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Nr. 

d/o 

Numele şi 

prenumele 

Gradul 

şiinţific/ 

domeniul 

Instituţia care a  

eliberat diploma 

 

Tema tezei de doctorat Specialitatea 

ştiinţifică conferită/ 

echivalată 

Data conferirii/ 

data echivalării 

1.  SEMENEŢ Igor doctor în 

economie/ 

Economie 

Universitatea de Stat din 

Sanct-Petersburg, 

Federaţia Rusă 

Аренда как форма 

приватизации в 

промышленности / 

Arenda ca formă a 

privatizării în industrie 

08.00.05 – Economie 

şi management (în 

activitate de 

antreprenoriat)/ 

521.03 – Economie şi 

management în 

domeniul de activitate 

15 mai 1992/ 

14 iunie 2013 

 

2.  BEŞLEAGA Tudor doctor în 

medicină/ 

Medicină 

 

Universitatea din 

Grenoble, Republica 

Franceză 

Effets ventilatoire et 

cardiaque de 

l’hyperventilation 

volontaire – étude chez les 

volontaires sains et les 

patients souffrant de 

trouble panique / 

Efectele ventilatorii şi 

cardiace ale hiperventilării 

voluntare – studiu bazat pe 

voluntari sănătoşi şi 

pacienţi suferinzi de 

probleme de panică 

 

14.00.16 – Fiziologie 

normală şi patologică/  

312.01. Fiziologie şi 

fiziopatologie  

22 mai 2012/ 

14 iunie 2013 

3.  LOZOVANU Dorin doctor în 

geografie / 

Geografia 

 

Universitatea ”Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi, 

România 

 

Populaţia românească din 

Peninsula Balcanică. 

Studiu uman geografic 

11.00.02 - Geografie 

economică, socială si 

politică/ 

154.02 – Geografia 

populaţiilor şi 

aşezărilor umane 

04 septembrie 2009/ 

21 iunie 2013 

4.  URSU Ion doctor în 

istorie/ 

Istorie 

Universitatea ”Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi, 

România 

Populaţiile turanice din 

spaţiul Est-Carpatic în 

secolele X-XIV 

07.00.06 – 

Arheologie/ 

613.01– Arheologie 

11 februarie 2013/ 

21 iunie 2013 
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5.  GULCA Lilia   

 

doctor în 

drept/ 

Drept 

 

Academia juridică O. E. 

Kutafin din Moscova, 

Federaţia Rusă 

Финансово – правовое 

регулирование 

производства и оборота 

алкогольной продукции 

на территории России, 

Молдовы и Румынии 

(сравнительный анализ)/ 

Reglementarea financiaro-

juridică a procesului de 

producere şi circulaţie a 

producţiei alcoolice pe 

teritoriul Rusiei, Moldovei 

şi României 

12.00.02 – Drept 

financiar (bancar, 

fiscal, vamal) /  

552.03 – Drept 

financiar (bancar, 

fiscal, vamal) 

27 aprilie 2012/ 

02 iulie 2013 

 

6.  ENI Valentina  

 

doctor în 

pedagogie/ 

Pedagogie 

Academia  de Educaţie, 

Federaţia Rusă  

Формирование 

профессиональной 

готовности педагогов к 

проектированию 

национально-

регионального 

компонента программ 

дополнительного 

образования детей/ 

Formarea  pregătirii 

profesionale a pedagogului  

pentru proiectarea  

componentei naţional-

regională a programului de 

instruire suplimentară a 

copiilor) 

13.00.08 - Teoria şi 

metodologia  instruirii 

profesionale/ 

533.02 – Pedagogie 

vocaţională 

 

 

21.09. 2007/ 

02 iulie 2013 

 

 

7.  LAI Igor doctor în 

drept/ 

Drept 

Universitatea din Nantes, 

Republica Franceză 

Le statut des ressortissants 

des états tiers dans l’ordre 

juridique de l’Union 

12.00.10 –  Drept 

internaţional public/  

552.08 – Drept 

12 martie 2013/ 

02 iulie 2013 
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Européenne /Statutul 

cetăţenilor statelor terţe în 

sistemul juridic al Uniunii 

Europene 

 

internaţional şi 

european public 

 

8.  STAMOVA Maria doctor în 

filologie/ 

Filologie 

Universitatea din Ankara, 

Republica Turcia  

 

Гагаузский язык и 

cравнительная фонетика 

говоров/ 

Fonetica comparativă a 

graiurilor în limba găgăuză 

 

10.02.06 – Limbi 

turcice (limba 

găgăuză)/ 

621.03 – Fonetică și 
fonologie; 

dialectologie; istoria 

limbii; 

sociolingvistică; 

etnolingvistică (limbi 

turcice) 

 

