
discursul politic actual 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

filologie 10.02.19 – Lingvistica 
generală 

16.02.2012 

21.  ȚAPU Veaceslav 
 

Sporirea disponibilităţii şi 
mentenabilităţii îmbinărilor cu joc 
renovate cu materiale compozite 
polimerice 

Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova  

tehnică 05.20.03  – Exploatarea 
şi mentenanţa tehnicii 
agricole şi celei din 
industria prelucrătoare 

16.02.2012 

22.  PETIC Mircea 
 

Automatizarea procesului de creare a 
resurselor lingvistice computaţionale 

Institutului de 
Matematică şi 
Informatică al 
Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei 

informatică 01.05.01 – Bazele 
teoretice ale 
informaticii; 
programarea 
calculatoarelor 

16.02.2012 

23.  ABOU SALEM 
ESSAM FAISAL 
ABDEL KARIM 

Современные международные 
стратегии разрешения 
региональных конфликтов (на 
примере палестино-израильского 
конфликта). Strategii internaţionale 
contemporane de soluţionare a 
conflictelor regionale. (Cazul 
conflictului palestino-israelian) 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

politologie 23.00.04 -  Teoria şi 
istoria relaţiilor 
internaţionale şi 
dezvoltării globale 

16.02.2012 

24.  UNGUREANU 
Veaceslav 

Interesele geopolitice ale marilor 
puteri şi impactul lor asupra 
securităţii naţionale a Republicii 
Moldova 

Institutul Integrare 
Europeană şi Ştiinţe 
Politice al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei 

politologie 23.00.01 – Teoria, 
metodologia şi istoria 
politologiei; instituţii şi 
procese politice 

16.02.2012 

25.  MARCOVICI 
Mugurel Alin 
 

Managementul interacţiunii „mediul 
extern de afaceri – companie” 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 
management (în transport)

05.04.2012 

26.  CERTAN Ion 
 

Modalităţi de eficientizare a 
managementului sistemului financiar în 
condiţiile globalizării 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 
management (în sistemul 
financiar) 

05.04.2012 

27.  GALBEN Ilian 
 

Eficientizarea comerţului exterior al 
Republicii Moldova 

Universitatea Liberă economie 08.00.14 – Economie 
mondială; relaţii 

05.04.2012 



 Internațională din 
Moldova 

economice internaţionale 

28.  FLOREA Bogdan Contractul administrativ ca formă 
juridică de prestare a serviciilor publice 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

drept 12.00.02 – Drept public 
(administrativ); 
organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor 
de drept 

05.04.2012 

29.  BĂDÎNGĂ Constantin Reguli şi proceduri în organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor locale 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

drept 12.00.02 – Drept public 
(constituțional); 
organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor 
de drept 

05.04.2012 

30.  ANTOCI Albert Probleme administrativ-juridice privind 
reglementarea antidumping: analiză 
juridică comparativă 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

drept 12.00.02 – Drept public 
(administrativ); 
organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor 
de drept 

05.04.2012 

31.  SAVA Angela Teodora Rolul reprezentărilor grafice în 
eficientizarea studierii matematicii 

Universitatea de Stat din 
Tiraspol 

pedagogie 13.00.02 – Teoria și 
metodologia instruirii 
(matematica); 

05.04.2012 

32.  GUȚUL Vera 
 

Комплексная система обучения 
первоначальному чтению и письму 
(Sistemul complex de predare-învățare 
inițială a citit - scrisului) 

Universitatea 
Pedagogică de Stat ”Ion 
Creangă” din Chișinău  

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii 
(limba rusă) 

05.04.2012 

33.  CREȚU Alexandr Perfecţionarea tehnologiei de cultivare a 
şerlaiului (Salvia sclarea L.) 

Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova  

agricultură 06.01.09 –  Fitotehnie 05.04.2012 

34.  CAPRIAN Iulia 
 

Eficientizarea controlului financiar în 
Republica Moldova 

Universitatea de Stat din 
Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 
monedă; credit 

05.04.2012 

35.  DAVID Ludmila 
 

Corecţia farmacologică a dereglărilor 
metabolice la bolnavi cu steatohepatită 
non-alcoolică 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.25 – Farmacologie, 
farmacologie clinică 

05.04.2012 

36.  SUMAN Ala 
 

Particularităţile de diagnostic şi 
tratament laparo-endoscopic a formelor 
complicate de colecistită acută 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.27 – Chirurgie 05.04.2012 

37.  COGUT Sergiu Dialogismul lui Mihail Bahtin. Elementul 
carnavalesc în romanul românesc 

Institutul de Filologie al 
Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei 

filologie 10.01.08 – Teoria 
literaturii 

05.04.2012 

38.  TROIAN Iulia Трактовка фортепиано в 
композиторском творчестве 

Institutul Patrimoniului 
Cultural al Academiei 

studiul 
artelor 

17.00.01 – Arte 
audiovizuale (arta 

05.04.2012 



Владимира Ротару. (Scriitura pianistică 
în creația componistică a lui Vladimir 
Rotaru) 

de Ştiinţe a Moldovei muzicală) 

39.  SLIUSARENCO 
Valentin 
 

Perfecţionarea procedeelor de obţinere a 
biodieselului din seminţe din rapiţă 

Universitatea Tehnică a 
Moldovei  

tehnică 05.18.12  – Procese şi 
aparate în industria 
alimentară 

05.04.2012 

40.  FELEA Viorel 
 

Cuplajul spin-reţea şi transformările 
structurale în magneţii frustraţi cu 
structura de tip spinel şi MnWO4 

Institutul de Fizică 
Aplicată al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei 

ştiinţe fizico-
matematice 

01.04.10 – Fizica şi 
ingineria 
semiconductorilor 

05.04.2012 

41.  MORARI Roman 
 

Supraconductibilitatea reversibilă în 
nanostructuri supraconductoare pe bază 
de niobiu şi aliaj de cupru - nichel” 
(Возвратная сверхпроводимость в 
сверхпроводящих наноструктурах на 
основе ниобия и сплава медь-никель) 

