
Lista de granturi doctorale pentru anul de studii 2020-2021 

 

Nr. 

d/r 

Domeniul 

științific 

Programul 

de doctorat 

Conducător 

de doctorat 
Denumirea proiectului 

Forma de studii la buget 

1.  Științe 

medicale 

311.01 

Anatomia omului 

Belic  

Olga 

Variabilitatea individuală a 

sistemului ductal al 

pancreasului și importanța ei 

aplicativă 

2.  Științe 

medicale 

312.01 

Fiziologie și 

fiziopatologie 

Vovc  

Victor 

Impactul alcoolemiei asupra 

indicatorilor fiziologici și 

evolutivi la pacientul cu 

traumatism sever 

3.  Științe 

medicale 

312.01 

Fiziologie și 

fiziopatologie 

Arnaut  

Oleg 

Individualizarea dozei 

anestezicului local pentru 

anestezia spinală în chirurgia 

ortopedică la pacientul 

vârstnic 

4.  Științe 

medicale 

313.02   

Microbiologie, 

virusologie medicală 

Spînu  

Constantin 

Caracteristica genotipica si 

fenotipica a virusurilor 

nongripale și gripale 

identificate în Republica 

Moldova 

5.  Științe 

medicale 

314.01  

Farmacologie, 

farmacologie clinică 

Bacinschi  

Nicolae 

Proprietăţile antifungice ale 

extractelor din Monarda. 

6.  Științe 

medicale 

314.01  

Farmacologie, 

farmacologie clinică 

Todiraș  

Mihail 

Determinarea principiilor 

active ale extractului din 

păducel și acțiunea lor 

cardiovasculară 

7.  Științe 

medicale 

314.01  

Farmacologie, 

farmacologie clinică 

Scutari  

Corina 

Evaluarea 

antibioticorezistenţei 

microbiene şi a consumului 

preparatelor antimicrobiene 

în R. Moldova 

8.  Științe 

medicale 

314.01 Farmacologie, 

farmacologie clinică 

Scutari  

Corina 

Monitorizarea 

farmacoterapiei și intervenția 

farmaciștilor în asistența 

farmaceutică a sindromului 

HIV/SIDA în Republica 

Moldova 

9.  Științe 

medicale 

316.01 

Farmacie 

Adauji  

Stela 

Conceptul farmaciei 

electronice – impactul asupra 

calității actului farmaceutic 

10.  Științe 

medicale 

316.01 

Farmacie 

Znagovan 

Alexandru 

Formularea și studiul 

formelor farmaceutice cu 

conținut de propolis 

micronizat 

11.  Științe 

medicale 

316.01 

Farmacie 

Cojocaru-Toma 

Maria 

Evaluarea unor resurse 

vegetale din flora Republicii 

Moldova în vederea obținerii 

de fitopreparate cu potențial 



antioxidant 

12.  Științe 

medicale 

316.01 

 Farmacie 

Guranda  

Diana 

Cercetări privind dezvoltarea 

unor dermopreparate pentru 

optimizarea medicației 

antiacneice în Republica 

Moldova                                                                                                                             

13.  Științe 

medicale 

316.01 

Farmacie 

Znagovan 

Alexandru 

Formularea și studiul 

formelor farmaceutice cu 

conținut de propolis 

micronizat 

14.  Științe 

medicale 

321.01  

Boli interne 

(gastroenterologie și 

hepatologie) 

Peltec  

Angela 

Tratamentul 

nonfarmacologic al steatozei 

hepatice la pacienți 

supraponderali 

15.  Științe 

medicale 

321.01  

Boli interne 

(pulmonologie) 

Dumitraș  

Tatiana 

Pneumonia comunitară la 

pacienții cu 

bronhopneumopa-tie cronică 

obstructivă 

16.  Științe 

medicale 

321.01 Boli interne 

(gastroenterologie și 

hepatologie) 

Țurcanu  

Adela 

Profilul clinico-genetic al 

bolii Wilson (relație fenotip-

genotip) 

17.  Științe 

medicale 

321.03  

Cardiologie 

Abraș  

Marcel 

Remodelarea cordului la 

pacienții cu flutter atrial 

tratat cu ablația prin cateter 

și conservativ 

18.  Științe 

medicale 

321.03  

Cardiologie 

Grib 

Livi 

Personalizarea tratamentului 

cu statine a pacienților cu 

dislipidemii 

19.  Științe 

medicale 

321.03  

Cardiologie 

Grib 

Livi 

Personalizarea tratamentului 

antihipertensiv la pacienții 

cu hipertensiune arterială 

esențială 

20.  Științe 

medicale 

321.03  

Cardiologie 

David  

Lilia 

Insuficiența cardiacă cu 

fracție de ejecție prezervată 

la pacienții cu infarct 

miocardic acut și diabet 

zaharat: aspecte diagnostice, 

clinice și prognostice 

21.  Științe 

medicale 

321.03. 