23 noiembrie 2001/ 

11 iulie 2013 

9.  MATCOVSCHI 

Valeriu  

doctor 

habilitat în 

medicină/ 

Medicină 

 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în Neurochiru-

rgie „N. Burdenco” al 

Academiei de Ştiinţe 

Medicale, Federaţia Rusă 

Хирургическая 

диагностика и лечение 

очаговой епилепсии – 

системный подход/ 

Diagnosticul chirurgical şi 

tratamentul focarului 

epileptic – abordare 

sistemică 

14.00.28 – 

Neurochirurgie/ 

 

321.21 – 

Neurochirurgie 

2 aprilie 2010/ 

03 octombrie 2013 

10.  DUMITRAŞ Oxana   doctor în 

pedagogie/ 

Pedagogie 

Institutul de Stat de 

limbă rusă „A. S. Puşkin, 

Moscova, Federaţia Rusă 

Проектное исследование 

по русскому языку как 

способ формирования 

культурно-языковой 

компетенции молдавских 

старшеклассников/ 

Proiectul la limba rusă ca 

mijloc de formare a 

competenţei cultural-

13.00.02 – Teoria şi 

metodologia instruirii 

şi educaţiei (limba 

rusă)/ 

532.02. Didactica 

şcolară (limba rusă) 

23 iulie 2012/ 

03 octombrie 2013 
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lingvistice a elevilor 

moldoveni din clasele 

superioare 

11.  HVOROSTUHIN 

Andrei 

doctor în 

ştiinţe fizico-

matematice/ 

Ştiinţe 

fizico-

matematice 

Institutul Unificat de 

Cercetări Nucleare din 

Dubna, Federaţia Rusă 

Термодинамические и 

транспортные свойства 

горячей и плотной 

ядерной материи в 

моделях среднего поля/ 

Proprietăţile termodinami-

ce şi de transport a materiei 

nucleare fierbinţi şi dense 

în modelul câmpului mediu 

01.04.16 – Fizica 

nucleului şi a 

particulelor 

elementare/ 

132.01 – Fizica 

nucleului şi a 

particulelor 

elementare 

28 aprilie 2012/ 

03 octombrie 2013 

12.  OLEINIC Cezara 

 

doctor în 

medicină/ 

Medicină 

 

Universitatea de Stat 

Medico-Stomatologică 

din Moscova, Federaţia 

Rusă 

Обоснование алгоритма 

комплексного 

консервативного лечения 

больных миомой матки/ 

Argumentarea algoritmului 

tratamentului conservativ 

complex la bolnavele cu 

miom de uter 

14.00.01 –  Obstetrică 

şi ginecologie/ 

321.15 – Obstetrică 

şi ginecologie 

 

04 iulie 2003/ 

14 noiembrie 2013 

13.  BURDUJA 

Veaceslav 

doctor în 

drept/ 

Drept 

Universitatea din Sofia 

„Sfîntul Kliment 

Ohridski”   

 

Анализ  на дейностите на 

Съвета на Европа / 

Analiza activităţii 

Consiliului Europei 

12.00.10 –  Drept 

internaţional public/  

552.08 – Drept 

internaţional şi 

european public 

31.01.2011/ 

14 noiembrie 2013 

14.  PALAMARCIUC 

Tatiana  

 

doctor în 

chimie/ 

Chimie 

Universitatea Bordeaux, 

Republica Franceză 

Synthèse et étude de 

matériaux moléculaires à 

transition de spin/ 

Sinteza şi studiul 

materialelor moleculare cu 

tranziţie de spin 

 

02.00.01 – Chimie 

anorganică/ 

141.01 – Chimie 

anorganică 

19 martie 2013/ 

14 noiembrie 2013 

15.  MAMMADOV doctor  în Institutul Metalurgic din Исследование, разработка 05.04.04 – Maşini şi 21 noiembrie 1990/ 
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Etibar Ibadulla oglî  

 

tehnică/ 

Tehnică 

Dnepropetrovsk, URSS и внедрение ресурсо-

сберегающей технологии 

выплавки средне- и 

высоколегированной 

стали для нефтегазопро-

мыслового оборудования 

в северном исполнении/ 

Studiul, elaborarea şi 

aplicarea tehnologiilor de 

economisire a resurselor la 

topirea oţelurilor cu aliere 

medie şi înaltă pentru 

echipament din industria 

petrolului şi gazelor în 

variantă nordică 

agregate metalurgice/ 

251.01- Ingineria 

materialelor şi 

produselor metalice 

18 decembrie 2013 

16.  GAŞIŢOI Natalia doctor în 

ştiinţe fizico-

matematice/ 

Ştiinţe 

fizico-

matematice 

Institutul de Matematică 

„Simion Stoilow” al 

Academiei Române  

Metrici invariante şi 

domenii Riemann  

01.01.01 -  Analiză 

matematică/ 

111.01 - Analiză 

matematică 

01 octombrie 2013/ 

18 decembrie 2013 

 

 


