
REGISTRUL GRADELOR DE DOCTOR HABILITAT CONFERITE ÎN ANUL 2000 
 

Nr. 
d/o 

Numele şi 
prenumele 

Denumirea tezei Denumirea instituţiei în 
care a fost susţinută 

teza 

Domeniul Specialitatea Data 
susţinerii 

tezei 

Data 
conferirii 
gradului 

1 COBZARI 
Ludmila 

Restructurarea sistemului 
financiar ale economiei în 
tranziţie a Republicii Moldova 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

economie 08.00.10 – Finanţe, 
monedă şi credit 

18.12.1999 24.02.2000 

2 BELOSTECINIC 
Grigore 

Orientarea de marketing ca 
factor de asigurare şi 
dezvoltare a competitivităţii în 
condiţiile formîrii mediului 
concurenţial în Republica 
Moldova 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

economie 08.00.06 – Logistică 
şi marketing 

17.12.1999 24.02.2000 

3 NICOLAU 
Gheorghe 

Rolul poliptetidelor sintetice 
de reglare în tratamentul 
lichenului plan bucal (studiu 
clinico-experimental şi 
morfologic) 

Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie 
“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.21 - 
Stomatologie 

13.10.1999 24.02.2000 

4 CERNAT Victor Reabilitarea medico-socială a 
bolnavilor oncologici şi 
diminuarea invalidităţii 
oncologice în Republica 
Moldova 

Institutul Oncologic medicină 14.00.14 - Oncologie 22.11.1999 24.02.2000 

5 RUSU Alexandru Bazele agrochimice ale 
valorificării în agricultură a 
reziduurilor de provninţă 
industrială şi comunală 

Institutul de Cercetări 
pentru Pedologie, 
Agrochimie şi 
Hidrologie „N.Dimo” 

agricultură 06.01.104 - 
Agrochimie 

05.11.1999 24.02.2000 

6 CHISILI Mihail Elementele principale ale 
ecologizării viticulturii ca bază 
ştiinţifică pentru ridicarea 
productivităţii soiurilor de vin 

Institutul Naţional al 
Viei şi Vinului 

agricultură 06.01.08 - Viticultură 21.12.1999 24.02.2000 

7 DOROGAN 
Valerian 

Dispozitive cu semiconductori 
pentru recepţia radiaţiei optice 

Institutul de Fizică 
Aplicată al AŞM 

tehnică 01.04.10 – Fizica 
semiconductorilor şi 

25.11.1999 24.02.2000 



şi tehnologii de confecţionare 
pe baza epitaxiei din faza 
lichidă 

dielectricilor 

8 CHIRTOACĂ Ion Sud-Estul Ţării Moldovei şi 
stânga Nistrului în anii 1484-
1699 (expansiunea şi stpânirea 
turco-tătară) 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

istorie 07.00.02 – Istoria 
românilor 

29.12.1999 20.04.2000 

9 BÂZGU Ion Strategii economice regionale 
de dezvoltare şi integrare a 
aviculturii în perioada de 
tranziţie 

Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie 
şi management în 
ramură şi domeniu 
de activitate 

28.01.2000 20.04.2000 

10 MAGDEI Mihai Argumentarea politicii de stat 
în domeniul optimizării 
activităţii medicinei preventive 
în Republica Moldova la etapa 
de tranziţie la economia de 
piaţă 

Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie 
“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.33 – Medicină 
socială şi organizarea 
ocrotirii sănătăţii 

19.01.2000 20.04.2000 

11 GREJDIANU 
Tudor 

Particularităţile 
epidemiologice şi medico-
sociale ale maladiilor 
neoplazice şi optimizarea 
serviciului oncologc în 
perioada de reformare a 
sistemului de sănătate în 
Republica Moldova 

Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie 
“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.33 – Medicină 
socială şi organizarea 
ocrotirii sănătăţii 

15.03.2000 22.06.2000 

12 EREMIA Ion Politica externă a Moldovei la 
mijlocul secolului al XVII-lea 
(1634-1658) 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

istorie 07.00.02 – Istoria 
românilor 

10.03.2000 22.06.2000 

13 ONOFREI 
Alexandru 

Integrarea Republicii Moldova 
în piaţa europeană a muncii: 
premise, principii, posibilităţi 

Academia de Studii 
Economice din 
Moldova 

economie 08.00.05 – Economie 
şi management în 
ramură şi domeniu 
de activitate 

21.01.2000 22.06.2000 

14 BOLUN Ion Macrosinteza şi valorificarea 
resurselor reţelelor de 

Universitatea Tehnică a 
Moldovei 

tehnică 05.13.13 – maşini, 
complexe, sisteme şi 

05.11.1999 22.06.2000 



calculatoare regionale reţele de calcul 
15 LUPAŞCU Tudor Studii fizico-chimice ale 

cărbunilor activi obţinuţi din 
materie primă vegetală şi 
utilizarea lor 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

chimie 02.00.04 – Chimie 
fizică 
11.00.11 – protecţia 
mediului 
înconjurător şi 
folosirea raţională a 
resurselor naturale 

