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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.  MOCANU Natalia 

 

Dezvoltarea gospodăriilor ţărăneşti (de 

fermier) din Republica Moldova la etapa 

actuală 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

21.02.2002 

2.  DOMENTI Oxana Consecinţele influenţei impozitelor asupra 

comportamentului investiţional 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

21.02.2002 

3.  MOH'D IQBAL 

AHMAD 

MAHMOUD AL 

AJLOUNI 

(Iordania) 

 

Formarea strategiilor de management al 

întreprinderii (în baza materialelor 

industriei îngrăşămintelor minerale) 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

21.02.2002 

4.  CIORNÂI Nicolae Investiţiile străine şi impactul lor asupra 

performanţei economice a Republicii 

Moldova 

Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

21.02.2002 

5.  LIPEŢ Margareta Sporirea competitivităţii produselor 

întreprinderilor de conserve din Republica 

Moldova prin implementarea 

managementului performant 

Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

21.02.2002 

6.  CODREANU 

Veaceslav 

 

Relaţiile comerciale şi financiar-valutare 

externe ale Republicii Moldova 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

economie 08.00.14 – Economie 

mondială şi relaţii 

economice 

internaţionale 

21.02.2002 

7.  NICHOLAS 

M.ZACCHEA 

Sisteme naţionale în asigurarea 

responsabilităţii transparenţei şi 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

economie 08.00.14 – Economie 

mondială şi relaţii 

21.02.2002 



(SUA) 

 

supravegherii activităţilor economice Moldova economice 

internaţionale 

8.  COLOTENIUC 

Silvia 

Evaluarea activităţii economico-financiare a 

unităţilor agricole 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

21.02.2002 

9.  FONARI Victoria 

 

Intelectual şi sentimental în opera lui 

Aureliu Busuioc 

Institutul de 

Literatură şi Folclor 

al AŞM 

filologie 10.01.01 – Literatura 

română 

21.02.2002 

10.  BODRUG Olga 

 

Modele psihopedagogice de dezvoltare a 

limbajului la copiii cu reţinere în 

dezvoltarea psihică (structura lexico-

semantică) 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

"Ion Creangă" din 

Chişinău 

psihologie 19.00.10 – Psihologie 

corecţională 

21.02.2002 

11.  REPINA Natalia 

 

Bazele tehnologice ale formării la elevi a 

gândirii istorice 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

21.02.2002 

12.  BOTEZATU Liuba 

 

Rolul retroacţiunii în educaţia lingvistică şi 

literar-artistică a elevilor 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

21.02.2002 

13.  CRĂCIUN Grigore 

 

Dezvoltarea capacităţilor de coordonare în 

pregătirea tehnică a debutanţilor în tenisul 

de masă (vârsta 7-10 ani) 

Institutul Naţional de 

Educaţie Fizică şi 

Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodica educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi culturii fizice 

de asanare 

21.02.2002 

14.  NEAMŢU I. 

Mircea 

 

(România) 

 

Pregătirea sportivă în diferite probe din 

atletism în dependenţă de factorii etno-

geografici şi de mediu ambiant 

Institutul Naţional de 

Educaţie Fizică şi 

Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodica educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi culturii fizice 

de asanare 

21.02.2002 

15.  CURACIŢCHI 

Angela 

 

 

Система обучения сочинениям-

описаниям учащихся начальной школы 

(4 кл.) в процессе изучения основных 

частей речи (на страноведческом 

материале) 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

"Ion Creangă" din 

Chişinău 

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 

metodica instruirii 

(limba rusă) 

21.02.2002 

16.  SUCEVEANU 

Anghelina 

 

Permanenţa mitului în constituirea 

universului cultural 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

filosofie 09.00.01 –  Ontologie şi 

teoria cunoaşterii 

21.02.2002 

17.  CÂRNAŢ Teodor 

 

Instituţia avocatului parlamentar din 

Republica Moldova (cercetată în aspect 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

drept 12.00.02 – Dreptul 

constituţional; 

21.02.2002 



comparat) AŞM administraţia de stat; 

dreptul administrativ; 

dreptul municipal 

18.  STOICOVICI Gh. 

Radomir 

(România) 

 

Reglementarea juridică a problemelor 

privind contractul colectiv de muncă 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

AŞM 

drept 12.00.05 – Dreptul 

muncii; dreptul 

asigurării sociale 

21.02.2002 

19.  ABU DAVAS 

BASEM 

MOHAMMED 

 

(Iordania) 

 

Formarea şi dezvoltarea organizaţiilor 

interstatale pentru lupta cu criminalitatea 

internaţională (studiu juridico-penal în 

baza materialelor Ucrainei şi Republicii 

Moldova 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

drept 12.00.08 – Drept penal 

şi criminologie; drept 

penitenciar 

21.02.2002 

20.  ALMĂŞAN N. 

Nicolae 

(România) 

 

Conflictul colectiv de muncă Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

AŞM 

drept 12.00.05 – Dreptul 

muncii; dreptul 

asigurării sociale 

21.02.2002 

21.  VOINEAC Ina 

 

Particularităţile biologice ale crizantemelor 

de container cultivate în Republica Moldova 

Grădina Botanică 

(Institut) a AŞM. 

biologie 03.00.05 –  Botanică 21.02.2002 

22.  CARAGIA 

Svetlana 

 

Homeostazia lipidelor, proteinelor, 

glucidelor sanguine şi funcţia sistemului 

reproductiv masculin sub influenţa 

preparatelor biologic active de origine 

algală 

Institutul de  

Fiziologie şi 

Sanocreatologie al 

AȘM 

biologie 03.00.13 –    Fiziologia 

omului şi animalelor 

21.02.2002 

23.  GOLBAN 

Valentina  

 