Institutul de Inginerie 
Electronică şi 
Nanotehnologii „D. 
Ghiţu” al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei 

ştiinţe fizico-
matematice 

01.04.07 – Fizica corpului 
solid 

05.04.2012 

42.  STRATULAT Elena 
 

Formarea, structura şi proprietăţile 
compuşilor coordinativi ai cobaltului şi 
cuprului cu chalcogensemicarbazonele 8-
formilchinolinei 

Universitatea de Stat din 
Moldova  

chimie 02.00.01 – Chimie 
anorganică 

05.04.2012 

43.  CALUGHIN Serghei 
 

Perfecționarea managementului 
activității de marketing în sectorul 
hotelier 

Academia de Studii 
Economice din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 
management (în 
activitatea de 
antreprenoriat) 

05.04.2012 

44.  PANUȘ Valentina 
 

Instrumente şi rapoarte contabile 
utilizate în procesul decizional 

Academia de Studii 
Economice din Moldova 

economie 08.00.12 – Contabilitate; 
audit; analiză 
economică 

23.05.2012 

45.  MICOLIȘINA Anna 
 

Femeia în afaceri: probleme şi soluţii 
pentru Republica Moldova 

Academia de Studii 
Economice din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 
management (în 
activitatea de 
antreprenoriat) 

23.05.2012 

46.  GRIBINCEA 
Tatiana 
 

Proiectarea şi implementarea 
managementului eficient al carierei în 
asistenţa socială 

Universitatea Tehnică a 
Moldovei  

economie 08.00.05 – Economie şi 
management (în 
asistența socială) 

23.05.2012 

47.  CARAPUNARLÎ 
Sergiu 
 

Optimizarea administrării 
controlului asupra activităţii 
economice a întreprinderii 

Universitatea Tehnică a 
Moldovei  

economie 08.00.05 – Economie şi 
management (în 
activitatea de 
antreprenoriat) 

23.05.2012 

48.  GROSU Vladimir 
 

Optimizarea deciziilor de marketing în 
vederea penetrării eficiente a 

Academia de Studii 
Economice din Moldova 

economie  08.00.06 – Marketing; 
logistică 

23.05.2012 



întreprinderii pe pieţe noi  (în baza 
ramurii vinicole a Republicii Moldova) 

49.  CREANGĂ Liliana Căile de asigurare a 
constituţionalităţii în Republica 
Moldova 

Universitatea de Stat din 
Moldova  

economie 12.00.02 – Drept public 
(constituțional); 
organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor 
de drept 

23.05.2012 

50.  BARAT Iuliana Genocidul – aspecte juridico-penale Universitatea de Stat din 
Moldova  

economie 12.00.02 – Drept penal 
(drept penal) 

23.05.2012 

51.  OANCEA Iurie Prostituția și proxenetismul (aspecte 
juridice, criminologice, istorice) 

Academia „Ştefan cel 
Mare”, a MAI al 
Republicii Moldova 

drept 12.00.08 – Drept penal 
(drept penal, 
criminologie) 

23.05.2012 

52.  PLOTNIC Olesea Clauzele abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii. Aspecte  
de drept internațional privat 

Universitatea de Stat din 
Moldova  

drept 12.00.03 – Drept privat 
(internațional privat) 

23.05.2012 

53.  VINNICENCO 
Elena 
 

Integrarea tehnologiilor educaţionale 
moderne în învăţământul primar – o 
condiţie de dezvoltare şi formare a 
personalităţii elevului de vârstă 
şcolară mică 

Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 
generală 

23.05.2012 

54.  GORBACIOVA 
Nina 
 

Корреляция педагогических 
факторов в развитии 
коммуникативной компетенции 
учащихся 

Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 
generală 

23.05.2012 

55.  TIHON Iurie 
 

Analiza şi standardizarea 
Metiferonului, Benzituronului şi a 
formelor lor farmaceutice 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 15.00.01 – Farmacie 23.05.2012 

56.  UNCUȚA Andrei 
 

Optimizarea activității serviciului de 
neurologie și neurochirurgie prin 
aplicarea tehnologiilor 
informaționale 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.33 – Medicină 
socială și management 

23.05.2012 

57.  VLASOV Lilia 
 

Particularităţile clinico-
hemodinamice şi funcţionale ale 
rinichilor în ciroza hepatică 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.05 – Boli interne 
(hepatologie) 

23.05.2012 

58.  ZASTAVNIȚCHI 
Gheorghe 
 

Rezultatele intervenţiilor seriate şi 
într-o singură etapă în tratamentul 
ocluziilor neoplazice de colon 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.27 – Chirurgie 23.05.2012 



59.  GALEARSCHI 
Vasile 
 

Navigarea ultrasonografică 
intraoperatorie în tratamentul 
chirurgical al tumorilor 
intracerebrale 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.28 – 
Neurochirurgie 

23.05.2012 

60.  ROMANCIUC Lilia 
 

Aprecierea variabilităţii ritmului 
cardiac şi eficacitatea beta-
blocantelor la copii cu tulburări 
funcţionale cardiace şi prolaps de 
valvă mitrala 

Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice în Domeniul 
Ocrotirii Sănătăţii 
Mamei şi Copilului 

medicină 14.00.09 – Pediatrie 23.05.2012 

61.  DRUȘCĂ Angela 
 

Artrita juvenilă idiopatică: 
particularităţile clinico-evolutive, ale 
sistemelor endigene de oxidare / 
antioxidare, oxidului nitric şi 
eficacitatea managementului curativ 

Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice în Domeniul 
Ocrotirii Sănătăţii 
Mamei şi Copilului 

medicină 14.00.09 – Pediatrie 23.05.2012 

62.  PALAMARCIUC 
Oleg 
 

Sinteza, structura și proprietățile 
magnetice ale compușilor 
coordinativi mono- și polinucleari cu 
liganzi pe baza 2-formilpiridinei și 
aldehidei salicilice 

Institutul de Chimie al 
Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei 

chimie 02.00.01 – Chimie 
anorganică 

23.05.2012 

63.  PRISAC Igor Implementarea metodei sinergetice în 
analiza şi eficientizarea sistemului 
politic din Republica Moldova 

