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1.  GRIŢCO Adriana 

 

Tratamentul ambliopiilor refractive 

prin metoda combinată de 

electrostimulare, 

fotomagnetostimulare a 

analizatorului vizual şi treningul 

computerizat prin programul 

„eYe” 

BENDELIC 

Eugen, dr.hab., 

prof. univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.08 – 

Oftalmologie 

24.02.2011 

2.  ZĂNOAGĂ Oleg 

 

Hemoragiile postextracţionale 

dentare 

TOPALO 

Valentin, dr.hab., 

prof. univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.21 – 

Stomatologie 

24.02.2011 

3.  ERHAN Nicolae 

 

Chirurgia artroscopică în 

tratamentul fracturilor 

intraarticulare ale genunchiului 

GORNEA Filip, 

dr.hab., prof. 

univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.22 – 

Ortopedie şi 

traumatologie 

24.02.2011 

4.  BOTNARIUC 

Natalia 

 

Factorii de prognostic în 

tratamentul cancerului glandei 

mamare stadiu I. 

GODOROJA 

Nadejda, dr.hab., 

prof. univ. 

Institutul 

Oncologic 

medicină 14.00.14 – 

Oncologie şi 

radioterapie 

24.02.2011 

5.  ELISOVEŢCAIA 

Dina 

 

Растительные экстракты как 

средства для снижения 

численности популяции 

колорадского жука (Leptinotarsa 

decemlineata Say.)»  (Extractele 

vegetale ca mijloc de diminuare a 

densităţii populaţiei Gândacului din 

Colorado (Leptinotarsa 

decemlineata Say.). 

NASTAS Tudor, 

dr., conf. cercet. 

Institutul de 

Protecţie a 

Plantelor şi 

Agricultură 

Ecologică al AŞM 

biologie 06.01.11 –  

Protecţia plantelor 

24.02.2011 



6.  BIVOL Cezara 

 

Particularităţile fiziologo-

biochimice şi de cultivare ale 

microalgei verzi Dunaliella salina - 

sursă valoroasă de substanţe 

bioactive. 

RUDIC Valeriu, 

dr.hab., prof. 

univ., acad. 

Institutul de 

Microbiologie şi 

Biotehnologie al 

AŞM 

biologie 03.00.07 –  

Microbiologie 

24.02.2011 

7.  CHISELIŢA Oleg 

 

Caracterele fiziologo-biochimice ale 

unor drojdii vinicole şi procedee de 

obţinere a bioproduselor valoroase 

USATÎI Agafia, 

dr.hab., prof. 

univ. 

RUDIC Valeriu, 

dr.hab., prof. 

univ., acad. 

Institutul de 

Microbiologie şi 

Biotehnologie al 

AŞM 

biologie 03.00.07 –  

Microbiologie 

24.02.2011 

8.  MIDONI Andrei 

 

Identificarea şi expresia unor gene 

(Rf) la floarea-soarelui (Helianthus 

annuus L.) 

DUCA Maria, 

dr.hab, prof. 

univ., m.c. 

Institutul de 

Genetică şi 

Fiziologie a 

Plantelor al AŞM 

biologie 03.00.15 –  

Genetică 

24.02.2011 

9.  COTELEA 

Ludmila 

 

Evaluarea şi utilizarea materialului 

iniţial de ameliorare în crearea 

hibrizilor, soiurilor de Salvia sclarea 

L. cu perioada de vegetaţie diferită 

GONCEARUC 

Maria, dr.hab, 

conf. cercet. 

Institutul de 

Genetică şi 

Fiziologie a 

Plantelor al AŞM 

agricultură 06.01.05 – 

Ameliorarea şi 

producerea 

seminţelor 

24.02.2011 

10.  ŞERBAN Natalia 

 

Perfecţionarea infrastructurii şi 

eficientizarea funcţionării 

comerţului din cadrul cooperaţiei 

de consum 

ŞAVGA Larisa, 

dr. hab., prof. 

univ. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

comerţ) 

24.02.2011 

11.  MALCOCI Galina 

 

Leasingul ca oportunitate 

investiţională în industria 

Republicii Moldova 

BUGAIAN 

Larisa, dr. hab., 

prof. univ. 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

industrie) 

24.02.2011 

12.  TELEUCĂ Lina 

 

Impactul politicilor economice 

asupra datoriei publice 

ENICOV Igor, dr. 

hab., prof. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

24.02.2011 

13.  CASTRAVEŢ 

Lucia 

 

Cercetarea relaţiilor socio-

economice dintre Republica 

Moldova şi România şi direcţiile de 

dezvoltare a acestora în condiţiile 

integrării în Uniunea Europeană 

PATRAŞ Mihai, 

dr., conf. univ. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

economie 08.00.14 – 

Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

24.02.2011 

14.  BÂRDAN 

Veaceslav 

 

Transporturile internaţionale ca 

factor al dezvoltării comerţului 

exterior 

ROŞCA Petru, dr. 

hab., prof. univ. 

Universitatea 

Liberă 

Internaţională din 

economie 08.00.14 – 

Economie 

mondială; relaţii 

24.02.2011 



Moldova economice 

internaţionale 

15.  OWEIDAH Jamil 

 

Cooperation and export of 

educational services: world 

experience (Cooperarea şi exportul 

serviciilor educaţionale: experienţă 

mondială) 

GRIBINCEA 

Alexandru, dr. 

hab., prof. univ. 

ŢÂU Nicolae, dr. 

hab., prof. univ. 

Universitatea 

Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

economie 08.00.14 – 

Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

24.02.2011 

16.  COJOCARU 

Snejana 

 

Integralizarea formării conştiinţei 

ecologice la liceeni 

PÂSLARU Vlad,  

dr. hab., prof. 

univ. 

Institutul de 

Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie generală 

24.02.2011 

17.  BURDUJAN Radu 

 

Dezvoltarea competenţelor literar-

artistice ale studenţilor în contextul 

intercultural al formării 

profesionale iniţiale 

PÂSLARU Vlad,  

dr. hab., prof. 

univ. 

Institutul de 

Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie generală 

24.02.2011 

18.  BARALIUC 

Nadejda 

 

Formarea competenţei de receptare 

a operelor literare de către copiii de 

vârstă preşcolară mare 

CEMORTAN 

Stela,  dr. hab., 

prof. univ. 

Institutul de 

Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie generală 

24.02.2011 

19.  MITITELU Didina 

 

Principiile răspunderii juridice BALTAG 

Dumitru,  dr. 

hab., conf. univ. 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM 

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a 

dreptului; istoria 

statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice 

şi de drept 

24.02.2011 

20.  STOICA Iulian-

Dan 

 

Strategia de reformă a legislaţiei 

naţionale în contextul integraţionist 

european 

SMOCHINĂ 

Andrei, dr. hab., 

prof. univ. 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM 

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a 

dreptului; istoria 

statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice 

şi de drept 

24.02.2011 

21.  NEMŢOI Gabriela 

 

Rolul suveranităţii poporului în 

organizarea statală a puterilor 

(aspecte juridice) 

BANTUŞ Anatol, 

dr., prof.univ. 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM 

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de 

24.02.2011 



drept 

22.  FOCA Marian 

 

Reglementarea juridică a dreptului 

constituţional de a întemeia şi de a 

se afilia la un sindicat 

GUCEAC Ion, dr. 

hab., prof. univ. 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM 

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de 

drept 

24.02.2011 

23.  BORDEI Lilia 

 