Chimizarea în agricultură şi cancerul 

pulmonar în Republica Moldova: aspecte 

epidemiologice şi imuno-metabolice 

Institutul Oncologic 

din Moldova 

biologie 14.00.14 –  Oncologie 21.02.2002 

24.  ZUBCOV Natalia                   

 

Legităţile acumulării microelementelor şi 

rolul lor în ontogeneza peştilor ciprinoizi 

Institutul de Zoologie 

al AŞM 

biologie 03.00.10 – Ihtiologie 21.02.2002 

25.  POPOV Stela Prognozarea, diagnosticul şi corecţia 

precoce a hipogalatiei pe baza evaluării 

metabolismului azotat şi corelaţiilor 

hormonale 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în Domeniul 

Ocrotirii Sănătăţii 

Mamei şi Copilului   

medicină 14.00.01 – Obstretică şi 

ginecologie 

21.02.2002 

26.  CODREANU 

Nadejda 

 

Undele electromagnetice cu diapazonul 

milimetric în tratamentul complex al 

adenomiozei 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în Domeniul 

Ocrotirii Sănătăţii 

Mamei şi Copilului   

medicină 14.00.01 – Obstretică şi 

ginecologie 

21.02.2002 



27.  ZARBAILOV 

Natalia  

 

Aspecte contemporane ale pielonefritei 

cronice la gravide şi principiile profilaxiei 

complicaţiilor 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.05 –    Boli 

interne 

21.02.2002 

28.  LEŞCO Andrei Colecistectomia laparoscopică la pacienţii 

cu patologie asociată şi risc operator 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.27 –     Chirurgie 21.02.2002 

29.  UNTU Boris 

 

Problemele medico-sociale ale dezvoltării 

medicinei private în Republica Moldova 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.33 –      Medicină 

socială şi organizarea 

ocrotirii sănătăţii 

21.02.2002 

30.  CAZACU Vasile 

 

Reglarea farmacologică a proceselor 

metabolice în insuficienţa cardiacă acută pe 

fondal de normo-şi hiperoxibarie 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.25 –      

Farmacologie 

21.02.2002 

31.  STRATU 

Ecaterina 

 

Analiza comparativă a acţiunii 

musculotrope a derivaţilor izotioureici 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.25 –      

Farmacologie 

21.02.2002 

32.  MANOLI  Ilie 

 

Contribuţii la studiul lagărelor axiale de 

alunecare lubrifiate cu apă privind 

optimizarea parametrilor constructivi 

Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

tehnică 05.02.02 – Studiul 

maşinilor şi organe de 

maşini 

21.02.2002 

33.  MELNIC Eduard 

 

Algoritmi şi structuri de performanţă 

pentru rezolvarea convoluţiei şirurilor 

numerice 

Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

tehnică 05.13.13 – Maşini, 

complexe, sisteme şi 

reţele de calcul 

21.02.2002 

34.  MOLDOVAN Olga  

 

Proprietăţile supraconductoare ale 

nanostructurilor multistrat MO/SI 

Institutul de Fizică 

Aplicată al AŞM 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.04.07 – Fizica 

corpului solid 

21.02.2002 

35.  LÎSÎI Radu 

 

Perfecţionarea parametrilor constructivi şi 

tehnologici ai semănătorilor pentru culturi 

prăşitoare 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

tehnică 05.20.01 – 

Mecanizarea 

agriculturii 

21.02.2002 

36.  STIOPCA Oleg 

 

Condiţionarea electrotehnologică a apei şi 

mediilor de cultură în fotobiotehnologie 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

tehnică 05.20.02 - 

Electrificarea 

agriculturii 

21.02.2002 

37.  BELEACOVA 

Elena 

Remunerarea muncii în sectorul agrar Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 –  Economie şi 

management în 

31.10.2002 



 ramură şi domeniu de 

activitate 

38.  MERIŞEVSCHI 

Maria 

Organizarea şi planificarea producţiei la 

creşterea suinelor 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 –  Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

31.10.2002 

39.  BÎRCĂ A. Mircea-

Florin 

(România) 

 

Căile de sporire a eficienţei economice a 

întreprinderilor mixte 

Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

economie 08.00.05 –  Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

31.10.2002 

40.  GRAUR Elena 

 

Comunicarea în societăţile pe acţiuni: 

analiza problemelor şi elaborarea 

metodelor de perfecţionare a procesului de 

comunicare 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 –  Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

31.10.2002 

41.  COSNICEAN Irina Managementul funcţionării şi adaptării 

unităţilor de producere a fructelor şi 

strugurilor de masă la activităţile economice 

de piaţă (în baza materialelor Republicii 

Moldova) 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 –  Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

31.10.2002 

42.  GRAUR  Anatol 

 

Corelaţiile contabilităţii financiare cu 

fiscalitatea 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

economie 08.00.12 –   Evidenţă 

contabilă, controlul şi 

analiza activităţii 

economice 

31.10.2002 

43.  ŞCHIOPU Lidia Perfecţionarea contabilităţii activelor 

materiale pe termen lung 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

economie 08.00.12 –   Evidenţă 

contabilă, controlul şi 

analiza activităţii 

economice 

31.10.2002 

44.  BODAREV Pavel Perfecţionarea organizării şi exercitării 

auditului 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

economie 08.00.12 –   Evidenţă 

contabilă, controlul şi 

analiza activităţii 

economice 

31.10.2002 

45.  DODON Igor 

 

Managementul tranzacţiilor cu titlurile 

financiare derivate şi implementarea 

acestora în Republica Moldova 

Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

economie 08.00.05 –  Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

31.10.2002 

46.  CALANCEA 

Eduard 

Gestiunea riscului în cadrul investiţiilor 

internaţionale 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

economie 08.00.14 –  Economie  

mondială şi relaţii 

31.10.2002 



Moldova economice 

internaţionale 

47.  MIHĂILESCU Şt. 

Niculina-Liliana   

(România) 