Institutul Integrare 
Europeană şi Ştiinţe 
Politice al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei 

politologie 23.00.01 – Teoria, 
metodologia şi istoria 
politologiei; instituţii şi 
procese politice 

23.05.2012 

64.  EJOV Alexandr Impactul imaginii politice asupra 
procesului electoral. (Влияние 
политического имиджа на 
электоральный процесс) 

Institutul Integrare 
Europeană şi Ştiinţe 
Politice al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei 

politologie 23.00.01 – Teoria, 
metodologia şi istoria 
politologiei; instituţii şi 
procese politice 

23.05.2012 

65.  IVANOVA Nina Identitatea etnică şi formarea ei la 
copii şi adolescenţi în şcolile cu limba 
rusă de instruire din municipiul 
Chişinău (Этническая 
идентичность и её формированиe у 
детей и подростков школ 
муниципия Кишинева с русским 
языком обучения) 

Institutul 
Patrimoniului 
Cultural al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei 

istorie 07.00.07 – Etnologie, 
antropologie culturală şi 
istorică 

23.05.2012 

66.  MEMEȚ Diana 
 

Eficiența economică a intensificării 
ramurii fitotehnice în aspect regional 

Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 
management (în 

05.07.2012 



agricultură)
67.  STOICAN Mirela 

 
Dezvoltarea capitalului uman în 
condițiile formării economiei 
inovaționale 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova  

economie 08.00.01 – Economie 
politică; doctrine 
economice 

05.07.2012 

68.  ȘONȚU Natalia 
 

Fenomenul sărăciei – problema mondială 
şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova  

economie 08.00.14 – Economie 
mondială; relaţii 
economice internaţionale 

05.07.2012 

69.  GÂRLĂ Eugeniu 
 

Optimizarea neliniară cu restricţii 
speciale pentru cercetări comparative în 
economie 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova  

economie 08.00.13 – Metode 
economico-matematice 

05.07.2012 

70.  CARA-RUSNAC 
Aliona 

Organizarea instituției notariatului în 
sistemul de drept din Republica Moldova și perspectivele de dezvoltare 

Universitatea de Stat 
din Moldova  

drept 12.00.02 – Drept public 
(administrativ); 
organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor 
de drept 

05.07.2012 

71.  CROITOR Elena Purtătorii tehnico-electronici de 
informație în calitate de înregistrări în 
probatoriul penal. Probleme de 
administrare și admisibilitate 

Universitatea de Stat 
din Moldova  

drept 12.00.08 – Drept penal 
(drept procesual penal, 
criminalistică) 

05.07.2012 

72.  CRIJANOVSCHI 
Sergiu 

Aspecte teoretice și practice ale 
infracțiunii de șantaj 

Universitatea de Stat 
din Moldova  

drept 12.00.08 – Drept penal 
(drept penal) 

05.07.2012 

73.  BALTAGA Ecaterina Aplicarea cunoștințelor speciale medicale 
la cercetarea cauzelor penale 

Universitatea Liberă 
Internațională din 
Moldova 

drept 12.00.08 – Drept penal 
(drept procesual penal, 
criminalistică, expertiză 
judiciară) 

05.07.2012 

74.  DRAGOMIR Matei Repararea prejudiciului prin echivalent 
bănesc în context integraționist european 

Institutul de Istorie, Stat 
şi Drept al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei 

drept 12.00.03 – Drept privat 
(civil) 

05.07.2012 

75.  TARLEV Veronica Reglementări internaţionale privind 
drepturile femeii în dreptul internațional 
public 

Institutul de Istorie, Stat 
şi Drept al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei 

drept 12.00.10 – Drept 
internaţional public 

05.07.2012 

76.  FRUNZE Ion Reglementarea internaţională a 
conflictelor armate interne 

Institutul de Istorie, Stat 
şi Drept al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei 

drept 12.00.10 – Drept 
internaţional public 

05.07.2012 

77.  RĂDUȚ Daniela Fundamentarea pedagogică a acțiunii 
educative familiale la vârsta adolescenței 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 
generală 

05.07.2012 

78.  LUNGU Viorelia Conceptualizarea educației prospective 
în cadrul universitar 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 
generală 

05.07.2012 



79.  CROCNAN Daniel 
Ovidiu 
 

Impactul opționalului de fizică în 
structură curriculară interdisciplinară 

Universitatea de Stat din 
Tiraspol 

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii 
(fizica) 

05.07.2012 

80.  BRĂDULEAC Iraida 
 

Eficientizarea studierii matematicii școlare prin intermediul metodelor activ-
participative 

Universitatea de Stat din 
Tiraspol 

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii 
(matematica) 

05.07.2012 

81.  OSIPOV Violeta 
 

Metodologia studierii matematicii în 
instituții cu profil tehnic prin 
intermediul noilor tehnologii 
informaționale 

Universitatea de Stat din 
Tiraspol 

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii 
(matematica) 

05.07.2012 

82.  CURTEVA Oxana 
 

Формирование коммуникативно-
речевой компетенции при 
интегрированном изучении русского 
языка (Formarea competenței de 
comunicare verbală în procesul de 
învățare integrată a limbii ruse) 

Universitatea 
Pedagogică de Stat ”Ion 
Creangă” din Chișinău  

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii 
(limba rusă) 

05.07.2012 

83.  RÎBINȚEV Ion Productivitatea speciilor drupacee în 
funcție de soi și forma de coroană 

Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova  

agricultură 06.01.07 –  Pomicultură 05.07.2012 

84.  CROITORU Cătălina 
 

Evaluarea fiziologo-igienică a instruirii 
elevilor la lecțiile de informatică 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.07 – Igienă 05.07.2012 

85.  CIOBANU Elena 
 

Estimarea igienică a impactului unor 
factori de mediu asupra morbidității 
populației rurale prin osteoartroză 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.07 – Igienă 05.07.2012 

86.  PETROVICI Vergil 
 

Particularităţile clinico-morfologice ale 
hidatidozei hepatice la copil 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.15 – Anatomie 
patologică 