Principiile democraţiei pluraliste în 

organizarea şi funcţionarea 

Parlamentului Republicii Moldova 

POPA Victor, dr. 

hab., conf. univ. 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM 

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de 

drept 

24.02.2011 

24.  MIHALACHE 

Iurie 

 

Răspunderea juridică civilă a 

cărăuşului pentru prejudiciu în 

cazul transportului aerian 

COJOCARI 

Eugenia, dr. hab., 

prof. univ. 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM 

drept 12.00.03 – Drept 

privat (civil); 

24.02.2011 

25.  ŢURCAN Ion 

 

Răspunderea penală pentru 

coruperea pasivă 

CARPOV Trofim, 

dr., conf.univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept penal) 

24.02.2011 

26.  RAŢEEVA Elena 

 

Проблема сохранения и развития 

этнической идентичности 

подрастающего поколения 

болгар Республики Молдова на 

современном этапе» (Problema 

păstrării şi dezvoltării identităţii 

etnice a generaţiei tinere de bulgari 

din Republica Moldova la etapa 

contemporană) 

STEPANOV 

Veaceslav, dr. 

hab., conf. cercet. 

Institutul 

Patrimoniului 

Cultural al AŞM 

istorie 07.00.07 – 

Etnologie, 

antropologie 

culturală şi istorică 

24.02.2011 

27.  ALEXE Maria 

Rada  

 

Identitatea romanului balcanic PRUS Elena,  dr. 

hab., prof. univ. 

Institutul de 

Filologie al AŞM 

filologie 10.01.08 – Teoria 

literaturii 

24.02.2011 

28.  PALADI Daniela 

 

Proprietăţile fizico-chimice şi 

senzoriale ale compoziţiilor din 

fructe cu conţinut redus de 

zaharoză 

TATAROV Pavel,  

dr. hab., prof. 

univ. 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

tehnică 05.18.01 – 

Tehnologia 

produselor 

alimentare 

(Tehnologia 

24.02.2011 



produselor 

alimentare 

conservate) 

29.  CREŢU Victor 

 

Contribuţii la elaborarea instalaţiei 

automatizate combinate pentru 

răcirea laptelui cu aplicarea frigului 

natural şi artificial 

VOLCONOVICI 

Liviu,  dr. hab., 

prof. univ. 

Universitatea 

Agrară  de Stat 

din Moldova 

tehnică 05.20.02 – 

Electrificarea şi 

automatizarea 

agriculturii 

24.02.2011 

30.  BEŞLEAGĂ Igor 

 

Performanţele energetice şi 

ecologice ale motoarelor cu 

aprindere prin comprimare 

alimentate cu diverse tipuri de 

combustibili. 

LACUSTĂ Ion, 

dr., prof. univ. 

Universitatea 

Agrară  de Stat 

din Moldova 

tehnică 05.20.03 – 

Exploatarea şi 

mentenanţa tehnicii 

agricole şi celei din 

industria 

prelucrătoare 

24.02.2011 

31.  ZESTREA 

Veaceslav 

 

Procese electronice în magneţi 

frustraţi cu structura  de tip spinel 

ŢURCAN 

Vladimir, dr. 

hab., conf. cercet.. 

Institutul de 

Fizică Aplicată al 

AŞM 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.04.10 – Fizica şi 

ingineria 

semiconductorilor 

24.02.2011 

32.  CIORNEA Victor 

 

Combinaţii heterometalice ale 

cromului cu liganzi polifuncţionali 

GULEA Aurelian, 

dr. hab., prof. 

univ., m.c. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

chimie 02.00.01 – Chimie 

anorganică 

24.02.2011 

33.  CROITOR Petru 

 

Tratamentul chirurgical al 

facturilor acetabulare. 

GORNEA Filip,  

dr. hab., prof. 

univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.22 – 

Ortopedie şi 

traumatologie 

31.03.2011 

 

34.  MAEV Svetlana 

 

Dereglările homeostaziei macro şi 

microelementelor la bolnavii cu 

hepatită cronică virală C 

DUMBRAVA 

Vlada, dr. hab., 

prof. univ. 

GUDUMAC 

Valentin,  dr. 

hab., prof. univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.05 – Boli 

interne 

(hepatologie) 

31.03.2011 

35.  CEBAN Cornelia 

 

Aspecte etiopatogenetice şi curative 

ale ulcerului cornean 

BENDELIC 

Eugen, dr. hab., 

prof. univ. 

GUDUMAC 

Valentin,  dr. 

hab., prof. univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.08 – 

Oftalmologie 

31.03.2011 

36.  VEGH  Impactul stresului educaţional la CRIVOI Aurelia,  Universitatea de biologie 03.00.13 –  31.03.2011 



Eva Maria 

 

elevi în corelaţie cu ritmurile 

biologice 

dr. hab., prof. 

univ. 

Stat din Moldova  Fiziologia omului şi 

animalelor 

37.  DOLGHI Adrian 

 

Politica Statului Sovietic în 

domeniul învăţământului istoric 

superior în perioada anilor 1944-

1965 (în baza materialelor din 

RSSM) 

COZMA Valeriu, 

dr. hab., prof. 

univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

istorie 07.00.03 – Istoria 

universală 

(contemporană) 

31.03.2011 

38.  RACU Iulia 

 

Anxietatea la preadolescenţii 

contemporani şi modalităţi de 

diminuare 

TEREŞCIUC 

Raisa, dr., conf. 

univ. 

Universitatea 

Pedagogice de 

Stat „Ion 

Creangă” din 

Chişinău 

psihologie 19.00.07 - 

Psihologie 

pedagogică, 

psihologia 

dezvoltării, 

psihologia 

personalităţii 

31.03.2011 

39.  NEGARA Corina 

 

Strategii didactice în formarea 

profesorilor de informatică, 

tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

LUPU Ilie, dr. 

hab., prof. univ. 

Universitatea de 

Stat din Tiraspol 

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 

metodologia 

instruirii 

(informatica) 

31.03.2011 

40.  ADAJUC Victoria 

 

Studiul şi selecţia suşelor de levuri 

autohtone pentru producerea 

vinurilor spumante 

TARAN Nicolae,  

dr. hab., prof. 

univ. 

Institutul 

Ştiinţifico-Practic 

de Horticultură şi 

Tehnologii 

Alimentare 

tehnică 05.18.07 – 

Tehnologia 

băuturilor alcoolice 

şi nealcoolice 

31.03.2011 

41.  RUSU Galina 

 

Probleme singular perturbate de tip 

hiperbolic-parabolic 

PERJAN Andrei, 

dr. hab., conf. 

univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.01.02 – Ecuaţii 

diferenţiale 

31.03.2011 

42.  SPEIANU Tatiana 

 

Construirea matricelor Green prin 

metoda elementelor incompresibile 

de influenţă 

ŞEREMET 

Victor, dr. hab., 

conf. univ. 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.04.27 – 

Mecanica corpului 

solid deformabil 

31.03.2011 

43.  CIOBANU Ina 

 

Construirea structurilor algebrice 

pe compactificările algebrelor 

topologice 

CIOBANU 

Mitrofan, dr. 

hab., prof. univ., 

acad. 

Institutul de 

Matematică şi 

Informatică al  

AŞM 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.01.04 – 

Geometrie şi 

topologie 

31.03.2011 

44.  PENIN Alexandru 

 

Modelarea caracteristicilor 

electronice ale tranzistorilor de 

putere şi convertorilor fotoelectrici 

în aproximaţie liniar-hiperbolică 

SIDORENKO 

Anatolie, dr. hab., 

prof. univ. 