 

Optimizarea şi raţionalizarea mijloacelor de 

pregătire fizică specială la atletele junioare 

II (16-17 ani) în proba de 100 m garduri 

Institutul Naţional de 

Educaţie Fizică şi 

Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodica educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi culturii fizice 

de asanare 

31.10.2002 

48.  ION-ENE Gh. 

Mircea 

 

(România) 

 

Însuşirea incipientă a acţiunilor tehnico-

tactice cu evidenţa proprietăţilor tipologice 

ale sistemului nervos şi ale temperamentului 

sportivelor Judoka 

Institutul Naţional de 

Educaţie Fizică şi 

Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodica educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi culturii fizice 

de asanare 

31.10.2002 

49.  CUPŢOV  Iuri 

 

 

Programarea sarcinilor de antrenament în 

practicarea exerciţiilor cu diferite regimuri 

de educare a rezistenţei de forţă locală la 

alergătorii juniori de semifond 

Institutul Naţional de 

Educaţie Fizică şi 

Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodica educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi culturii fizice 

de asanare 

31.10.2002 

50.  LĂCĂTUŞU  V. 

Marius-Vasile 

(România) 

 

filosofiei. 

Tema: Conceptul de Fiinţă în filosofia lui 

Lucian Blaga şi a lui Dumitru Stăniloae 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

filosofie 09.00.03 – Istoria 

filosofiei 

31.10.2002 

51.  ŢOCA. M.  Ioan 

(România) 

 

Energie şi energetism la Ştefan  Lupaşcu şi 

Constantin Rădulescu-Motru 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

filosofie 09.00.03 – Istoria 

filosofiei 

31.10.2002 

52.  COSTRIŢCHI  

Igor 

(Ucraina) 

 

Cardurile în sistemul bancar al Ucrainei şi 

Moldovei şi infracţiunile legate de utilizarea 

lor (studiu comparativ juridico-penal şi 

criminologic) 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

drept 12.00.08 – Drept penal 

şi criminologie; drept 

penitenciar 

31.10.2002 

53.  MOROŞAN Ion 

 

Garanţii juridice privind drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului în 

Republica Moldova 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

drept 12.00.02 – Dreptul 

constituţional; 

administraţia de stat; 

dreptul administrativ; 

dreptul municipal 

31.10.2002 

54.  MOCANU Victor 

 

Raporturile dintre interesul naţional şi 

interesul local în procesul descentralizării 

serviciilor publice 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

drept 12.00.02 – Dreptul 

constituţional; 

administraţia de stat; 

31.10.2002 



dreptul administrativ; 

dreptul municipal 

55.  MUNTEANU Igor 

 

Fundamentarea teoretică şi juridică a 

regionalismului în Moldova 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

drept 12.00.02 – Dreptul 

constituţional; 

administraţia de stat; 

dreptul administrativ; 

dreptul municipal 

31.10.2002 

56.  MIHNEA Nadejda Variabilitatea şi ereditatea rezistenţei 

tomatelor la salinitate 

Institutul de Genetică 

al AŞM 

biologie 03.00.15 –  Genetică 31.10.2002 

57.  ROTARENCO 

Valeriu 

Folosirea plantelor haploide în schema 

selecţiei recurente la porumb 

Institutul de Genetică 

al AŞM 

biologie 03.00.15 –  Genetică 31.10.2002 

58.  FALA Anatol 

 

Studiul eredităţii caracterelor la soia Institutul de Genetică 

al AŞM 

biologie 03.00.15 –  Genetică 31.10.2002 

59.  MEHMET 

OZDEMIR 

(Turcia) 

 

Influenţa coraporturilor de azot şi fosfor 

asupra speciilor model a unor hidrobionţi 

(Chlorella vulgaris Beijer, Gammarus 

Kischineffensis Schel) 

Institutul de  Zoologie 

al AŞM 

biologie 03.00.18 –    

Hidrobiologie 

31.10.2002 

60.  AHMED SABER 

KHADER ABU 

ZAITON  

 (Jordania) 

 

Conţinutul hormonilor 

corticosuprarenalelor, pancreasului 

endocrin şi gonadelor în diabetul alloxanic 

pe fondul administrării extractelor Nigella 

III 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

biologie 03.00.13 –    Fiziologia 

omului şi animalelor 

31.10.2002 

61.  RĂILEANU 

Valentina 

Sisteme polimorfe lactoproteice şi influenţa 

lor asupra proprietăţilor tehnologice ale 

laptelui 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

agricultură 06.02.01 –   Înmulţirea, 

selecţia, genetica şi 

reproducerea 

animalelor 

31.10.2002 

62.  WAEL AHMED 

ISSA ABU 

DAYYIH  

 (Jordania) 

 

Senzori potenţiometrici pe bază de compuşi 

complecşi polinucleari pentru determinarea 

conţinutului unor substanţe 

medicamentoase 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

chimie 02.00.02 –     Chimie 

analitică 

31.10.2002 

63.  GAVRILUŢA 

Vasile  

 

Maxilo-etmoidita recidivantă la vârstă 

precoce (diagnosticul, tratamentul, 

prognozarea) 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.04 –   

Otorinolaringologie 

31.10.2002 

64.  ANGHEL Rita  

 

Perfecţionarea metodelor rapide de 

identificare a corinebacteriilor patogene 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

medicină 03.00.07 –   

Microbiologie 

31.10.2002 



 Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

65.  REVENCU 

Veronica 

 