05.07.2012 

87.  TCACENCO 
Ecaterina 
 

Managementul diagnosticului precoce a 
tumorilor pielii în condiţiile Centrului 
Medical Privat 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.33 – Medicină 
socială și management 

05.07.2012 

88.  GARIUC Elvira 
 

Tratamentul laringitelor cronice cu 
Regesan (studiu clinico-experimental) 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.04 – 
Otorinolaringologie 

05.07.2012 

89.  HANGANU Alexandru
 

Particularităţile corelative ale sistemului 
motor şi conexiunile intercorticale în 
normă şi patologie 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.13 – Neurologie 05.07.2012 

90.  ROTARU Lilia 
 

Migrena cronică și asimetria 
ventriculară cerebrală (studiu clinico-
neuroimagistic șu electrofiziologic) 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.13 – Neurologie 05.07.2012 



91.  CIRIMPEI Octavian 
 

Tratamentul chirurgical în complexul de 
recuperare a bolnavilor cu sechele 
cicatriciale în regiunea locomotorului 

Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie 
”Nicolae Testemițanu”  

medicină 14.00.22 – Ortopedie și 
traumatologie 

05.07.2012 

92.  TURCU Oxana 
 

Particularităţile etiopatogenice, clinice şi 
terapeutice în afectarea aparatului 
digestiv la copiii cu fibroză chistică 

Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice în Domeniul 
Ocrotirii Sănătăţii 
Mamei şi Copilului 

medicină 14.00.09 – Pediatrie 05.07.2012 

93.  FILIP Iulian Teatrul popular din Basarabia şi din 
Nordul Bucovinei: afirmarea 
dramaticului şi poetica sincretică 

Institutul de Filologie al 
Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei 

filologie 10.01.09 – Folcloristică 05.07.2012 

94.  ȘIMBARIOV Ana Творчество композиторов Республики 
Молдова в репертуаре детских 
хоровых коллективов” (Creația 
compozitorilor din Republica Moldova în 
repertoriul colectivelor corale de copii) 

Institutul Patrimoniului 
Cultural al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei 

studiul 
artelor 

17.00.01 – Arte audio-
vizuale (arta muzicală) 

05.07.2012 

95.  ANDRIEȘ Vladimir Concertul pentru violă și orchestră: 
modalități de studiu 

Institutul Patrimoniului 
Cultural al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei 

studiul 
artelor 

17.00.01 – Arte audio-
vizuale (arta muzicală) 

05.07.2012 

96.  RIJA Andrei 
 

Compuşi coordinativi ai cobaltului (III), 
nichelului (II) şi cuprului (II) în baza α-
dioximelor cu anioni anorganici. Sinteză, 
structură, proprietăţi 

Institutul de Chimie al 
Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei 

chimie 02.00.01 – Chimie 
anorganică 

05.07.2012 

97.  BORODAEV Ruslan 
 

Studierea proceselor de autopurificare a 
apelor naturale în prezența diferitor 
forme de migrare ale fierului și cuprului 

Universitatea de Stat din 
Moldova  

chimie 11.00.11 – Protecția 
mediului ambiant și 
folosirea rațională a 
resurselor naturale 

05.07.2012 

98.  ȘTIRBU Andrei Particularități fiziologo-biochimice 
ale creșterii și productivității 
soiurilor de struguri pentru masă în 
dependență de  combinațiile altoi-
portaltoi. 
(Физиолого-биохимические 
особенности роста и 
продуктивности столовых сортов 
винограда, в зависимости от 
привойно-подвойных 
комбинаций.) 
 

Institutul de Genetică și Fiziologie a 
Plantelor al 
Academiei de Științe a 
Moldovei 

biologie 03.00.12 – Fiziologie 
vegetală 

09.10.2012 

99.  BRATUHINA Variabilitatea naturală  și activitatea Institutul de biologie 03.00.07 – Microbiologie 09.10.2012 



Antonina biosintetică a actinomicetei 
Streptomyces massasporeus. 
(Естественная изменчивость  и 
биосинтетическая  активность 
актиномицетов Streptomyces 
massasporeus.) 

Microbiologie și 
Biotehnologie al AȘM 

100. PĂUN ( RADOVICI) 
Maria Liliana 
(România) 
 

Școlile românești din  Transilvania în 
secolele XIV-XVIII 

Institutul de Istorie, 
Stat și Drept al 
Academiei de Științe a 
Moldovei 

istorie 07.00.02 -  Istoria  
românilor 

09.10.2012 

101. TURTUREANU 
Ovidiu 

Societatea RSS Moldovenești de 
la acalmie la stări de conflict 
(1953-1991) 

Institutul de Istorie, 
Stat și Drept al 
Academiei de Științe a 
Moldovei 

istorie 07.00.02 - Istoria  
românilor 

09.10.2012 

102. STOICA Leontin 
(România) 

Serviciul sanitar al armatei 
române în perioada 1914-1919 

Institutul de Istorie, 
Stat și Drept al 
Academiei de Științe a 
Moldovei 

istorie 07.00.02 - Istoria  
românilor 

09.10.2012 

103. MOCANU Petre 
(România) 

Construcții martirice și Bazilici 
Paleocreștine în spațiul 
Balcano-Carpato-Pontic 

Universitatea de Stat din 
Moldova  

istorie 07.00.06 -  Arheologie 09.10.2012 

104. DOLGHII Elena Strategii și mecanisme de guvernare 
politică a  Consiliului Europei. Cazul 
Republicii Moldova 

Universitatea de Stat din 
Moldova  

politologie 23.00.04 – Teoria și 
istoria relațiilor 
internaționale și 
dezvoltării globale 

09.10.2012 

105. VARZARI Vitalie Securitatea Națională a Republicii 
Moldova în contextul  opțiunii de 
integrare europeană 

Institutul de Integrare 
Europeană și Științe 
Politice al Academiei 
de Științe a Moldovei 

politologie 23.00.01 – Teoria, 
metodologia și istoria 
politologiei; instituții și 
procese politice 

09.10.2012 

106. ŞTEFĂNUŢ Radu 
(România) 
 

Infracţiunea de violare de 
domiciliu în legislaţia Republicii 
Moldova şi a României.Studiu 
de drept comparat 

Universitatea de Stat din 
Moldova  

drept 12.00.08  –  Drept penal 
(drept penal) 

09.10.2012 

107. SCRIPNIC 
Veaceslav 

Problemele realizării dreptului 
persoanei la administrare într-

Universitatea de Stat din 
Moldova  

drept 12.00.02  –  Drept public 
(Constituţional); 

09.10.2012 



 un stat de drept (Studiu juridico 
-  comparative) 

organizarea şi 
funcționarea instituţiilor 
de drept 

108. CIOBANU Ion 
 

Reglementarea juridică privind 
organizarea şi funcţionarea 
partidelor politiceîn Republica 
Moldova(Studiu comparat.) 