Cardiologie 

Popovici  

Mihail 

Factorii de risc și predictorii 

metabolici și funcționali ai 

infarctului miocardic 

NSTEMI. 

22.  Științe 

medicale 

321.04 

Reumatologie 

Groppa  

Liliana 

Aspecte clinico evolutive ale 

afectării aparatului 

locomotor în boala cronică 

de rinichi 

23.  Științe 

medicale 

321.06 

Psihiatrie şi narcologie 

Cărăușu  

Ghenadie 

Managementul tentativelor 

suicidare repetate 

24.  Științe 

medicale 

321.08 

Dermatologie și 

venerologie 

Bețiu  

Mircea 

Abordare clinico-terapeutica 

individualizată a rozaceei  

în contextul statutului 

microbiomului cutaneo-



intestinal și a comorbităților 

25.  Științe 

medicale 

321.10  

Hematologie şi 

hemotransfuzie 

Musteață  

Vasile 

Particularităţile clinico-

diagnostice şi pertinențele 

curativ-manageriale în 

mielofibroza idiopatică 

26.  Științe 

medicale 

321.13  

Chirurgie 

Guțu  

Evghenii 

Prevenirea şi tratamentul 

hemoragiilor digestive 

superioare din ulcere acute 

esofagiene postligaturare 

27.  Științe 

medicale 

321.13  

Chirurgie 

Ungureanu 

Sergiu 

Adrenalectomia parțială 

laparoscopică metodă 

electivă de tratament al 

tumorilor glandelor 

suprarenale 

28.  Științe 

medicale 

321.13  

Chirurgie 

Casian  

Dumitru 

Conduita diagnostico-

curativă în ischemia acută a 

extremităţilor 

29.  Științe 

medicale 

321.14 

Chirurgie pediatrică 

Gudumac 

 Eva 

Optimizarea tehnicii de 

diagnostic și tratament la 

copiii cu corpi străini 

30.  Științe 

medicale 

321.14 

Chirurgie pediatrică 

Gudumac  

Eva 

Algoritmul de diagnostic şi 

tratament medico-chirurgical 

recuperativ în leziunile 

anatomo-funcţionale 

perineale la copii operaţi 

pentru malformaţii ano-

rectale 

31.  Științe 

medicale 

321.15 

Obstetrică şi ginecologie 

Cernețchi  

Olga 

Disgravidia de prim 

trimestru: aspecte clinico-

evolutive, patogenetice și 

implicații terapeutice 

32.  Științe 

medicale 

321.15 

Obstetrică şi ginecologie 

Codreanu 

 Nadejda 

Endometrioza profundă și 

patologiile chirurgicale 

asociate. 

33.  Științe 

medicale 

321.15 

Obstetrică şi ginecologie 

Moșin  

Veaceslav 

Rolul factorului endometrial 

în eșecul reproducerii umane 

asistate la femeile cu 

infertilitate tubară. 

34.  Științe 

medicale 

321.15 

Obstetrică şi ginecologie 

Codreanu  

Nadejda 

Impactul preeclampsiei 

asupra riscului 

cardiovascular tardiv 

35.  Științe 

medicale 

321.15 

Obstetrică şi ginecologie 

Dondiuc  

Iurie 

Particularitățile complexului 

feto-placentar, aspectele 

obstetricale și perinatale la 

gravide cu 

supraponderabilitate. 

36.  Științe 

medicale 

321.15 

Obstetrică şi ginecologie 

Dondiuc  

Iurie 

Particularitățile evoluției 

sarcinii și nașterii, rezultatele 

perinatale, la femeile supuse 

tehnologiilor reproductive 

asistate. 