Argumentarea clinico-patogenică a 

conduitei gravidelor cu avort spontan 

habitual de origine autoimună 

Institutul de  

Cercetări Ştiinţifice în 

Domeniul Ocrotirii 

Sănătăţii Mamei şi 

Copilului 

medicină 14.00.01 –  Obstetrică 

şi ginecologie 

31.10.2002 

66.  CIUNTU Angela 

   

 

Contribuţii la elucidarea variantelor 

evolutive, tratamentului diferenţiat şi 

pronosticului glomerulonefritei primare la 

copii 

Institutul de  

Cercetări Ştiinţifice în 

Domeniul Ocrotirii 

Sănătăţii Mamei şi 

Copilului 

medicină 14.00.09 –   Pediatrie 31.10.2002 

67.  BEŢIU Mircea 

 

Exema: oxidarea peroxidică a lipidelor, 

sistemul antioxidant şi activitatea enzimelor 

lizozomale; corecţia terapeutică 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.11 –  

Dermatologie şi 

venerologie 

31.10.2002 

68.  TRIFAN Valentina 

 

Diagnosticul şi tratamentul incluziei dentale Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.21 –   

Stomatologie 

31.10.2002 

69.  ANDRUŞCEAC 

Georgeta 

 

Metatrexatul în tratamentul complex al 

artritei reactive urogenitale 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.05 – Boli interne 31.10.2002 

70.  RAMADAN 

IBRAHIM 

KHERO AL 

SHDEFAT 

(Iordania) 

 

Разработка технологии и 

биофармацевтические исследования 

лекарственных форм Нифедипина с 

пролонгированным высвобождением 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

farmacie 15.00.01–    Farmacie 31.10.2002 

71.  MIŞCOI Dumitru 

 

Modelarea coeficientului de trafic pentru 

sisteme de aşteptare cu cerinţe neomogene 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.01.09 - Cibernetică 

matematică 

31.10.2002 

72.  NICOLAICIUC 

Oleg 

 

Contribuţii la elaborarea sistemelor 

multiprocesor slab cuplate pentru gestiunea 

proceselor în timp real 

Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

tehnică 05.13.13 - Maşini, 

complexe, sisteme şi 

reţele de calcul 

31.10.2002 

73.  PETIC Cristina Algoritmi de aflare a drumurilor optimale Universitatea de Stat ştiinţe 01.01.09 - Cibernetică  31.10.2002 



 medii în grafuri orientate ponderate şi 

soluţionarea jocurilor ciclice 

din Moldova fizico-

matematice 

matematică 

74.  CHEIBAŞ 

Ruxanda 

 

Respecializarea ţărilor în tranziţie şi 

reorientarea fluxurilor comerciale 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

economie 08.00.01 –    Economie 

politică 

31.10.2002 

75.  TABARCEA Ala 

 

Particularităţile şi factorii formării 

preţurilor în condiţiile concurenţei 

monopoliste 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

economie 08.00.06 –     Logistică 

şi marketing 

31.10.2002 

76.  SOLOMON D. 

Antonie 

(România) 

 

Comerţul exterior al României în noile 

tendinţe mondiale 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

economie 08.00.14 –  Economie  

mondială şi relaţii 

economice 

internaţionale 

31.10.2002 

77.  SPÎNU Stela 

 

Graiurile româneşti din Sud-vestul 

Basarabiei 

Institutul de  

Lingvistică al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

filologie 10.02.01 –  Limba 

română 

31.10.2002 

78.  MIRON I. Ion 
(România) 

 

Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală 

săvârşite prin violenţă 

Academia de Poliţie 

"Ştefan cel Mare" 

drept 12.00.08 – Drept penal 

şi criminologie; drept 

penitenciar 

31.10.2002 

79.  SÂRBU V. Paul 
(România) 

 

Detenţiunea pe viaţă în sistemul pedepselor Academia de Poliţie 

"Ştefan cel Mare" 

drept 12.00.08 – Drept penal 

şi criminologie; drept 

penitenciar 

31.10.2002 

80.  BERLIBA Viorel  
 

Aspecte juridico-penale ale evaziunii fiscale 

a întreprinderilor, instituţiilor şi 

organizaţiilor 

Academia de Poliţie 

"Ştefan cel Mare" 

drept 12.00.08 – Drept penal 

şi criminologie; drept 

penitenciar 

31.10.2002 

81.  BANTUŞ Igor 
 

Protecţia mandatului parlamentar - 

mecanism inerent în realizarea suveranităţii 

naţionale 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

drept 12.00.02 –   Dreptul 

constituţional, 

administraţia de stat, 

dreptul administrativ, 

dreptul municipal 

31.10.2002 

82.  BAXAN Iurie Particularităţi ale afectivităţii cadrului 

didactic în perioada restructurării sociale 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

"Ion Creangă" din 

Chişinău 

psihologie 19.00.07 –  Psihologie 

pedagogică 

31.10.2002 

83.  PLEŞCA Maria 

 
Mecanismele psihologice de bază ale 

adaptării studenţilor la activitatea de 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

psihologie 19.00.07 –  Psihologie 

pedagogică 

31.10.2002 



învăţare "Ion Creangă" din 

Chişinău 

84.  AHMAD 

MOHAMAD 

ABDALLAH AL-

SHALABI 

(Jordania) 

 

Managementul proceselor inovaţionale în 

unitatea şcolară 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 –    Pedagogie 

generală 

31.10.2002 

85.  SÂNGEREAN 

Lilia 

Sinteza şi studiul carboxilaţilor 

heterometalici polinucleari ai metalelor de 

tranziţie de tip 3d 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

chimie 02.00.01 –     Chimie  

anorganică 

31.10.2002 

86.  
IUREA D. Dorina 

(România) 