Institutul de Istorie, Stat 
şi Drept al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei 

drept 12.00.02  –  Drept public 
(constituţional); 
organizarea şi 
funcționarea instituţiilor 
de drept 

09.10.2012 

109. RAILEAN Daniela 
 

Prevenirea victimologicăa 
infracţiunilor contra 
inviolabilităţii sexuale a 
minorilor săvărşite  
prin violenţă 

Academia „Ştefan cel 
Mare” a MAI al 
Republicii Moldova 

drept 12.00.08  –  Drept penal 
(drept penal, 
criminologie) 

09.10.2012 

110. LAMEŞ Daniela 
(România ) 
 

Teritoriul ca dimensiune 
indispensabilă a statului în 
dreptul constitutional 

Institutul de Istorie, Stat 
şi Drept al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei 

drept 12.00.02  –  Drept public 
(constituţional);organiza
rea şi funcționarea 
instituţiilor de drept 

09.10.2012 

111. PĂDURARU 
Alexandru  
(România) 
 
 

Infracţiunile în domeniul 
proprietăţii industriale în 
legislaţia Republicii Moldova şi 
a României. Studiu de drept 
comparat 

Universitatea de Stat din 
Moldova  

drept 12.00.08  –  Drept penal 
(drept penal) 

09.10.2012 

112. GALIMAN Simona 
 
(România) 
 

Dreptul minorităţilor naţionale 
la identitate etnică 

Institutul de Istorie, Stat 
şi Drept al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei 

drept 12.00.02  –  Drept public 
(constituţional); 
organizarea şi 
funcționarea instituţiilor 
de drept 

09.10.2012 

113. DINCĂ Mihai 
(România) 
 

Analiza juridico-penală a 
inraţiunilor privind 
proprietatea intelectuală 

Universitatea Liberă 
Internațională din 
Moldova 

drept 12.00.08  –  Drept penal 
(drept penal) 

09.10.2012 

114. SPATARI Mariana Încălcarea dreptului de autor  şi 
a drepturilor conexe: aspecte 
juridico-penale 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

drept 12.00.08  –  Drept penal  
(drept penal) 

09.10.2012 

115. ŢURCANU Alina Obiecte libere şi produse de Institutul de ştiinţe 01.01.01.06 –  Logică 09.10.2012 



subcategorii Matematică şi  
Informatică al 
Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei   

fizico-
matematice 

matematică, algebră şi 
teoria numerelor 

116. CERBU Olga 
 

Produsul semireflexiv a două 
subcategorii 

Institutul de 
Matematică şi  
Informatică al 
Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei   

ştiinţe 
fizico-
matematice 

01.01.01.06 –   
Logică matematică, 
algebră şi teoria 
numerelor 

09.10.2012 

117. CHIRIAC Argentina Conceptualizarea educaţiei 
interculturale în contextul 
învăţământului superior 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

pedagogie 13.00.01 –Pedagogie 
generală 

09.10.2012 

118. ANTONESCU 
Liliana 
(România) 

Metodologia studierii elementelor de 
teoria probabilităţilor şi statistică 
matematică în gimnaziu şi liceu 

Universitatea de Stat 
din Tiraspol   

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii 
(matematica) 

09.10.2012 

119. CALMUŢCHI Lidia Formarea competenţei ecologice la 
studenţi în procesul predării-învăţării 
chimiei 

Universitatea de Stat 
din Tiraspol   

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii 
(chimia) 

09.10.2012 

120. COSUMOV Marina Tema pe acasă la educaţia muzicală 
ca element al curriculumului  
disciplinar 

Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din 
Bălţi   

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi  
metodologia instruirii 
(educaţie muzicală) 

09.10.2012 

121. BLAJA-
VITCOVSCHII Ala 

Dezvoltarea sensibilităţii cromatice la 
elevii claselor primare 

Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din 
Bălţi   

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii 
(educaţia artistico-
plastică) 

09.10.2012 

122. MINDRIGAN Vasile Formarea profesională a studenţilor 
din învăţământul universitar  de 
educaţie fizică şi sport la 
specializarea „Manager în turism” 

Universitatea de Stat 
de Educaţie Fizică şi 
Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 
metodologia educaţiei 
fizice, antrenamentului 
sportiv şi culturii fizice 
de recuperare 

09.10.2012 

123. LIUŞNEA Diana 
Nicoleta 
(România) 
 

Eficienţa pregătirii artistice a 
gimnastelor în ciclul anual de 
antrenament 

Universitatea de Stat 
de Educaţie Fizică şi 
Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 
metodologia educaţiei 
fizice, antrenamentului 
sportiv şi culturii fizice 
de recuperare 

09.10.2012 

124. MOROŞAN-
LARIONESCU 

Pregătirea profesională a studenţilor 
facultăţilor de educaţie fizică şi sport 

Universitatea de Stat 
de Educaţie Fizică şi 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 
metodologia educaţiei 

09.10.2012 



Virgil-Adrian 
(România) 

în cadrul disciplinei volei prin 
folosirea aparatelor ajutătoare 

Sport fizice, antrenamentului 
sportiv şi culturii fizice 
de recuperare 

125. CHIOR  Liudmila Формирование самоуважения у 
современных студентов  /Formarea 
stimei de sine la studenţii 
contemporani 