Institutul de 

Inginerie 

Electronică şi 

Nanotehnologii 

tehnică 05.27.01 – 

Electronica 

corpului solid, 

microelectronică, 

31.03.2011 



„D. Ghiţu” al 

AŞM 

nanoelectronică 

45.  BORŢOI Tudor 

 

Obţinerea compoziţiei 

electrochimice rezistente la uzare în 

baza fierului cu microparticole 

dure 

DICUSAR 

Alexandr, dr. 

hab., prof. univ., 

m.c. 

Institutul de 

Fizică Aplicată al 

AŞM 

tehnică 02.00.05 – 

Electrochimie 

31.03.2011 

46.  STRATAN Ion 

 

Fenomenul de comutare cu 

memorie în structuri cu calcogenizi 

superionici Ag-(As-S-Ge) 

ŢIULEANU 

Dumitru,  dr. 

hab., prof. univ. 

Institutul de 

Fizică Aplicată al 

AŞM 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.04.10 – Fizica şi 

ingineria 

semiconductorilor 

31.03.2011 

47.  USATÎI Iurie 

 

Obţinerea celulelor solare ITO-Si 

cu suprafeţe majorate şi studiul 

proprietăţilor acestora 

ŞERBAN 

Dormidont, dr. 

hab., prof. univ. 

ŞIMAŞCHEVICI 

Alexei, dr. hab., 

prof. univ., acad. 

Institutul de 

Fizică Aplicată al 

AŞM 

tehnică 01.04.10 – Fizica şi 

ingineria 

semiconductorilor 

31.03.2011 

48.  VOLCIUC Olesea 

 

Fabricarea şi studiul structurilor de 

dimensionalitate redusă în baza 

GaN 

TIGHINEANU 

Ion, dr. hab., prof. 

univ., m.c. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

tehnică 01.04.10 – Fizica şi 

ingineria 

semiconductorilor 

31.03.2011 

49.  CUŞNIR Nicolae 

 

Creşterea competitivităţii 

întreprinderii prin implementarea 

managementului performant (în 

baza materialelor industriei uşoare 

din Republica Moldova) 

GHEORGHIŢĂ 

Maria, dr., conf. 

univ. 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

industria uşoară) 

31.03.2011 

50.  ZAMANI 

Gheorghe 

 

Restructurarea şi perfecţionarea 

managementului în autorităţile 

administraţiei publice locale 

GOROBIEVSCHI 

Svetlana, dr., 

conf. univ. 

Universitatea 

Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

administraţia 

publică) 

31.03.2011 

51.  MELNICIUC 

Natalia 

 

Evaluarea impactului 

informatizării asupra dezvoltării 

activităţilor economice în Republica 

Moldova 

BOLUN Ion,  dr. 

hab., prof. univ. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

economie 08.00.13 – Metode 

economico-

matematice; 

31.03.2011 

52.  PÂNZARU Rodica 

 

Metafora şi textualitatea: probleme 

de interpretare şi traducere 

CINCILEI 

Cornelia, dr., 

conf.univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

filologie 10.02.04 – Limbi 

germanice (limba 

engleză) 

31.03.2011 

53.  GHEORGHIŢĂ 

Liliana 

Reprezentarea sistemică a 

categoriei comicului în discurs 
IONIŢĂ Mircea, Universitatea de 

Stat din Moldova  

filologie 10.02.05 – Limbi 

romanice (limba 

31.03.2011 



 dr., conf.univ. 

LENŢA Anatol, 

dr., conf.univ. 

franceză) 

54.  BEZVERHNI 

Zinaida 

 

Optimizarea serviciilor prestate de 

farmaciile comunitare în contextul 

Regulilor de Bună Practică de 

Farmacie 

BRUMĂREL 

Mihail, dr., 

conf.univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

farmacie 15.00.01 – 

Farmacie 

12.05.2011 

55.  DĂNESCU Emil 

 

Integrarea şi interoperabilitatea 

transportului feroviar în Europa. 

Implicaţii asupra reţelei din 

România şi Republica Moldova. 

GRIBINCEA 

Alexandru,  dr. 

hab., prof. univ. 

Universitatea 

Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

economie 08.00.14 – 

Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

12.05.2011 

56.  GRIGORAŞ Maria 

 

Marketingul societal ca 

componentă a responsabilităţii 

sociale corporative 

BELOSTECINIC 

Grigore,  dr. hab., 

prof. univ., m.c. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

economie 08.00.06 – 

Marketing; 

logistică 

12.05.2011 

57.  DUMITRU 

Carolina 

 

Condiţii pedagogice ale învăţării 

prin cooperare a elevilor din 

învăţământul primar (limba 

engleză) 

CUZNEŢOV 

Larisa,  dr. hab., 

prof. univ. 

Universitatea 

Pedagogică de 

Stat „Ion 

Creangă” din 

Chişinău 

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 

metodologia 

instruirii (limba 

engleză) 

12.05.2011 

58.  ARBUZ-SPATARI 

Olimpiada 

 

Metodologia dezvoltării creativităţii 

artistice la studenţi prin studierea şi 

aplicarea elementelor limbajului 

plastic (în cadrul cursului de artă 

textilă) 

SIMAC Ana,  dr., 

conf. univ. 

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi 

pedagogie 13.00.02 – Teoria şi 

metodologia 

instruirii (arte 

plastice) 

12.05.2011 

59.  CRISTEVA 

Natalia 

 

Особенности удержания как 

способа обеспечения 

обязательств. 

COJOCARI 

Eugenia, dr. hab., 

prof. univ. 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM 

drept 12.00.03 – Drept 

privat (drept civil) 

12.05.2011 

60.  POPESCU Nicolae 

 

Non-discriminarea prin prisma 

principiului fundamental de drept 

al egalităţii 

SMOCHINĂ 

Andrei, dr. hab., 

prof. univ. 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM 

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a 

dreptului; istoria 

statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice 

şi de drept 

12.05.2011 

61.  BAŢALAI Igor Jurisdicţia constituţională – COSTACHI Universitatea de drept 12.00.02 – Drept 12.05.2011 



 modalitate supremă a controlului 

constituţional într-un stat de drept 

Gheorghe, dr. 

hab., prof. univ. 

Stat din Moldova  public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de 

drept 

62.  BUTUC Marin 

 

doctor în, în urma susţinerii tezei de 

doctor în Consiliul ştiinţific 

specializat DH 30.10.02.01-08 din 

cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova la data de 25 februarie 

2011, specialitatea:; 

Tema: Terminologie militară 

românească (studiu retrospectiv: 

sec.al XIII-lea – începutul sec. al 

XIX-lea) 

CIOBANU 

Anatol,  dr. hab., 

prof. univ., m.c. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

filologie 10.02.01 – Limba 

română 

12.05.2011 

63.  CLICHICI 

Ludmila 

 

Specificul structural-semantic al 

propoziţiei tautologice în limba 

franceză 

BONDARENCO 

Ana,  dr. hab., 

prof. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

filologie 10.02.05 – Limbi 

romanice (limba 

franceză) 

12.05.2011 

64.  CAZAC Anatolie 

 

Instrumentele de suflat în arta 

interpretativă din Republica 

Moldova  (anii 20-80 ai secolului al 

XX-lea) 

AXIONOV 

Vladimir,  dr. 

hab., prof. univ. 