 

Studiul şi modificarea unor glicozide 

furostanolice. Caracterizare chimică şi 

activitate biologică 

Institutul de Chimie al 

AŞM 

chimie 02.00.10 –     Chimie  

bioorganică, chimia 

compuşilor naturali şi 

fiziologic activi 

31.10.2002 

87.  RUSU Ştefan Relaţiile dintre nivelul infestării cu paraziţi 

şi statusul morfo-funcţional la bovine 

Institutul de  Zoologie 

al AŞM 

biologie 03.00.19 –   

Parazitologie, 

helmintologie 

31.10.2002 

88.  STAMATI Adela 

 

Particularităţile de diagnostic etiologic şi 

tratament antiviral imuno-modulator în 

miocarditele nonreumatice acute virale la 

copii 

Institutul de 

Cardiologie 

medicină 14.00.06–    

Cardiologie 

31.10.2002 

89.  MUSTEAŢĂ 

Vasile 

 

Clinica, diagnosticul şi tratamentul 

limfoamelor non-Hodgkin cu afectarea 

primară a splinei 

Institutul Oncologic 

din Moldova 

medicină 14.00.29 – Hematologie 

şi transfuziologie 

31.10.2002 

90.  ADAUJI Stela 

 

Aspecte farmaceutice şi economice ale 

utilizării medicamentelor în tratamentul 

hepatitelor 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

farmacie 15.00.01–    Farmacie 31.10.2002 

91.  THAIR A. H. ABU 

TABER 

(Iordania) 

 

Contabilitatea consumurilor de producţie în 

întreprinderile agricole din Republica 

Moldova şi Regatul Iordania 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

economie 08.00.12 – Evidenţă 

contabilă, controlul şi 

analiza activităţii 

economice 

21.11.2002 

92.  STRATAN Aliona 

 

Mecanismul economic în sectorul agrar al 

Republicii Moldova 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

21.11.2002 



93.  CIMPOIEŞ Dragoş 

 

Particularităţile economico - financiare ale 

managementului universitar în perioada de 

tranziţie la economia de piaţă 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

21.11.2002 

94.  PITUŞCAN 

Feodosie 

 

Activitatea de reclamă ca formă de 

promovare a produselor de piaţă 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

economie 08.00.06 – Logistică şi 

marketing 

21.11.2002 

95.  MUŞTUC Svetlana 

 

Construirea sistemului informaţional de 

marketing la întreprinderi 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

economie 08.00.06 – Logistică şi 

marketing 

21.11.2002 

96.  SAINENCO Ala  

 

Rolul locuţiunilor în formarea noilor unităţi 

lexicale 

Institutul de 

Lingvistică al 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

filologie 10.02.01 – Limba 

română 

21.11.2002 

97.  AXENTII Victor 

 

 

Predicativitatea modurilor nepersonale 

(infinitivul, gerunziul) 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

filologie 10.02.05 – Limbi 

romanice 

21.11.2002 

98.  ROŞCA Angelina 

 

Estetica vahtangoviană şi teatralitatea în 

experienţele regizorale contemporane din 

Republica Moldova (1990 - 2000) 

Institutul Studiul 

Artelor al Academiei 

de Ştiinţe din Moldova 

studiul 

artelor 

17.00.01 – Arta 

teatrală 

21.11.2002 

99.  JITARU Victor 

 

Arhitectura bisericilor de lemn din 

Basarabia 

Institutul Studiul 

Artelor al Academiei 

de Ştiinţe din Moldova 

studiul 

artelor 

17.00.04 – Arta 

plastică, arta aplicată 

şi decorativă, 

arhitectura 

21.11.2002 

100.  NESTEROV 

Tamara 

 

Monumentele de arhitectură de la Orheiul 

Vechi - surse istorice în studierea sitului 

Institutul Studiul 

Artelor al Academiei 

de Ştiinţe din Moldova 

studiul 

artelor 

17.00.04 – Arta 

plastică, arta aplicată 

şi decorativă, 

arhitectura 

21.11.2002 

101.  STRECHIE Maria 

 

Fundamente conceptual - metodologice şi 

tendinţe de dezvoltare a statutului social al 

genurilor (în baza investigaţiilor din 

Republica Moldova) 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe 

din Moldova 

sociologie 22.00.04 – Structura 

socială, instituţii şi 

procese sociale 

21.11.2002 

102.  BORŞ Vladimir 

 

Politica externă a Republicii Moldova 

(Procesul de formare şi realizare) 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

politologie 23.00.01 – Teoria şi 

istoria politologiei; 

instituţii şi procese 

politice 

21.11.2002 

103.  BELAL AHMAD Veridicitatea probelor şi asigurarea lor în Universitatea de Stat drept 12.00.09 –  Proces 21.11.2002 



MOHAMMED 

DARADKAH 

(Iordania) 

 

procedura penală (analiză juridico - 

comparativă Moldova - Iordania) 

din Moldova penal, criminalistică; 

teoria activităţii 

operativ - investigative 

104.  PALII Victor 

 

Contractul de vânzare - cumpărare a 

bunurilor imobile 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.03 – Dreptul 

civil; dreptul familiei; 

procesul civil; dreptul 

internaţional privat 

21.11.2002 

105.  VIZDOGA Tatiana 

 

Exercitarea acuzării în instanţa de fond: 

probleme şi perspective 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.09 – Proces 

penal; criminalistică; 

teoria activităţii 

operativ - investigative 

21.11.2002 

106.  NAMOLOVAN 

Ludmila 

 

Fundamentele pedagogice ale educaţiei 

ecologice a studenţilor ingineri 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

21.11.2002 

107.  BULARGA 

Tatiana 

 