Universitatea 
Pedagogică de Stat 
”Ion Creangă” din 
Chișinău  

psihologie 19.00.07 – Psihologie 
pedagogică, psihologia 
dezvoltării, psihologia 
personalităţii 

09.10.2012 

126. TĂNASE Dorin 
 

Tratamentul multimodal al chistului 
renal solitar 

Universitatea de Stat 
de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu”  

medicină 14.00.40 – Urologie 09.10.2012 

127. CASTRAVEȚ Irina 
 

Aspectele evolutiv-clinice și 
optimizarea conduitei sarcinii și 
nașterii la gravidele cu hepatită B 
cronică 

Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice în Domeniul 
Ocrotirii Sănătăţii 
Mamei şi Copilului 

medicină 14.00.01 – Obstetrică și 
ginecologie 

09.10.2012 

128. IURCU Corneliu 
 

Managementul diagnosticului 
precoce și optimizarea screeningului 
multilateral în cancerul de prostată 

Institutul Oncologic medicină 14.00.14 – Oncologie și 
radioterapie 

09.10.2012 

129. PÎRȚU Lucia 
 

Aspecte clinico-evolutive și factori de 
risc în hipertensiunea arterială la 
copii 

Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice în Domeniul 
Ocrotirii Sănătăţii 
Mamei şi Copilului 

medicină 14.00.09 – Pediatrie 09.10.2012 

130. BECHEANU Natalia 
(România) 
 

Evoluţia şi tratamentul artritei 
reactive în dependentă de germenii 
infecţioşi etiologici 

Institutul de 
Cardiologie 

medicină 14.00.06 – Cardiologie și 
reumatologie 
(reumatologie) 

09.10.2012 

131. SASU Diana 
 

Antagonist al receptorilor versus 
inhibitor al enzimei de conversie a 
angiotensinei II: impactul asupra 
interrelației insulinorezistență – 
disfuncție diastolică în hipertensiunea 
arterială esențială 

Institutul de 
Cardiologie 

medicină 14.00.06 – Cardiologie și 
reumatologie 
(cardiologie) 

09.10.2012 

132. SAMOHVALOV 
Elena 
 

Spectrul anemiilor în lupus 
eritematos sistemic la femei 

Institutul de 
Cardiologie 

medicină 14.00.06 – Cardiologie și 
reumatologie 
(reumatologie) 

09.10.2012 

133. TUTUNARU 
Mariana 

Evaluarea igienică a condiţiilor 
instruirii în şcolile profesionale din 

Universitatae de Stat 
de Medicină și medicină 14.00.07 – Igienă  



 industria uşoară şi argumentarea 
măsurilor de asanare a lor 

Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu”  

134. BODRUG Elena 
 

Particularităţi farmacologice ale 
sorbantului Medicas E şi asocierii lui  
cu oxigenobaroterapia 

Universitatae de Stat 
de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu”  

medicină 14.00.25 – Farmacologie, 
farmacologie clinică 

09.10.2012 

135. GURIEV Vladimir 
 

Evaluarea particularităţilor 
epidemiologice ale infecţiei HIV 
asociate cu hepatitele virale B şi C 

Universitatae de Stat 
de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu”  

medicină 14.00.30 – 
Epidemiologie 

09.10.2012 

136. MIRON Oxana 
 

Aspectele financiare ale funcţionării 
şi corelării sistemelor de asigurări 
medicale obligatorii şi facultative 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 
monedă; credit 

09.10.2012 

137. CHIRNOAGĂ 
Carmen 
 

Finanţele publice şi impactul banului 
public asupra economiei naţionale 

Universitatea de Stat 
din Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 
monedă; credit 

09.10.2012 

138. BELEVSCHI 
Stanislav 

Индуцированное  соосаждение 
нанокристаллических Сo-W 
покрытий и их механические 
свойства ( Codepunerea  indusă a 
acoperirilor nanocristaline din Co-W 
şi proprietăţile lor mecanice 

Institutului de Fizică 
Aplicată al Academiei 
de Științe a Moldovei 

chimie 02.00.05 – Electrochimie 09.10.2012 

139. EDU Carolina Elaborarea metodelor de sinteză a 
compuşilor  tetra- şi 
pentanorlabdanici practic importanţi 

Institutul de Chimie al 
Academiei de Științe a 
Moldovei 

chimie 02.00.10 – Chimie 
bioorganică, chimia 
compuşilor naturali şi 
fiziologic activi 

09.10.2012 

140. DEGTEARI  Natalia Разработка технологии 
деметализации вин на основе 
использования природных 
модифицированных сорбентов 
(Elaborarea tehnologiei de 
demetalizare a vinurilor în baza 
utilizării sorbenţilor naturali 
modificaţi) 

Institutul Ştiinţifico-
Practic de 
Horticultură şi 
Tehnologii Alimentare 

tehnică 05.18.07 – Tehnologia 
băuturilor alcoolice şi 
nealcoolice 

09.10.2012 

141. CAPCANARI  
Tatiana 

Tehnologii de obţinere a emulsiilor 
alimentare din amestec de uleiuri de 

Universitatea Tehnică 
a Moldovei  

tehnică 05.18.01 – Tehnologia 
produselor alimentare 

09.10.2012 



floarea-soarelui şi seminţe de struguri (Tehnologia produselor 
alimentaţei publice) 

142. MARTÎNIUC Livia Corelarea activităţilor de învăţare 
pentru dezvoltarea imaginaţiei 
creatoare şi a limbajului la elevii 
claselor primare 

Universitatea 
Pedagogică de Stat 
”Ion Creangă” din 
Chișinău 

pedagogie 13.00.01 –Pedagogie  
generală 

15.11.2012 

143. IORDĂCHESCU  
Grigore-Dan 
(România) 

Fundamente teoretice şi metodologice 
ale formării competenţei de 
autonomie educaţională a 
profesorului 

Universitatea 
Pedagogică de Stat 
”Ion Creangă” din 
Chișinău 

pedagogie 13.00.01 –Pedagogie  
generală 

15.11.2012 

144. TUCHILĂ  Inesa Recuperarea scoliozei la elevii din 
ciclul primar în procesul educaţiei 
fizice 

Universitatea de Stat 
de Educaţie Fizică şi 
Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 
metodologia educaţiei 
fizice, antrenamentului 
sportiv şi culturii fizice 
de recuperare 