Institutul 

Patrimoniului 

Cultural al AŞM 

studiul 

artelor 

17.00.01 – Arte 

audiovizuale (arta 

muzicală) 

12.05.2011 

65.  SAMBRIŞ Elena 

 

Инструментальные концерты А. 

Эшпая: концепция жанра и 

проблема диалога. 

Concertele instrumentale ale lui A. 

Eshpay: concepţia genului şi 

problema dialogului 

COCEAROVA 

Galina, dr., 

prof.univ. 

Institutul 

Patrimoniului 

Cultural al AŞM 

studiul 

artelor 

17.00.01 – Arte 

audiovizuale (arta 

muzicală) 

12.05.2011 

66.  MUNTEANU 

Oxana 

 

Particularităţile clinico-morfologice 

şi imagistice ale pneumonitelor 

interstiţiale idiopatice 

BOTNARU 

Victor, dr. hab., 

prof. univ. 

VATAMANU 

Vlad, dr., conf. 

univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.05 – Boli 

interne 

(pulmonologie) 

08.07.2011 

67.  CAZACU-

STRATU Angela 

Estimarea igienică a condiţiilor de 

instruire şi habituale ale elevilor 

FRIPTULEAC 

Grigore, dr. hab., 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

medicină 14.00.07 – Igienă 08.07.2011 



 claselor primare cu afecţiuni 

cronice respiratorii 

prof. univ. 

ŞCIUCA 

Svetlana, dr. hab., 

conf. univ. 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

68.  DUMBRĂVEANU 

Lilia 

 

Clinica, diagnosticul şi tratamentul 

uveitelor asociate cu spondiloartrita 

anchilozantă şi artrita reactivă 

CUŞNIR Valeriu, 

dr. hab., prof. 

univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.08 – 

Oftalmologie 

08.07.2011 

69.  CHIABURU 

Simona 

 

Particularităţile de diagnostic, 

tratament şi pronostic ale 

carcinomului neinvaziv al glandei 

mamare 

JOVMIR Vasile, 

dr. hab., prof. 

cercet. 

BOGDANSCAIA 

Ana, dr. hab., 

conf. cercet. 

Institutul 

Oncologic 

medicină 14.00.14 – 

Oncologie şi 

radioterapie 

08.07.2011 

70.  ROTARU Victoria 

 

Rolul procesului inflamator 

sistemic în patogenia şocului 

hemoragic 

LUTAN Vasile, 

dr. hab., prof. 

univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.16 – 

Fiziologie normală 

şi patologică 

08.07.2011 

71.  ENI Lidia 

 

Utilizarea materialului „LitAr” în 

tratamentul cariei profunde şi 

pulpitei acute de focar 

NICOLAU 

Gheorghe, dr. 

hab., prof. univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.21 – 

Stomatologie 

08.07.2011 

72.  TASCOVICI 

Daliana Ecaterina 

 

Repere psiho-pedagogice ale 

evaluării cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar 

PLATON 

Carolina, dr. hab., 

prof. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie generală 

08.07.2011 

73.  JUC Nina 

 

Monitorizarea asigurării calităţii 

educaţiei în unitatea şcolară 

COJOCARU 

Vasile, dr. hab., 

prof. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie generală 

08.07.2011 

74.  MOCANU George 

Dănuţ 

 

Dezvoltarea calităţilor motrice la 

elevii din învăţământul gimnazial în 

baza dozării diferenţiate a efortului 

fizic 

CARP Ion, dr., 

conf. univ. 

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 

08.07.2011 



75.  MOISESCU 

Petronel Cristian 

 

Dezvoltarea capacităţilor 

coordinative şi influenţa lor asupra 

performanţei motrice la elevii din 

treapta învăţământului primar 

ROTARU Andrei, 

dr., conf. univ. 

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 

08.07.2011 

76.  FAIGHER 

Anatolie 

 

Riscul întemeiat MORARU Victor, 

dr., conf. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept penal) 

08.07.2011 

77.  TIMOFEI Sorin 

 

Infracţiuni în domeniul concurenţei 

(aspecte de drept penal) 

BOTNARU Stela, 

dr., conf. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept penal) 

08.07.2011 

78.  IONUŞ Raluca 

Gabriela 

 

Implicaţii juridico-penale asupra 

consimţământului victimei 

BOTNARU Stela, 

dr., conf. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept penal) 

08.07.2011 

79.  VESCO Ivan 

 

Acordarea asistenţei juridice de 

către avocat în faza urmării penale 

OSOIANU Tudor, 

dr., conf. univ. 

Academia„Ştefan 

cel Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor Interne 

al Republicii 

Moldova 

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept 

procesual penal) 

08.07.2011 

80.  HARUŢA Ana 

 

Актуальные проблемы 

международно-правового 

регулирования продажи оружия 

в современном мире 

BURIAN 

Alexandru,  dr. 

hab., prof. univ. 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM 

drept 12.00.10 – Drept 

internaţional public 

08.07.2011 

81.  PARFENTIEV 

Boris 

 

Politicile editoriale ale TV Moldova 

1: analiză istorico-mediologică (a.a. 

1958-2009) 

MARIN 

Constantin, dr. 

hab., prof. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

istorie 10.01.10 – 

Jurnalism şi ştiinţe 

ale comunicării 

08.07.2011 

82.  EMILCIUC 

Andrei 

 

Rolul portului Odesa în sistemul 

comerţului european cu cereale 

(1794-1853) 

TOMULEŢ 

Valentin, dr. hab., 

conf. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

istorie 07.00.03 – Istoria 

universală (pe 

perioade) 

08.07.2011 

83.  ŢUGUI Eduard 

 

Uniunea Europeană în contextul 

reconfigurării sistemului politic 

internaţional 

SANDU Ion, dr., 

prof. univ.  

Universitatea de 

Stat din Moldova 

politologie 23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi 

istoria politologiei; 

instituţii şi procese 

politice 

08.07.2011 

84.  ROTARU Cristian 

 

Economisirea şi stimularea 

investiţiilor – mijloc de propulsare 

COBZARI 

Ludmila,  dr. 

Academia de 

Studii Economice 

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

08.07.2011 



a creşterii economice hab., prof. univ. din Moldova 

85.  BELOBROV 

Angela 

 

Efectele financiare ale migraţiei 

externe a forţei de muncă din 

Republica Moldova 

CARAGANCIU 

Anatol,  dr. hab., 

prof. univ. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

08.07.2011 

86.  CIOBANU Natalia 

 

Mecanismul financiar al 

asigurărilor sociale 

ULIAN Galina,  

dr. hab., prof. 

univ. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

08.07.2011 

87.  FULGA Viorica 

 

Problemele contabilităţii operaţiilor 

de comerţ exterior 

TUHARI Tudor,  

dr. hab., prof. 

univ. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

economie 08.00.12 – 

Contabilitate; 

audit; analiză 

economică 

08.07.2011 

88.  DELEU Corina 

 

Diminuarea decalajelor de 

dezvoltare în cadrul noilor pieţe 

emergente din Europa Centrală şi 

de Sud-Est în condiţiile globalizării 

LOBANOV 

Natalia, dr.hab., 

conf. univ. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

economie 08.00.14 – 

Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

08.07.2011 

89.  GHERCU Marin 

 

Managementul dezvoltării 

serviciilor fiscale în România şi 

Republica Moldova 

POPESCU 

Gabriel, dr, prof. 

univ., România 

Universitatea 

Agrară de Stat 

din Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

agricultură) 

08.07.2011 

90.  FRUNZĂ Gabriela 

 

Interacţiunea dintre  vocale şi 

triftongi în limba română literară şi 

în rostirea spontană 

GOGIN 

Gheorghe, dr. 

hab., conf.univ. 