Dezvoltarea interesului pentru muzică la 

preadolescenţi în cadrul orelor de educaţie 

muzicală. 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

21.11.2002 

108.  VACARCIUC 

Mariana 

 

Dezvoltarea spirituală a elevilor de vârsta 

şcolară mică prin cânt (cl. III - IV) 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

"Ion Creangă" din 

Chişinău 

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 

metodica instruirii 

(muzica) 

21.11.2002 

109.  DONICA Elena 

 

Specificul manifestării şi modalităţi de 

diminuare ale comportamentului agresiv la 

preadolescenţii contemporani 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

"Ion Creangă" din 

Chişinău 

psihologie  19.00.07 –pedagogică 21.11.2002 

110.  ENE A. Virgil 

(România) 

 

Raţionalizarea structurii şi conţinutului 

pregătirii sportivilor pe perioada unui 

macrociclu în pentatlonul militar 

Institutul  Naţional de 

Educaţie Fizică şi 

Sport al Moldovei 

pedagogie 13.00.04 –   Teoria şi 

metodica educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi culturii fizice 

de asanare 

21.11.2002 

111.  RICHICINSCHI 

Gabriela  

 

Organizarea lecţiilor de educaţie fizică cu 

elevii claselor liceale după interese sportive 

Institutul  Naţional de 

Educaţie Fizică şi 

Sport al Moldovei 

pedagogie 13.00.04 –   Teoria şi 

metodica educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi culturii fizice 

de asanare 

21.11.2002 

112.  STĂNCULESCU Tehnologia formării profesionale a Institutul  Naţional de pedagogie 13.00.04 –   Teoria şi 21.11.2002 



A. George Radu 

(România) 

 

studenţilor din facultăţile de educaţie fizică 

şi sport la disciplina fotbal 

Educaţie Fizică şi 

Sport al Moldovei 

metodica educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi culturii fizice 

de asanare 

113.  STAŞCOV Eugen 

 

Managementul educaţional în domeniul 

proprietăţii intelectuale (metodici de 

formare şi instruire continuă) 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

"Ion Creangă", din 

Chişinău 

pedagogie 13.00.02 –   Teoria şi 

metodica instruirii (pe 

obiecte) - proprietatea 

intelectuală 

21.11.2002 

114.  RAVENSCHI 

Svetlana 

 

Concepţiile social-politice ale lui Max 

Weber şi însemnătatea lor pentru 

contemporaneitate 

Institutul de Filosofie, 

Sociologie şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe 

din Moldova 

politologie 23.00.01 – Teoria şi 

istoria politologiei; 

instituţii şi procese 

politice 

21.11.2002 

115.  LEORDA Ana 

 

Dereglările funcţionale stresogene ale 

tractului gastro-intestinal şi profilaxia lor la 

viţei prin utilizarea asociaţiilor microbiene 

cu capacităţi sintetizatoare a unor vitamine 

din grupa B 

Institutul de  

Fiziologie şi 

Sanocreatologie al 

Academiei de Ştiinţe 

din Moldova 

biologie 03.00.13 –    Fiziologia 

omului şi animalelor 

21.11.2002 

116.  FURDUI Vlada 

 

Statusul hormonal şi imun celular în 

diferite perioade ale ontogenezei postnatale 

la bovinele sănătoase şi infectate cu virusul 

leucozei 

Institutul de  

Fiziologie şi 

Sanocreatologie al 

Academiei de Ştiinţe 

din Moldova 

biologie 03.00.13 –    Fiziologia 

omului şi animalelor 

21.11.2002 

117.  MELECA Anatolie Influenţa aplicării îndelungate şi sistematice 

a îngrăşămintelor asupra fertilităţii 

cernoziomului carbonatat şi productivităţii 

porumbului în condiţiile Moldovei 

Institutul de  

Cercetări pentru 

Pedologie şi 

Agrochimie "N. 

Dimo" 

agricultură 06.01.04 –    

Agrochimie 

21.11.2002 

118.  COROPCEANU 

Eduard 

Sinteza şi studiul dioximaţilor cobaltului 

(III), care conţin Fluor 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

chimie 02.00.01 – Chimie 

anorganică 

21.11.2002 

119.  STĂVILĂ Vitalie  

 

Combinaţii coordinative heterometalice de 

tip cation - anion ale bismutului (III) cu 

unele elemente 3d 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

chimie 02.00.01 – Chimie 

anorganică 

21.11.2002 

120.  JAFAR 

MOHAMMED 

HUSSEIN AL 

WIDYAN     

Impactul termostaţiei electrice asupra stării 

ecologice a lacului refrigerent 

Institutul de Zoologie 

al Academiei de 

Ştiinţe din Moldova 

biologie 03.00.18 – 

Hidrobiologie 

21.11.2002 

121.  VATAMANIUC Postacţiunea radiaţiei gamma asupra Institutul Naţional de biologie 03.00.01 – 21.11.2002 



Galina 

 

variabilităţii caracterelor cantitative la 

porumb 

Ecologie Radiobiologie 

122.  POTOP Vera 

 

Caracterizarea climatică a secetelor în 

Republica Moldova 

Institutul de 

Geografie al 

Academiei de Ştiinţe 

din Moldova 

geografie 11.00.09 – 

Meteorologie, 

climatologie, 

agrometeorologie 

21.11.2002 

123.  OVERCENCO 

Aureliu 

 

Elaborarea sistemelor informaţionale 

pedologice în scopul evaluării şi protejării 

resurselor de sol 

Institutul de 

Geografie al 

Academiei de Ştiinţe 

din Moldova 

geografie 11.00.11 – Protecţia 

mediului înconjurător 

şi folosirea raţională a 

resurselor naturale 

21.11.2002 

124.  SENICOVSCAIA 

Irina  

 