15.11.2012 

145. FORFOLEA Mariana 
(România) 
 
 

Relații publice – instrument 
managerial în administrarea fiscală 

Universitatea Liberă 
Internațională din 
Moldova 

economie 08.00.05 – Economie și 
management (în 
instituții publice) 

15.11.2012 

146. GÎRLEA Mihail 
 

Perfecționarea gestiunii relațiilor de 
credit a băncii comerciale cu clienții 
în scopul reducerii riscurilor bancare 

Institutul de 
Economie, Finanțe și 
Statistică al 
Academiei de Științe a 
Moldovei 

economie 08.00.05 – Economie și 
management (în 
activitatea bancară) 

15.11.2012 

147. GALANTON Natalia 
 

Dezvoltarea Camerelor de Comerț și 
Indistrie cu impact asupra 
consolidării mediului de afaceri 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

economie 08.00.05 – Economie și 
management (în 
activitatea de 
antreprenoriat) 

15.11.2012 

148. BULICANU Victoria Influența politică a mass-media: 
presa Republicii Moldova din 
perspectiva modelului  mediatic 
anglo-saxon 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

politologie 10.01.10 – Jurnalism și științe ale comunicării 
15.11.2012 

149. DUȘACOVA  
Natalia 

Locuința tradițională lipovenească 
din spațiul Pruto-Nistrean și stînga 
Nistrului (sec.XIX-încep. sec.XXI) 

Institutul 
Patrimoniului 
Cultural al Academiei 
de Științe a Moldovei 

istorie 07.00.07 -  Etnologie, 
antropologie culturală și 
istorică 

15.11.2012 

150. BALAN Diana   Evaluarea acțiunii unor compuși  Universitatea de Stat biologie 03.00.13 – Fiziologia 15.11.2012 



coordinativi ai cobaltului asupra 
funcției hematopoietice la purcei  în 
perioada postnatală timpurie 

din Moldova omului și animalelor 

151. IAȚCO  Iulia 
 

Tehnologii  de  obținere  a 
preparatelor lipidice  din biomasa 
algei  verzi  Dunaliella salina 

Institutul de 
Microbiologie și 
Biotehnologie al 
Academiei de Științe a 
Moldovei 

biologie 03.00.23 – Biotehnologie 15.11.2012 

152. ȘVEȚ Svetlana 
 

Particularitățile fiziologo-biochimice și biotehnologice ale tulpinilor 
autohtone de bacterii lactice și 
elaborarea tehnologiei  de producere 
a   smîntînii   combinate cu utilizarea 
proteinei de soia 

Institutul de 
Microbiologie și 
Biotehnologie al 
Academiei de Științe a 
Moldovei 

biologie 03.00.23 – Biotehnologie 15.11.2012 

153. ŞAPOVAL Oleg Технология и физические свойства 
пленочных нанокомпозитов 
теллуридов и манганитов ( 
Tehnologia şi proprietăţile fizice ale 
nanocompozitelor din telururi şi 
manganiti) 

Institutul de Inginerie 
Electronică şi 
Nanotehnologii „D. 
Ghiţu” al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei 

ştiinţe 
fizico-
matematice 

01.04.07 – Fizica stării 
condensate 

15.11.2012 

154. PARA Gheorghe Proprietăţile termomagnetice şi 
termoelectrice în micro şi nanofire pe 
bază semimetalului Bi 
(Термомагнитные и 
термоэлектрические свойства нано 
и микронитей на основе 
полуметалла Вi) 

Institutul de Fizică 
Aplicată al Academiei 
de Științe a Moldovei 

ştiinţe 
fizico-
matematice 

01.04.10 – Fizica şi 
ingineria 
semiconductorilor 

15.11.2012 

155. VRABIE Elvira Procesarea electrofizică a zerului cu 
extragerea concentratului proteico- 
mineral  şi  izomerizarea simultană a 
lactozei in lactuloză 

Universitatea Tehnică 
a Moldovei  

tehnică 05.18.12 – Procese şi 
aparate în industria 
alimentară 

15.11.2012 

156. POPESCU Victor Determinarea influenţei  factorilor 
aleatori asupra fiabilităţii sistemelor 
de distribuţie a energiei electrice 6-10 
kV 

Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova  

tehnică 05.20.02 – Electrificarea 
şi automatizarea 
agriculturii 

15.11.2012 

157. CROITOR Lilia Designul molecular, sinteza şi studiul 
cu raze X al compuşilor coordinativi 

Institutul de Fizică 
Aplicată al Academiei 

chimie 01.04.18 – Cristalografie 
şi cristalofizică 

15.11.2012 



zero-dimensionali şi polimerici în 
baza dioximelor cu metalele de 
tranziţie Cu(II), Zn (II) şi Cd (II) 

de Științe a Moldovei 

158. BEJENARI Diana Analiza modelelor de tip Polling cu 
întâzieri semi-Markoviene 

Universitatea de Stat 
din Moldova  

ştiinţe 
fizico-
matematice 

01.01.09 – Cibenetică 
matematică şi cercetări 
operaţionale 

15.11.2012 

159. ISTRATE Viorel Mucozectomia endoscopică și disecția 
endoscopică submucoasă în 
tratamentul formațiunilor displazice și neoplazice ale mucoasei tractului 
digestiv 

Universitatea de Stat 
de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu”  

medicină 14.00.27 – Chirurgie 15.11.2012 

160. ALDIABAT 
Mohammad 

Deficitul de fier ca factor de risc în 
dezvoltarea hipogalactiei 

Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice în Domeniul 
Ocrotirii Sănătăţii 
Mamei şi Copilului 

medicină 14.00.01 – Obstetrică și 
ginecologie 

15.11.2012 

161. MÎNDRUȚA-
STRATAN Rodica 

Aspecte clinico-genetice ale 
cancerului tiroidian 

Institutul Oncologic medicină 14.00.14 – Oncologie și 
radioterapie 

15.11.2012 

162. NICOLAU Ingrid-
Ileana 

Raportul juridic de drept al mediului Universitatea de Stat 
din Moldova   

drept 12.00.02 - Drept public 
(ecologic); organizarea 
şi funcţionarea 
instituţiilor de drept 
 