Institutul de 

Filologie al  AŞM 

filologie 10.02.01 – Limba 

română 

08.07.2011 

91.  LAVRENTE Irina 

 

Ceramica contemporană din 

Republica Moldova 

STĂVILĂ Tudor, 

dr.hab., prof. 

cercet. 

Institutul 

Patrimoniului 

Cultural al AŞM 

studiul 

artelor 

17.00.04 – Arte 

vizuale (artă 

plastică, 

decorativă, 

aplicată) 

08.07.2011 

92.  SPĂTARU Petru Transformările substanţelor 

organice în apele naturale de 

suprafaţă din Republica Moldova 

LUPAŞCU Tudor 

dr.hab., prof. 

univ. 

SANDU Maria, 

dr., conf. cercet. 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

chimie 11.00.11 – Protecţia 

mediului ambiant 

şi folosirea 

raţională a 

resurselor naturale 

08.07.2011 

93.  CHIŞLARI Lia 

 

Particularităţile afectării aparatului 

locomotor la pacienţii cu diabet 

zaharat tip 2 

GROPPA 

Stanislav dr.hab., 

prof. univ., m.c. 

ANESTIADI 

Institutul de 

Cardiologie 

medicină 14.00.06 – 

Cardiologie şi 

reumatologie 

(reumatologie) 

05.10.2011 



Zinaida,  dr.hab., 

prof. univ. 

94.  COŞCIUG Lilia 

 

Particularităţi clinice, 

neuroimagistice şi neurofiziologice 

ale hemoragiilor intracerebrale 

minore 

GHERMAN 

Diomid,  dr.hab., 

prof. univ., acad. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.13 – 

Neurologie 

05.10.2011 

95.  CIUMEICO Igor 

 

Tratamentul cariei dentare medii a 

dinţilor permanenţi în etapa 

prefuncţională de erupţie 

GODOROJA 

Pavel, dr.hab., 

prof. univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.21 – 

Stomatologie 

05.10.2011 

96.  RUSANOVSCHI 

Grigorii 

 

Particularităţile de diagnostic şi 

tratament a coxa valga displazică la 

copii 

MOROZ Petru,  

dr.hab., prof. 

univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.22 – 

Traumatologie şi 

ortopedie 

05.10.2011 

97.  CHIRILĂ Vitalie 

 

Tratamentul chirurgical al 

fracturilor humerusului proximal 

GORNEA Filip, 

dr.hab., prof. 

univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.22 – 

Traumatologie şi 

ortopedie 

05.10.2011 

98.  BUGA Mircea 

 

Aspecte socio-economice şi juridice 

ale implementării asigurărilor 

obligatorii de asistenţă medicală 

EŢCO 

Constantin,  

dr.hab., prof. 

univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.33 – 

Medicină socială şi 

management 

05.10.2011 

99.  CHIHAI Jana 

 

Argumentarea ştiinţifică a 

serviciilor comunitare pentru 

bolnavii cu dereglări psihice 

SPINEI Larisa,  

dr.hab., prof. 

univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.33 – 

Medicină socială şi 

management 

05.10.2011 

100.  ŞIŞCANU Dumitru 

 

Integrarea serviciilor de asistenţă 

socială în cadrul îngrijirilor 

perinatale 

EŢCO 

Constantin,  

dr.hab., prof. 

univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.33 – 

Medicină socială şi 

management 

05.10.2011 



101.  LUPAŞCU Lucian 

 

Activitatea antimicrobiană şi 

antioxidantă a preparatului 

autohton Enoxil 

RUDIC Valeriu,  

dr.hab., prof. 

univ., acad. 

Institutul de 

Microbiologie şi 

Biotehnologie al 

AŞM 

 03.00.07 – 

Microbiologie 

05.10.2011 

102.  GHERASIMOV 

Mihail 

 

Особенности учета доходов и 

расходов на автотранспортных 

предприятиях 

BUCUR Vasile,  

dr.hab., prof. 

univ. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

economie 08.00.12 – 

Contabilitate; 

audit; analiză 

economică 

05.10.2011 

103.  GHIŢIU Lilia 

 

Managementul pieţei publicitare în 

condiţiile aderării Republicii 

Moldova la Uniunea Europeană 

BAJURA Tudor,  

dr.hab., prof. 

univ. 

Institutul de 

Economie, 

Statistică şi 

Finanţe al AŞM 

economie 08.00.05 Economie 

şi management (în 

domeniul 

serviciilor 

publicitare) 

05.10.2011 

104.  COLESNICOVA 

Tatiana 

 

Совершенствование 

регулирования гендерного 

равенства в сфере занятости в 

Республике Молдова 

ROJCO Anatolie, 

dr., conf. univ. 

Institutul de 

Economie, 

Statistică şi 

Finanţe al AŞM 

economie 08.00.05 Economie 

şi management (în 

domeniul ocupării 

forţei de muncă); 

05.10.2011 

105.  BĂDESCU 

Veronica 

 

Instituţii de tip Ombudsman în 

ţările Uniunii Europene şi în statele 

limitrofe 

GRAMA 

Dumitru, dr., conf 

univ. 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM 

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(constituţional); 

organizarea şi 

funcţionarea 

instituţiilor de 

drept 

05.10.2011 

106.  BOLOCAN-

HOLBAN 

Augustina 

 

Aspecte juridice naţionale şi 

internaţionale privind tortura şi 

tratamentul inuman şi degradant 

BRÎNZĂ Sergiu,  

dr.hab., prof. 

univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept penal) 

05.10.2011 

107.  CRISTEA Ion 

 

Răspunderea pentru evaziunea 

fiscală reglementată de legislaţia 

penală a României 

BARBĂNEAGRĂ 

Alexei,  dr.hab., 

prof. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept penal) 

05.10.2011 

108.  TĂBÎRŢĂ Adrian 

 

Analiza juridico-penală şi 

criminologică a infracţiunii de viol 

CIOBANU Igor, 

dr., conf. Univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept penal; 

criminologie) 

05.10.2011 

109.  SPALATU 

Veaceslav 

 

Analiza juridico-penală şi 

criminologică a infracţiunii de 

practicare ilegală a activităţii de 

ULIANOVSCHI 

Xenofon, dr.hab. 

Academia „Ştefan 

cel Mare” a 

Ministerului 

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept penal, 

criminologie) 

05.10.2011 



întreprinzător Afacerilor Interne 

al Republicii 

Moldova 

110.  CHIRIŢA Valentin 

 

Analiza juridico-penală şi 

criminologică a infracţiunii de luare 

de ostatici 

ULIANOVSCHI 

Xenofon, dr.hab. 

Academia „Ştefan 

cel Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor Interne 

al Republicii 

Moldova 

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept penal, 

criminologie) 

05.10.2011 

111.  TIPA Lazăr 

(România) 

 

Dirijarea strategică a organizaţiilor 

sportive cu specific în sporturi de 

luptă prin consolidare inovaţională 

DORGAN Viorel, 

dr.hab., prof. 

univ. 

BUDEVICI 

Anatolie, dr., conf. 

univ. 