37.  Științe 

medicale 

321.15 

Obstetrică şi ginecologie 

Gațcan  

Ștefan 

Diagnosticul tridimensional  

ecografic a proceselor 

hiperplazice a endometrului 

și conduita tratamentului 

38.  Științe 

medicale 

321.18  

Ortopedie și 

traumatologie 

Caproș 

Nicolae 

Managementul chirurgical al 

traumatismelor prin armă de 

foc 

39.  Științe 

medicale 

321.18  

Ortopedie și 

traumatologie 

Caproș  

Nicolae 

Osteosinteza primară la 

pacienții politraumatizați 

40.  Științe 

medicale 

321.19 

Anesteziologie şi 

terapieinte intensivă 

Todiraș  

Mihail 

Tratamentul patogenetic 

personalizat a șocului 

hemoragic prin prisma axei 

ACE2/Ang-(1-7)/Mas a 

sistemului renină-

angiotensină 

41.  Științe 

medicale 

321.19 

Anesteziologie şi terapie 

intensivă 

Baltaga  

Ruslan 

Studiul dexmedetomidinei ca 

adjuvant în cadrul anesteziei 

spinale în chirurgia 

ortopedică 

42.  Științe 

medicale 

321.19 

Anesteziologie şi terapie 

intensivă 

Șandru  

Serghei 

Aprecierea ultrasonografică 

a indexului VCI/Ao ca factor 

de predicție al dereglărilor 

hemodinamice în cadrul 

anesteziei spinale la 

endoprotezarea membrului 

inferior: fezabilitatea și 

relevanța clinică 

43.  Științe 

medicale 

321.19 

Anesteziologie şi terapie 

intensivă 

Șandru  

Serghei 

Utilizarea 

piezotromboelastografiei în 

diagnosticarea și tratamentul 

tulburărilor hemostatice  la 

pacienții cu hipotermie 

accidentală severă internați 

cu diverse traumatizme 

44.  Științe 

medicale 

321.26 

Urgențe medicale 

Ciobanu  

Gheorghe 

Interrelația resuscitării 

volemice și respiratorii 

precoce și impactul clinico-

evolutiv al pacienților 

politraumatizați critic. 

45.  Științe 

medicale 

322.01 

Pediatrie și neonatologie 

Crivceanscaia 

Larisa 

Efectele expunerii antenatale 

la corticosteroizi în complex 

cu administrarea postnatală 

de surfactant la prematuri 

46.  Științe 

medicale 

322.01 

Pediatrie și neonatologie 

Crivceanscaia 

Larisa 

Impactul hipotermiei 

terapeutice asupra evoluției 

neurologice copiilor cu 

encefalopatie hipoxico-

ischemică 

47.  Științe 

medicale 

322.01 

Pediatrie și neonatologie 

Șciuca  

Svetlana 

Corpii străinii endobronşici 

la copii – complicații 

bronhopulmonare acute și cu 

evoluții cronice 



48.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Ciobanu  

Sergiu 

Reimplantarea dinților 

autologi, metodă alternativă 

a tratamentelor 

convenționale 

49.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Chele  

Nicolae 

Evaluarea remodelării osoase 

în dependență de conexiunea 

internă al implantului și 

poziționarea platformei în 

raport cu os cortical în 

regiunea laterală al 

maxilarelor. 

50.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Fala  

Valeriu 

Particularități ortodonto-

protetice la copii de 3-12 ani 

cu malocluzie de clasa II cu 

tip de creștere scheletală 

51.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Țîbîrnă  

Gheorghe 

Chirurgia modernă 

personalizată în diagnosticul 

și tratamentul complex al 

tumorilor regiunei capului și 

gâtului la copii( cavitatea 

bucală și sinusurile 

paranazale, laringile, glanda 

tiroidă) 

52.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Solomon  

Oleg 

Obiective de diagnostic în 

reabilitarea protetico-

ortodontică a pacienților cu 

anomalii dento-maxilare 

53.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Uncuța  

Diana 

Optimizarea diagnosticului și 

tratamentului parodontitei 

marginale cronice forma 

medie. 