 

Aspectele microbiologice ale utilizării 

deşeurilor de la fabricile de prelucrare a 

sfeclei de zahăr (nămolurile de defecaţie) 

pentru ameliorarea şi sporirea fertilităţii 

solurilor Moldovei 

Institutul de 

Microbiologie al 

Academiei de Ştiinţe 

din Moldova 

biologie 03.00.07 – 

Microbiologie 

21.11.2002 

125.  STRAJESCU 

Gheorghe 

 

Tactica tratamentului chirurgical în 

echinococoza multiplă şi poliorganică 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.27 –   Chirurgie 21.11.2002 

126.  CRUDU Oleg 

 

Optimizarea metodelor de diagnostic şi 

tratament în perirectita anaerobă 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.27 –   Chirurgie 21.11.2002 

127.  MORARU Viorel 

 

Particularităţile hemodinamicii portale în 

hipertensiunea portală cirogenă şi 

splenectomie cu deconectare azygo - portală 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.27 –   Chirurgie 21.11.2002 

128.  CHIABURU 

Anghelina 

Diagnosticul surdităţii sensoroneurale la 

copii de vârsta precoce cu patologie 

perinatală a sistemului nervos central 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.04 –   

Otorinolaringologie 

21.11.2002 

129.  MUNTEANU 

Angela 

 

Posibilităţi de tratament şi prognostic al 

metastazelor cancerului glandei mamare în 

sistemul osos 

Institutul Oncologic 

din Moldova 

medicină 14.00.14 –  Oncologie 21.11.2002 

130.  ŞAPTEFRAŢI 

Lilian 

 

Caracteristica morfologică a mastocitelor 

tractusului genital feminin în normă şi în 

adinocarcinomul endometrial 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

medicină 14.00.15 –   Anatomie 

patologică 

21.11.2002 



“N.Testemiţanu” 

131.  SOFRONIE Vasile 

 

Optimizarea supravegherii sanitaro - 

epidimiologice la nivelul de teritoriu rural 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.30 – 

Epidemiologie 

21.11.2002 

132.  BRAICOV Andrei 

 

Algebra Lie a operatorilor reprezentării 

liniare a grupului GL(2,R) în spaţiul 

coeficienţilor sistemelor de ecuaţii 

diferenţiale şi aplicaţii 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.01.02 - Ecuaţii 

diferenţiale 

21.11.2002 

133.  PORT Sergiu 

 

Operatorii Lie şi algebrele comitanţilor în 

studiul unor sisteme de ecuaţii diferenţiale 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.01.02 - Ecuaţii 

diferenţiale 

21.11.2002 

134.  FEIGER Lilia 

 

Elaborarea tehnologiei de producere a 

vinurilor spumante aromatice în baza 

studiului complexuluii aromatic volativ 

Institutul Naţional al 

Viei şi Vinului 

tehnică  05.18.07 - Tehnologia 

produselor alimentare 

alcoolice şi analcoolice 

21.11.2002 

135.  REVENCO Sorin 

 

Teoreme de tip Helly despre existenţa 

dreptelor de sprijin pentru familii de 

corpuri în plan 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.01.09 - Cibernetică  

matematică 

21.11.2002 

136.  GHINCULOVA 

Silvia 

 

Perfecţionarea managementului resurselor 

informaţionale şi documentare ca factor de 

dezvoltare a societăţii informaţionale în 

Republica Moldova 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

19.12.2002 

137.  CATAN Petru 

 

Prognozarea şi argumentarea economică a 

structurii suprafeţelor productive în 

sectorul agrar 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

19.12.2002 

138.  SÎNCHETRU 

Veronica 

 

Eficienţa economică a producţiei legumicole Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie şi 

management în 

ramură şi domeniu de 

activitate 

19.12.2002 

139.  GROSSU Silvia 

 

Valenţele presei clericale din Basarabia 

(1918 - 1940) 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

istorie 07.00.02 – Istoria 

românilor 

19.12.2002 

140.  DUONG ANH 

SON 

(Vietnam) 

 

Contractul de cumpărare-vânzare 

internaţională a mărfurilor (ordinea 

încheierii şi responsabilitatea) 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

drept 12.00.03 – Dreptul 

civil; dreptul familiei; 

procesul civil; dreptul 

internaţional privat 

19.12.2002 



141.  BOICO Nicolai 

 

Consideraţiuni teoretice şi practice privind 

realizarea efectivă a normelor de drept 

administrativ în Republica Moldova 

Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

drept 12.00.02 – Dreptul 

constituţional; 

administraţia de stat; 

dreptul administrativ; 

dreptul municipal 

19.12.2002 

142.  SAVU D. Iuliana 

(România) 

 

Interpretarea dreptului (aspecte teoretice şi 

practice în statul de drept) 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.01 –  Teoria 

statului şi dreptului; 

istoria statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice şi 

de drept 

19.12.2002 

143.  BAURCIULU 

Afanasie 

 

Controlul asupra activităţii organelor 

administrative în dreptul comparat 

Institutul de Filosofie 

Sociologie şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

drept 12.00.02 – Dreptul 

constituţional; 

administraţia de stat; 

dreptul administrativ; 

dreptul municipal 

19.12.2002 

144.  ŢUŢUIANU P. Ion 

(România) 

 

Relaţiile dintre biserică şi stat la 

începuturile României moderne 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.01 –  Teoria 

statului şi dreptului; 

istoria statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice şi 

de drept 

19.12.2002 

145.  ŢUŢUIANU P. 