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 

05.10.2011 

112.  VARBAN Irina 

 

Психо-педагогические условия 

менеджмента знаний в 

методической работе 

дидактических кадров. Condiţiile 

psihopedagogice ale 

managementului cunoştinţelor în 

activitatea metodică a cadrelor 

didactice 

RUDIC 

Gheorghe, 

dr.hab., prof. 

univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie generală 

05.10.2011 

113.  AGAPII Eugeniu 

 

Recuperarea controlului postural la 

persoanele după accident vascular 

cerebral în baza programei de 

kinetoterapie cu efecte de transfer 

funcţional 

AFTIMICIUC 

Olga, dr., conf. 

univ. 

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 

05.10.2011 

114.  CRAIJDAN Olga 

 

Воспитание координационных 

способностей у девочек 6-7 лет на 

этапе начальной спортивной 

подготовки в художественной 

гимнастике. Educarea 

capacităţilor coordinative la etapa 

iniţială a pregătirii sportive a 

fetelor de 6-7 ani în gimnastica 

AFTIMICIUC 

Olga, dr., conf. 

univ. 

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 

05.10.2011 



ritmică 

115.  VOLCOV Valeriu 

 

Bazele pedagogice şi manageriale 

de dezvoltare a instituţiilor de 

învăţământ complementar în 

Republica Moldova 

GUŢU Vladimir, 

dr.hab., prof. 

univ. 

Institutul de 

Ştiinţe ale 

Educaţiei 

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie generală 

05.10.2011 

116.  DODUL Dumitru 

 

Universalizarea şi dinamizarea 

proceselor sociale ca factor 

constituant al conştiinţei istorice 

contemporane 

SAHARNEANU 

Eudochia,  

dr.hab., conf. 

univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

filosofie 09.00.01 – 

Ontologie şi 

gnoseologie 

05.10.2011 

117.  OCERETNÎI 

Anastasia 

 

Particularităţi ale formării 

identităţii sociale a tineretului 

studios (în baza materialelor din 

Republica Moldova) 

BULGARU 

Maria, dr.hab., 

prof. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

sociologie 22.00.04 – 

Structură socială, 

instituţii şi procese 

sociale 

05.10.2011 

118.  DERGACIOVA 

Lilia 

 

Монеты и денежное обращение 

на территории Молдавии 

(середина XIV – первая четверть 

XVI вв.) (Moneda şi circulaţia 

monetară în Moldova (mijlocul sec. 

XIV – primul sfert al sec. XVI)”) 

RUSSEV Nicolai,  

dr.hab., conf. 

univ. 

Institutul 

Patrimoniului 

Cultural al 

istorie 07.00.06 – 

Arheologie 

05.10.2011 

119.  CHIPERI Grigore 

 

Poezia basarabeană de la sfârşitul 

anilor’ 80 – începutul anilor’ 90 ai 

secolului XX (o schimbare de 

paradigmă). 

BURLACU 

Alexandru, 

dr.hab., prof. 

univ. 

Institutul de 

Filologie al AŞM 

filologie 10.01.01 – 

Literatura română 

 

120.  NEGRESCU-

BABUŞ Inna 

 

Limba română în condiţiile 

diglosiei (studiul diacronic)  
RAEVSCHI 

Nicolae, dr.hab., 

conf. cercet. 

Institutul de 

Filologie al AŞM 

filologie 10.02.01 – Limba 

română 

 

121.  BOZ Olga 

 

Semiadverbele în limba română BAHNARU 

Vasile,  dr.hab., 

conf. cercet. 

Institutul de 

Filologie al AŞM 

filologie 10.02.01 – Limba 

română 

 

122.  BOGDEA Larisa 

 

Particularităţile biologice şi 

ecologice ale speciilor genurilor 

Sylvia şi Phylloscopus 

(Passeriformes, Sylviidae) în 

ecosisteme naturale şi antropizate 

MUNTEANU 

Andrei, dr., prof. 

univ. 

Institutul de 

Zoologie al AŞM 

biologie 03.00.08 –  Zoologie 05.10.2011 

123.  STAHI Nadejda 

 

Ortopterele (Insecta, Orthoptera) 

din Republica Moldova: fauna, 

DERJANSCHI 

Valeriu, dr.hab., 

Institutul de 

Zoologie al AŞM 

biologie 03.00.09 –  

Entomologie 

05.10.2011 



ecologia şi importanţa lor conf.cercet. 

124.  DONICA Natalia 

 

Aspecte fiziologice vizând aplicarea 

remediului „Apifitostimulina” în 

creşterea porcinelor 

ŢURCANU 

Ştefan, dr.hab., 

conf. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

biologie 03.00.13 –  

Fiziologia omului şi 

animalelor 

05.10.2011 

125.  IACHIMOVA 

Tatiana 

 

Aspecte fiziologice a utilizării 

preparatului Apidermin la tratarea 

animalelor cu leziuni corporale 

ŢURCANU 

Ştefan, dr.hab., 

conf. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

biologie 03.00.13 –  

Fiziologia omului şi 

animalelor 

05.10.2011 

126.  ROŞCA Ion 

 

Particularităţile biologice de 

creştere şi dezvoltare a plantelor 

lemnoase în condiţii de container 

CIOBOTARU 

Alexandru, 

dr.hab., prof. 

univ., acad. 

Grădina Botanică 

(Institut) a AŞM  

biologie 03.00.05 – Botanică 05.10.2011 

127.  LAZARI 

Alexandru 

 

Metode numerice de soluţionare a 

problemelor deterministe şi 

stochastice în sistemele decizionale 

dinamice 

LOZOVANU 

Dmitrii,  dr.hab., 

prof. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.01.09 – 

Cibernetică 

matematică şi 

cercetări 

operaţionale 

05.10.2011 

128.  DAMIAN Iulia 

 

Analiza reţelelor semimarkoviene de 

servire în schema operaţiilor de 

mediere şi a aproximaţiei 

difuzionale 

MIŞCOI 

Gheorghe, 

dr.hab., prof. 

univ., m.c. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.01.09 – 

Cibernetică 

matematică şi 

cercetări 

operaţionale 

05.10.2011 

129.  GURIEVA Galina 

 

Proprietăţile optice ale Cu(In1-

xGax)1+2nSe2+ 3n şi Cu2Zn(Sn, Ge)S4) 

ARUŞANOV 

Vladimir, dr.hab., 

prof. univ., acad. 

Institutul de 

Fizică Aplicată al 

AŞM 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.04.10 – Fizica şi 

ingineria 

semiconductorilor 

05.10.2011 

130.  DIACONU 

Nadejda 

 

Impactul fibrilaţiei atriale şi altor 

factori de risc tromboembolic în 

apariţia accidentului vascular 

cerebral ischemic 

GROSU Aurel,  

dr.hab., prof. 

univ. 

Institutul de 

Cardiologie 

medicină 14.00.06 – 

Cardiologie şi 

reumatologie 

(cardiologie) 

11.11.2011 

131.  DURNEA Aliona 

 

Efectul nefroprotector şi impactul 

asupra elasticităţii arteriale a 

medicaţiei cu antagonist al 

receptorilor de angiotensină II 

versus inhibitor al enzimei de 

conversie a angiotensinei II în 

hipertensiunea arterială esenţială 

CARAUŞ 

Alexandru, 

dr.hab., 

conf.cerect.. 

