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1.  LOZAN Vasile Studiul compușilor coordinativi macrociclici și cu 
contur deschis ai unor metale în baza 2,6-

diformiltiofenolului 

Institutul de Chimie științe chimice 141.01. Chimie 
anorganică 

26.02.2021 

2.  ANDRONIC Larisa Citogenetica procesului de patogeneză virală la 

plantele de cultură 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

științe biologice 162.01. Genetică 

vegetală 
 

26.02.2021 

3.  BABIUC Vasile Arsurile în diferite condiții climaterice 

(continentale, tropicale și subtropicale): etiologia, 

patogenia, clinica și tratamentul 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” din Republica 
Moldova 

ştiinţe medicale 321.13. Chirurgie 26.02.2021 

4.  COVAȘ Lilia Managementul dezvoltării durabile a 

întreprinderilor din Republica Moldova prin 
prisma culturii organizaționale 

Academia de Studii 

Economice din Moldova 

ştiinţe 

economice 

521.03. Economie și 

management în 
domeniul de activitate 

26.02.2021 

5.  BÎRCĂ Aliona Controlul intern și impactul acestuia asupra 

dezvoltării guvernanței corporative 

Academia de Studii 

Economice din Moldova 

ştiinţe 

economice 

522.02. Contabilitate; 

audit; analiză 

economică 

27.04.2021 

6.  ȚURCANU Adela Evoluția infecției cronice virale delta – de la 

hepatită cronică la carcinom hepatocelular 

Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” din Republica 

Moldova 

ştiinţe medicale 321.01. Boli interne 

(Gastroenterologie; 

Hepatologie) 

25.06.2021 

7.  MOCROUSOV Elena Теоретические и методические основы 

подготовки высококвалифицированных 

спортсменок по настольному теннису на 
основе оптимального выбора тренировочных 

воздействий” / „Fundamente teoretice și 

metodologice ale pregătirii sportivilor de 

performanță în tenisul de masă în baza selectării 
optimale a influențelor de antrenament 

Universitatea de Stat de 

Educație Fizică și Sport 

științe ale 

educației 

533.04. Educație 

fizică, sport, 

kinetoterapie și 
recreație 

25.06.2021 

8.  OLEINIUC Maria 

 

Managementul asigurării securității alimentare a 

Republicii Moldova în contextul dezvoltării 
durabile 

Institutul Național de Cercetări 

Economice 

ştiinţe 

economice 

521.03. Economie şi 

management în 
domeniul de activitate 

30.07.2021 

9.  CIOBANU Rodica Metodologia interdisciplinară în reconstrucția Universitatea de Stat din drept 551.01. Teoria 30.07.2021 
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paradigmatică a dreptului Moldova generală a dreptului 

10.  PARII Sergiu 
 

Eficientizarea diagnosticului și farmacoterapiei 
afecțiunilor analizatorului auditiv 

Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” din Republica 

Moldova 

ştiinţe medicale 314.01. Farmacologie 
şi farmacologie 

clinică; 321.16. 

Otorinolaringologie 

04.10.2021 

11.  ANȚIBOR Liudmila  Макиавеллизм в структуре современного 

психологического знания: проблемы теории и 

методологии анализа”/ „Machiavelismul în 

structura cunoașterii psihologice contemporane: 
probleme ale teoriei și metodologiei de analiză 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

psihologie 511.01. Psihologie 

generală 

04.10.2021 

12.  MIHAILOV Mihail Основные элементы генетической организации 

гетерозиса кукурузы и особенности ее 
использования в дигаплоидной селекции / 

Elementele de bază ale organizării genetice a 

heterozigotului la porumb și particularitățile 

valorificării acestuia în selecția plantelor 
dihaploide 

Institutul de Genetică, 

Fiziologie și Protecție a 
Plantelor 

ştiinţe biologice 162.01. Genetică 

vegetală 

22.12.2021 
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1.  RACU Iulia Psihologia anxietății la copii și adolescenți Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă” din 

Chișinău 

psihologie 511.02. Psihologia 
dezvoltării și 

psihologia 

educațională 

26.02.2021 

2.  ARNAUT Oleg Traumatismele severe: modele de predicție a 
evoluției și rezultatelor tratamentului 

Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” din Republica 

Moldova 

ştiinţe medicale 312.01. Fiziologie şi 
fiziopatologie; 321.19. 

Anesteziologie şi 

terapie intensivă 

27.04.2021 

3.  MANOLACHI Victor Теоретико-методологические основы и 
прикладные аспекты развития силовых качеств 

у спортсменов высокой квалификации (на 

материалах олимпийских видов борьбы) / 
Bazele teoretico-metodologice și aspectele 

aplicative ale dezvoltării capacităților de forță la 

Universitatea de Stat de 
Educație Fizică și Sport 

științe ale 
educației 

533.04. Educație 
fizică, sport, 

kinetoterapie și 

recreație 

27.04.2021 



 

sportivii de performanță (în baza materialelor 
privind probele olimpice de lupte) 

4.  JANAS Karol 

 

 

Politica de stat a Slovaciei privind societatea 

romilor în anii 1939-1989: dimensiune 

politologică / Государственная политика 
Словакии в отношении цыганского 

сообщества в 1939-1989 гг.: политологическое 

измеpение 

Institutul de Cercetări Juridice, 

Politice și Sociologice 

științe politice 561.01. Teoria, 

metodologia 

politologiei; instituţii 
şi procese politice 

25.06.2021 

5.  GHENDOV-MOȘANU 
Aliona 

Obținerea și stabilizarea unor coloranți, 
antioxidanți și conservanți de origine vegetală 

pentru alimente funcționale 

Universitatea Tehnică a 
Moldovei 

științe 
inginerești 

253.01. Tehnologia 
produselor alimentare 

de origine vegetală 

30.07.2021 

6.  MUSTEAȚĂ Sergiu Sedentari și migratori în regiunile carpato-danubiano-

pontice în secolele VIII-IX 

Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă” din 
Chișinău 

istorie 611.02. Istoria 

românilor 

04.10.2021 