Constantin 

(România) 

 

Secularizarea averilor mănăstireşti la 

români 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

drept 12.00.01 –  Teoria 

statului şi dreptului; 

istoria statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice şi 

de drept 

19.12.2002 

146.  ZBÂRNEA Aurelia 

 

Teleologia curriculumului psihopedagogic 

universitar la modulul "Profesor de 

pedagogie" 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – Pedagogie 

generală 

19.12.2002 

147.  TOTH A. 

Alexandru 

(România) 

 

Socializarea elevilor din ciclul gimnazial 

prin jocuri sportive în cadrul lecţiilor de 

educaţie fizică 

Institutul Naţional de 

Educaţie Fizică şi 

Sport 

pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 

metodica educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi culturii fizice 

de asanare 

19.12.2002 

148.  BALINT B. M. Predarea şi evaluarea programată a Institutul Naţional de pedagogie 13.00.04 – Teoria şi 19.12.2002 



Gheorghe 

(România) 

 

cunoştinţelor teoretice la studenţii 

facultăţilor de educaţie fizică şi sport în 

cadrul disciplinei "Fotbal - curs de bază" 

Educaţie Fizică şi 

Sport 

metodica educaţiei 

fizice, antrenamentului 

sportiv şi culturii fizice 

de asanare 

149.  ŢÎBULEAC Ala 

 

Implicaţiile activităţii muzicale în 

constituirea orientărilor valorice ale 

adolescenţilor 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

"Ion Creangă" din 

Chişinău 

psihologie 19.00.07 – Psihologie 

pedagogică 

19.12.2002 

150.  CALANCEA 

Angela 

 

Psihocorecţia sferei afective a adolescenţilor Universitatea 

Pedagogică de Stat 

"Ion Creangă" din 

Chişinău 

psihologie 19.00.07 – Psihologie 

pedagogică 

19.12.2002 

151.  ISAC Ştefania  

 

 

Dezvoltarea competenţelor comunicative la 

studenţi în procesul studierii neologismelor 

de origine engleză 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

"Ion Creangă" din 

Chişinău 

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 

metodica instruirii (pe 

obiecte) 

19.12.2002 

152.  IDJILOV Ela 

 

Variabilitatea proprietăţilor biochimice şi 

tehnologice ale boabelor de grâu comun de 

toamnă (T. aestivum L.) în dependenţă de 

genotip şi condiţiile ecologice 

Institutul de Genetică 

al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei 

biologie 06.01.05 –  

Ameliorarea şi 

producerea seminţelor 

19.12.2002 

153.  IORDOSOPOL 

Elena 

 

Fauna acarienilor fitoseizi (Acarina, 

Phytosciidae) din Moldova şi căile de 

utilizarea lor în protecţia integrată a 

plantelor 

Institutul de Cercetări 

pentru Protecţia 

Plantelor 

biologie 06.01.11 –    Protecţia 

plantelor 

19.12.2002 

154.  STEPANOV Irina 

 

Analiza şi transformarea compuşilor de 

azot în fumul de ţigări şi estimarea riscului 

asupra sănătăţii 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

chimie 11.00.11 –  Protecţia 

mediului înconjurător 

şi folosirea raţională a 

resurselor naturale 

19.12.2002 

155.  DOBROV Bella 

  

 

Studiul relaţiei dintre structura şi 

activitatea biologică în şirurile compuşilor 

organici şi coordinativi în baza 

hidrazoanelor 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

chimie 02.00.04 –  Chimie 

fizică 

19.12.2002 

156.  CONŢU Oleg Tratamentul chirurgical multimodal  al 

pneumotoracelui spontan nespecific 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.27 –   Chirurgie 19.12.2002 

157.  FULGA Veaceslav Caracteristica morfologică şi imunologică a Universitatea de Stat medicină 14.00.15 –   Anatomie 19.12.2002 



 

 

 ganglionilor limfatici în normă, în procesele 

reactive şi inflamatorii 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

patologică 

158.  ŞANDRU Serghei 

 

Anestezia şi terapia intensivă în cadrul 

tratamentului chirurgical la pacienţii cu 

lipomatoză cervicală simetrică benignă 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.37 –  

Anesteziologie şi 

reanimatologie 

19.12.2002 

159.  SIRIC Ala 

 

Sincopele neurogene la copii (rolul 

hiperventilaţiei şi antecedentelor perinatale) 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.13 –   Neurologie 19.12.2002 

160.  CIOBANU 

Ludmila 

 

Specificul patternului vegetativ la copiii 

primului an de viaţă cu afecţiuni perinatale 

ale sistemului nervos central (studiu clinico-

fiziologic) 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.13 –   Neurologie 19.12.2002 

161.  POPOV Lucia 

 

Afectarea ţesuturilor periarticulare în 

gonatroză 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.05 –   Boli 

interne 

19.12.2002 

162.  COTELEA 

Tamara 

 

Investigaţii chimico-toxicologice asupra 

cinarizinei şi clonidinei 

Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie 

“N.Testemiţanu” 

medicină 15.00.01 – Farmacie 19.12.2002 

163.  CADELNIC Ina 

 

Structuri moleculare şi cristaline ale 

caraboxilaţilor homo-şi heteronucleari cu 

interacţiune magnetică de schimb ce conţin 

fier 

Institutul de Fizică 

Aplicată al Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.04.18 - 

Cristalografia şi fizica 

cristalelor 

19.12.2002 

164.  FILIPPOVA Irina 

 

Studiul rőntgenstructural al 

compuşilorcomplecşi ai metalelor de trnziţie 

şi posttranziţionale cu acizii dicarbonici 

(malonic şi tiosemicarbaziddiacetic) 

Institutul de Fizică 

Aplicată al Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.04.18 - 

Cristalografia şi fizica 

cristalelor 

19.12.2002 