Institutul de 

Cardiologie 

medicină 14.00.06 – 

Cardiologie şi 

reumatologie 

(cardiologie) 

11.11.2011 

132.  ODAINIC Olesea 

 

Neuropatia periferică în scleroza 

multiplă: studiu clinic 

LISNIC Vitalie,  

dr.hab., conf. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

medicină 14.00.13 – 

Neurologie 

11.11.2011 



electrofiziologic univ. şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

133.  SPÎNU Igor 

 

Studierea şi evaluarea activităţii 

antivirale, imunomodulatoare şi 

interferonogene a pacovirinei 

BARINSKI Igor, 

dr. hab., 

prof.univ., Rusia 

HOLBAN 

Tiberiu, dr.hab., 

prof.univ. 

Institutul de 

Microbiologie şi 

Biotehnologie al 

AŞM 

medicină 03.00.07 – 

Microbiologie 

11.11.2011 

134.  NOHAILÎC Silvia 

 

Eficienţa difuzării inovaţiilor prin 

intermediul pieţei serviciilor 

financiare 

GANEA Victoria, 

dr., conf.univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

economie 08.00.10 – Finanţe; 

monedă; credit 

11.11.2011 

135.  CIMPOIEŞ Liliana 

 

Perfecţionarea reglementării de stat 

a sectorului agricol al Republicii 

Moldova 

COTELNIC Ala, 

dr.hab., prof.univ. 

Universitatea 

Agrară de Stat 

din Moldova 

economie 08.00.05 Economie 

şi management (în 

agricultură) 

11.11.2011 

136.  TICUŢA Elena 

Roxana 

 

Formarea competenţelor 

antreprenoriale la elevii claselor 

liceale 

COJOCARU 

Vioelta,  dr.hab., 

conf. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie generală 

11.11.2011 

137.  CAUIA Alexandr 

 

Statutul juridic al combatantului în 

conflictele armate contemporane 

CHIRTOACĂ 

Natalia,  dr., conf. 

univ. 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM 

drept 12.00.10 – Drept 

internaţional public 

11.11.2011 

138.  GÎRLA Daniela 

 

Variaţia unor indici ai 

agroecosistemelor sub influenţa 

factorilor climatici şi agrofitotehnici 

UNGUREANU 

Valentin, dr.hab., 

prof. univ., m.c. 

Universitatea 

Agrară de Stat 

din Moldova 

agricultură 06.01.15 –  

Agroecologie  

11.11.2011 

139.  DOBROJAN 

Sergiu 

 

Modificările morfofiziologice şi 

biochimice ale algei Spirulina 

platensis (Nordst.) Geitl cultivate pe 

ape reziduale şi utilizarea ei 

ŞALARU Victor, 

dr.hab., prof. 

univ. 

Grădina Botanică 

(Institut) a AŞM 

biologie 03.00.05 – Botanică 11.11.2011 

140.  ROTARU Ludmila 

 

Particularităţile controlului genetic 

al rezistenţei tomatelor la fuzarioza 

radiculară 

LUPAŞCU 

Galina, dr.hab., 

conf. univ. 

Institutul de 

Genetică şi 

Fiziologie a 

Plantelor al AŞM 

biologie 03.00.15 –  

Genetică 

11.11.2011 

141.  ŞAŞCO Elena 

 

Controlul genetic al rezistenţei 

grâului de toamnă la patogenii care 

produc boli de rădăcină 

LUPAŞCU 

Galina, dr.hab., 

conf. univ. 

Institutul de 

Genetică şi 

Fiziologie a 

Plantelor al AŞM 

biologie 03.00.15 –  

Genetică 

11.11.2011 

142.  BĂŢ Ion Divizarea poliedrelor în spaţii SOLTAN Petru, Universitatea de ştiinţe 01.01.09 – 11.11.2011 



 normate finit dimensionale în părţi 

d-convexe şi aplicaţii 

dr.hab., prof. 

univ., acad. 

Stat din Moldova  fizico-

matematice 

Cibernetică 

matematică şi 

cercetări 

operaţionale 

143.  SÎRBU Lilian 

 

Luminiscenţa şi emisia undelor THz 

ale materialelor nanostructurate în 

baza compuşilor semiconductori 

III-V 

TIGHINEANU 

Ion, dr.hab., prof. 

univ., m.c. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.04.10 – Fizica şi 

ingineria 

semiconductorilor 

11.11.2011 

144.  HAREA Evghenii 

 

Deformarea structurilor planare de 

tip TCO/SI sub acţiunea sarcinii 

concentrate 

GRABCO Daria, 

dr.hab., 

conf.cercet. 

Institutul de 

Fizică Aplicată al 

AŞM 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

 11.11.2011 

145.  GROZAV Adrian 

 

Particularităţile teritoriale ale 

tranziţiei demografice în Republica 

Moldova 

MATEI 

Constantin,  

dr.hab., prof. 

univ. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

geografie 11.00.02 –  

Geografie 

economică, socială 

şi politică 

22.12.2011 

146.  PLOP Larisa 

 

Particularităţile biologice şi 

comportamentul speciei Triturus 

vulgaris L. (Amphibia, Caudata) în 

Codrii Centrali 

TODERAŞ Ion, 

dr.hab., prof. 

univ., acad. 

Institutul de 

Zoologie al AŞM 

biologie 03.00.08 –  Zoologie 22.12.2011 

147.  CELAC Victoria 

 

Managementul diagnostic şi 

medico-chirurgical în uropatiile 

malformative la nou-născuţi şi copii 

în vârsta până la 3 ani 

GUDUMAC Eva, 

dr.hab., prof. 

univ., acad. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.35 – 

Chirurgie 

pediatrică 

22.12.2011 

148.  BÎRSAN Aliona 

 

Optimizarea metodelor de corecţie 

medico-chirurgicală în herniile 

diafragmo-pleurale şi eventraţiile 

diafragmatice la copil 

BABUCI 

Stanislav, dr.hab., 

prof. univ. 

CIUBOTARU 

Anatol, dr.hab., 

prof. univ. 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

şi Farmacie 

“Nicolae 

Testemiţanu” 

medicină 14.00.35 – 

Chirurgie 

pediatrică 

22.12.2011 

149.  SOROCEANU Ala 

 

Particularităţile lupusului 

eritematos sistemic cu afectare 

sistemului nervos 

MAZUR 

Minodora, 

dr.hab., prof. 

univ. 

Institutul de 

Cardiologie 

medicină 14.00.06 – 

Cardiologie şi 

reumatologie 

(reumatologie) 

22.12.2011 

150.  ŢURCANU 

Svetlana 

 

Contabilitatea goodwill-ului, 

factorului uman şi a dreptului de 

autor 

Bucur Vasile,  

dr.hab., prof. 

univ. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

economie 08.00.12 – 

Contabilitate; 

audit; analiză 

22.12.2011 



economică 

151.  POPESCU Silvia 

 

Eficientizarea funcţionării pieţei 

funciare în Republica Moldova 

BAJURA Tudor,  

dr.hab., prof. 

univ. 

Institutul de 

Economie, 

Statistică şi 

Finanţe al AŞM 

economie 08.00.05-Economie 

şi management (în 

agricultură) 

22.12.2011 

152.  OLEINIUC Maria Implementarea principiilor 

strategiilor de management în 

întreprinderile din complexul 

agroalimentar (în baza 

întreprinderilor de panificaţie) 

- Institutul de 

Economie, 

Statistică şi 

Finanţe al AŞM 

economie 08.00.05- Economie 

şi management (în 

industrie) 

22.12.2011 

153.  DRĂGĂLIN 

Iuliana 

 

Perfecţionarea gestiunii calităţii 

produselor ca factor al 

competitivităţii întreprinderii 

BURLACU 

Natalia,  dr.hab., 

prof. univ. 