20.12.2012 

163. MULIC Andrei Оптимизация управления 
финансами предприятия 
полсредством финансовых 
инструментов 

Universitatea de Stat 
din Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 
monedă; credit 

20.12.2012 

164. COTOROS Inga Contabilitatea reparaţiilor 
mijloacelor fixe 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova   

economie 08.00.12 – Contabilitate; 
audit analiză economică 

20.12.2012 

165. MIRONOV Svetlana Dezvoltarea managementului 
afacerilor mici  
şi mijlocii în condiţiile economiei 
concurenţiale.  
 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova   

economie 08.00.05 – Economie şi 
management (în 
învățământul 
profesional) 

20.12.2012 

166. MIHNEV Petru 
 

Совершенствование методов 
управления профессиональной 

Universitatea Tehnică 
a Moldovei  

economie 08.00.05 – Economie şi 
management (în 

20.12.2012 



непрерывной многоуровневой 
подготовкой кадров (Perfecţionarea 
metodelor de dirijare a sistemului 
educaţional multi-nivel) 

învățământul 
profesional) 

167. BĂLAN Ileana   Fundamente pedagogice de aplicare a 
metodelor real-active în formarea 
iniţială a cadrelor didactice 

Universitatea de Stat 
din Moldova  

pedagogie  13.00.01 – Pedagogie 
generală 

20.12.2012 

168. POPOVICI Angela Formarea competenţei de audiere în 
procesul de predare-învăţare a limbii 
române în şcoala alolingvă (ciclul 
gimnazial) 

Universitatea 
Pedagogică de Stat 
”Ion Creangă” din 
Chișinău  

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 
metodologia instruirii 
(limba română) 

20.12.2012 

169. ŞTEFANEŢ Diana Impactul intervenţiei psihologice în 
depăşirea dificultăţilor de relaţionare 
interpersonală la preadolescenţi 

Universitatea 
Pedagogică de Stat 
”Ion Creangă” din 
Chișinău  

psihologie 19.00.07 – Psihologia 
pedagogică, psihologia 
dezvoltării, psihologia 
personalităţii 

20.12.2012 

170. STĂNICĂ Liliana Repere psihopedagogice ale educaţiei 
pentru sănătate a liceenilor prin 
prisma parteneriatului educaţional 

Universitatea de Stat 
din Moldova  

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 
generală 

20.12.2012 

171. MANOLACHI 
Victor 

Особенности формирования 
спортивного отбора детей в дзюдо 
на начальном этапе подготовки 

Universitatea de 
Educație Fizică și 
Sport 

pedagogie 13.00.04 -  Teoria şi 
metodica educaţiei 
fizice, antrenamentului 
sportiv şi a culturii fizice 
de recuperare 

20.12.2012 

172. POLEVAIA-
SECĂREANU 
Angela 
 

Интенсификация учебно-
тренировочного процесса 
средствами ритмичного 
воспитания и музыки на этапе 
начальной спортивной 
специализации в дзюдо 

Universitatea de 
Educație Fizică și 
Sport 

pedagogie 13.00.04 -  Teoria şi 
metodica educaţiei 
fizice, antrenamentului 
sportiv şi a culturii fizice 
de recuperare 

20.12.2012 

173. DERCACENCO 
Ivan 

Индивидуализация специальной 
физической подготовки 
высококвалифицированных 
кикбоксеров универсального стиля 
в подготовительном периоде 
годичного цикла 

Universitatea de 
Educație Fizică și 
Sport 

pedagogie 13.00.04 -  Teoria şi 
metodica educaţiei 
fizice, antrenamentului 
sportiv şi a culturii fizice 
de recuperare 

20.12.2012 

174. MAXIMCIUC 
Victoria 

Modele psihopedagogice de 
dezvoltare a sferei emoţional-volitive 

Universitatea 
Pedagogică de Stat 

Psihologie  19.00.10- Psihologie 
specială 

20.12.2012 



 
 
 
 
 
 
 

la copiii cu reţinere în dezvoltarea 
psihică 

”Ion Creangă” din 
Chișinău  

175. IVAŞCU Sergiu Particularităţile procesului de 
cromare cu utilizarea dispozitivului 
inductiv-capacitiv 

Institutul de Fizică 
Aplicată al ASM 

tehnică 02.00.05 – Electrochimie 20.12.2012 

176. POPA Sergiu Creşterea şi fructificarea mărului în 
plantaţiile intensive cu coronamentul 
în două planuri oblice în funcţie de 
soi şi forma coroanei 

Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova  

agricultură 06.01.07 – Pomicultura 20.12.2012 

177. MELNIC Victor Particularităţile structurii 
taxonomice şi ecologice a 
comunităţilor de alge edafice păstrate 
în condiţii de anhidrobioză 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

biologie 03.00.05 – Botanică 20.12.2012 

178. SLOBODENIUC 
Ghenadie 

Dimensiuni politice ale dezvoltării 
potenţialului uman în contextul            
globalizării (cazul Republicii 
Moldova) 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

politologie 23.00.04 – Teoria şi 
istoria relaţiilor 
internaţionale şi 
dezvoltării globale 

20.12.2012 

179. ŢÎBULAC Mariana 
 

Relaţiile culturale dintre Republica 
Moldova şi România (1991-2005) 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

istorie 07.00.02 – Istoria 
românilor (pe perioade) 

20.12.2012 

180. GURGHIŞ Radu 
 

Managementul nonoperator și 
miniminvaziv al leziunilor traumatice 
închise ale organelor abdominale 
parenchimatoase 

Universitatae de Stat 
de Medicină și 
Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu”  

medicină 14.00.27 – Chirurgie 20.12.2012 

181. CREANGĂ Oxana Conceptul de centru deictic în textul 
narativ” (în baza materialului din 
limba engleză) 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

filologie 10.02.04 – Limbi 
germanice (Limba 
engleză), 

20.12.2012 