05.06.2000 26.10.2000 

16 VOLOŞCIUC 
Leonid 

Bazele teoretico-merodologice 
ale biotehnologiei producerii şi 
aplicării preparatelor 
baculovirotice în protecţia 
plantelor 

Institutul de Cercetări 
pentru Protecţia 
Plantelor 

biologie 06.01.11 – Protecţia 
plantelor 

11.07.2000 26.10.2000 

17 OSTROFEŢ 
Gheorghe 

Evoluţia complexă a 
condiţiilor de muncă ale 
operatorilor terminalelor video 
şi elaborarea principiilor 
fiziologo-igienice a 
regimurilor de muncă şi 
odihnă 

Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie 
“N.Testemiţanu” 

medicină 14.00.07 - Igienă 20.06.2000 26.10.2000 

18 GUDIMA 
Alexandru 

Hiperglicemia indusă în 
tratamentul combinat al 
cancerului ovarian avansat 

Institutul Oncologic medicină 14.00.14 - Oncologie 22.06.2000 26.10.2000 

19 DMITRENCO 
Svetlana 

Omul pe piaţa muncii: 
probleme sociale ale utilizării 
forţei de muncă şi ale 
şomajului 

Institutul de Filosofie, 
Sociologie şi Drept al 
AŞM 

sociologie 22.04.04 – Structură 
socială, instituţii şi 
procese sociale 

29.06.2000 26.10.2000 

20 MALCOCI 
Ludmila 

Interacţiunea dintre mass-
media şi public: probleme 
sociale ale formării opiniei 
publice adecvate societăţii 
tranzitive 

Institutul de Filosofie, 
Sociologie şi Drept al 
AŞM 

sociologie 22.04.04 – Structură 
socială, instituţii şi 
procese sociale 

06.07.2000 26.10.2000 

21 MOVILEANU 
Pavel 

Eficienţa economică a 
utilizării potenţialului uman în 

Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie 
şi management în 

14.07.2000 26.10.2000 



sectorul agroalimentar al 
Republicii Moldova 

ramură şi domeniu 
de activitate 

22 BUGA Oleg Bazele metodologice ale 
evaluării capitalului propriu al 
întreprinderilor 

Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova 

economie 08.00.05 – Economie 
şi management în 
ramură şi domeniu 
de activitate 

12.05.2000 26.10.2000 

23 PLĂMĂDEALĂ 
Ana-Maria 

Mitul şi filmul: interferenţe 
ideatico-estetice 

Institutul Studiul 
Artelor al AŞM 

studiul 
artelor 

17.00.03 – 
Cinematografia, 
televiziunea şi alte 
genuri de artă 
audovizuală 

16.05.2000 26.10.2000 

24 POPA Victor Aspecte juridice şi politice 
privind consolidarea statalităţii 
Republicii Moldova 

Universitatea Liberă 
Internaţională din 
Moldova 

drept 12.00.02 – Dreptul 
constituţional, 
dreptul administrativ, 
dreptul municipal 

24.08.2000 26.10.2000 

25 GAINDRIC 
Constantin 

Metode matematice de 
elaborare şi fundamentare a 
deciziilor în sisteme social-
economice 

Universitatea Tehnică a 
Moldovei 

tehnică 05.13.16 – Aplicarea 
tehnicii de calcul, 
modelării 
matematice şi 
metodelor 
matematice în 
cercetările ştiinţifice 
(pe domeniile 
ştiinţei) 

18.02.2000 26.10.2000 

26 BULHAC Ion Sinteza, proprietăţile fizico-
chimice şi structura 
compuşilor coordinativi de 
fier, cobalt, nikel şi cupru cu 
a-dioxime 

Universitatea de Stat 
din Moldova 

chimie 12.00.01 – Chimie 
anorganică 

25.09.2000 21.12.2000 

27 TODIRAŞ 
Vladimir 

Fundamentarea sistemului de 
prevenire şi combatere a 
bolilor fructelor de măr după 
recoltare 

Institutul de Cercetări 
pentru Protecţia 
Plantelor 

biologie 06.01.11 – Protecţia 
plantelor 

20.10.2000 21.12.2000 

28 CALENICI Oleg Tratamentul de durată al Institutul de medicină 14.00.06 - 26.05.2000 21.12.2000 



miocarditelor cu inhibitorii 
enzimei de conversie a 
angiotensinei II şi 
imunosupresoare 

Cardiologie Cardiologie 

 
 