Universitatea 

Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

activitatea de 

antreprenoriat) 

22.12.2011 

154.  RĂILEAN Nicolae 

 

Creativitatea publicitară şi 

impactul acesteia asupra procesului 

de persuasiune publicitară 

BELOSTECINIC 

Grigore, dr.hab., 

prof. univ.,m.cor. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

economie 08.00.06 – 

Marketing; 

logistică 

22.12.2011 

155.  OSMATESCU 

Angela 

 

Zonele economice libere şi rolul  lor 

în procesul de integrare a 

economiilor naţionale în sistemul 

relaţiilor economice internaţionale 

LUPU Victoria, 

dr., conf.univ. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

economie 08.00.14 – 

Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

22.12.2011 

156.  TCACI Carolina 

 

Asigurarea viabilităţii economice şi 

manageriale a întreprinderilor 

BURLACU 

Natalia,  dr.hab., 

prof. univ. 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

economie 08.00.05 – 

Economie şi 

management (în 

activitatea de 

antreprenoriat) 

22.12.2011 

157.  COJOCARU 

Vladlen 

Compatibilitatea dreptului naţional 

cu dreptul Convenţiei Europene 

pentru protecţia drepturilor omului 

şi libertăţilor fundamentale 

ARAMĂ Elena,  

dr.hab., prof. 

univ. 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM 

drept 12.00.02 – Drept 

public 

(constituţional) 

22.12.2011 

158.  BUCUR Cătălin 

Ionuţ 

 

Condamnarea cu suspendarea 

condiţionată a executării pedepsei 

aplicate minorului: probleme 

juridice şi socio-psihologice 

GLADCHI 

Gheorghe,  

dr.hab., prof. 

univ. 

Academia „Ştefan 

cel Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor Interne 

al Republicii 

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept penal) 

22.12.2011 



Moldova 

159.  SOBIEŢKI 

Rostislav 

 

Contrabanda: aspecte juridico-

penale 

BERLIBA Viorel, 

dr., conf.univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

drept 12.00.08 – Drept 

penal (drept penal) 

22.12.2011 

160.  GHERNAJA Geta-

Cristina 

 

Responsabilitatea şi răspunderea 

judecătorilor în exercitarea justiţiei 

BALTAG 

Dumitru, dr.hab., 

prof. univ. 

Institutul de 

Istorie, Stat şi 

Drept al AŞM 

drept 12.00.01 – Teoria 

generală a 

dreptului; istoria 

statului şi 

dreptului; istoria 

doctrinelor politice 

şi de drept 

22.12.2011 

161.  DUHLICHER 

Olga 

 

Valenţe formative ale educaţiei 

interculturale în pregătirea 

profesională iniţială 

DANDARA 

Otilia, dr., conf. 

univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

pedagogie 13.00.01 – 

Pedagogie generală 

22.12.2011 

162.  PALADI Oxana 

 

Implicarea conştiinţei de sine în 

sistemul de valori al personalităţii 

adolescentului 

BOLBOCEANU 

Aglaida,  dr.hab., 

prof. cercet. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

psihologie 19.00.01 – 

Psihologie generală 

22.12.2011 

163.  ŢOPA Diana 

 

Psihodiagnoza tulburărilor de 

personalitate prin intermediul 

Sistemului Electronic de Asistenţă 

Diagnostică 

PLATON 

Carolina,  dr.hab., 

prof. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

psihologie 19.00.01 – 

Psihologie generală 

22.12.2011 

164.  MIRONOVA 

Svetlana 

 

Relaţiile politice ale Unităţii 

teritoriale autonome Găgăuzia 

(Gagauz-Yeri) cu autorităţile 

centrale ale Republicii Moldova: 

realităţi şi perspective 

MOŞNEAGA 

Valeriu dr.hab., 

prof. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

politologie 23.00.01 – Teoria, 

metodologia şi 

istoria politologiei; 

instituţii şi procese 

politice 

22.12.2011 

165.  OPREA Elena 

 

Hamletismul şi quijotismul în 

contextul european din secolele 

XIX-XX 

CLEIMAN Rita,  

dr.hab., conf. 

univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

filologie 10.01.06 – 

Literatura 

universală şi 

comparată 

22.12.2011 

166.  BRAJUC Vladimir 

 

Sistemul de imagini şi simboluri în 

romanul lui I.A. Goncearov 

„Oblomov” 

PAVLICENCO 

Sergiu, dr.hab., 

prof. univ. 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

filologie 10.01.06 – 

Literatura 

universală şi 

comparată 

22.12.2011 

167.  ZGUREANU 

Aureliu  

 

Securitatea informaţională şi 

metode de criptare bazate pe 

mulţimi de relaţii multi-are 

CATARANCIUC 

Sergiu,  dr., conf. 

univ. BULAT 

Universitatea de 

Stat din Moldova  

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.01.09 – 

Cibernetică 

matematică şi 

22.12.2011 



 

 

Mihai,  dr., conf. 

univ. 

cercetări 

operaţionale 

168.  ANGHEL Sergiu 

 

Optical processes of ά-ZnAl2S4 

spinel-type single crystals doped 

with transition metal ions” (Procese 

optice în monocristale de tip spinel 

ά-ZnAl2S4  dopate cu ioni ai 

metalelor de tranziţie) 

CULIUC Leonid, 

dr.hab., prof. 

univ., m.c. 

Institutul de 

Fizică Aplicată al 

AŞM 

ştiinţe 

fizico-

matematice 

01.04.10 – Fizica şi 

ingineria 

semiconductorilor 

22.12.2011 

169.  BEŢ Liudmila  

 

Стереоселективный синтез и 

свойства новых производных (+)-

3-карена (Sinteza stereoselectivă şi 

proprietăţile noilor derivaţi ai (+)-

3-carenei) 

MACAEV Fliur,  

dr.hab., 

conf.cercet. 

Institutul de 

Chimie al AŞM 

chimie 02.00.03 – Chimie 

organică 

22.12.2011 

170.  ŞARGAROVSCHI 

Viorica 

 

Sinteza şi proprietăţile derivaţilor 

noi ai 1H-imidazolului 

MACAEV Fliur,  

dr.hab., 

conf.cercet. 

Institutul de 

Chimie al AŞM 

chimie 02.00.03 – Chimie 

organică 

22.12.2011 

171.  MARCENCO-

CICANCI 

Alexandra 

 

Structura glicozidelor steroidice şi 

fenolice din plantele Veronica 

chamaedrys L. şi activitatea lor 

biologică 

CHINTEA Pavel, 

dr.hab., prof. 

univ. 

Institutul de 

Chimie al AŞM 

chimie 02.00.10 – Chimie 

bioorganică, chimia 

compuşilor naturali 

şi fiziologic activi 

22.12.2011 

172.  CERNÎŞEV 

Serghei 

 

Разработка и научное 

обоснование технологии сушѐных 

томатов. (Elaborarea şi 

argumentarea ştiinţifică a 

tehnologiei tomatelor uscate) 

ŞLEAGUN 

Galina, dr., 

conf.cercet. 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

tehnică 05.18.01 – 

Tehnologia 

produselor 

alimentare 

(tehnologia 

produselor 

alimentare 

conservate) 

22.12.2011 