54.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Trifan  

Valentina 

Abordări de tratament 

interdisciplinar la adolescenți 

cu endognații scheletale 

55.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Zanoagă  

Oleg 

Particularitățile clinico-

paraclinice și de tratament la 

pacienții cu diabet zaharat de 

tip 2 supuși intervențiilor de 

chirurgie orală 

56.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Solomon  

Oleg 

Aplicarea tehnicilor de 

tratament cu ancoraj cortical 

ale anomaliilor 

dentoalveolare la maturi 

57.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Solomon  

Oleg 

Crearea spațiului pe arcadele 

dentare cu ajutorul arcurilor 

largi de expansiune cum ar fi 

arcurile Damon/arcurile Pitts 

58.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Zagnat  

Vasile 

Tratamentul pulpitelor prin 

utilizarea materialelor de 

obturație endodontice cu 

diferit indice pH 

59.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Marcu  

Diana 

Aprecierea comparativă a 

eficienței testelor non-

invazive aplicate în 



screening-ul  leucoplaziei 

mucoasei cavității orale 

60.  Științe 

medicale 

324.01 

Radiologie şi imagistică 

medicală 

Codreanu  

Ion 

Rolul imagisticii prin 

rezonanță magnetică în 

explorarea funcției 

ventriculare sistolice globale 

și segmentare 

61.  Științe 

medicale 

331.01 Epidemiologie Prisacari  

Viorel 

Caracteristica clinico-

epidemiologică a infecțiilor 

nosocomiale în unitățile de 

terapie intensivă de profil 

chirurgical. Măsuri de 

prevenire. 

62.  Științe 

medicale 

331.02  

Igienă 

Pînzaru  

Iurie 

Estimarea igienică a 

factorilor de risc și a calității 

vieții profesionale a 

lucrătorilor medicali din 

serviciul de asisitență 

medicală prespitalicească 

63.  Științe 

medicale 

331.02  

Igienă 

Corețchi  

Liuba 

Cuantificarea riscului pentru 

sănătate, asociat expunerii la 

radon. 

64.  Științe 

medicale 

331.02  

Igienă 

Tafuni  

Ovidiu 

Terapia nutrițională a 

pacienților cu  diabet zaharat 

de tip 2 și insulinorezistență 

65.  Științe 

medicale 

331.02  

Igienă 

Tafuni  

Ovidiu 

Suportul nutrițional al 

pacienților cu obezitate 

morbidă la etapele de pre și 

postintervenție chirurgicală 

bariatrică     

66.  Științe 

medicale 

331.03 

Medicină socială și 

management 

Spinei  

Larisa 

Cunoștințe, atitudini și 

practici privind rezistența 

antimicrobiană 

67.  Științe 

medicale 

331.03 

Medicină socială și 

management 

Lozan  

Oleg 

Argumentarea modelului de 

organizare a sistemului 

spitalicesc 

68.  Științe 

medicale 

331.03 

Medicină socială și 

management 

Zarbailov  

Natalia 

Abordarea holistică în 

managementul hipertensiunii 

arteriale la nivel de asistență 

medicală primară 

69.  Științe 

medicale 

332.01 

Reabilitare medicală şi 

medicină fizică 

Mereuță  

Ion 

Reabilitarea sanatorială a 

bolnavelor cu cancer mamar 

din gr. clinic III 

70.  Științe 

medicale 

341.01 

Inginerie tisulară si 

culturi celulare 

Taran  

Anatolie 

Tratamentul defectelor 

tegumentare ale capului 

folosind trasferul liber 

microchirurgical 

Forma de studii cu taxă 

71.  Științe 

medicale 

316.01 

Farmacie 

Cotelea  

Tamara 

Valorificarea extractelor 

bioactive din deşeurile 

uscate de Lavandula 

angustifolia în scopul 



obţinerii unor produse cu 

efect curativ pentru aplicarea 

în medicină 

72.  Științe 

medicale 

321.15 

Obstetrică şi ginecologie 

Marian-Pavlenco 

Angela 

Eficacitatea metodelor de 

profilaxie a cicatrizării plăgii 

postcezariene 

73.  Științe 

medicale 

321.19 

Anesteziologie şi terapie 

intensivă 

Șandru  

Serghei 

Traheostomia percutană – Să 

vezi sau să simți? 

Comparație sistemică între 

două metode. 

74.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Zagnat  

Vasile 

Terapia antimicrobiană de 

origine naturală în 

tratamentul parodontitelor 

marginale incipiente. 

75.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Zanoagă  

Oleg 

Managementul diagnostico-

curativ al pacienților cu 

hipertensiune arterială în 

practica chirurgicală 

stomatologică de 

ambulatoriu 

76.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Chele  

Nicolae 

Vestibuloplastia inferioară în 

chirurgia preprotetică 

77.  Științe 

medicale 

323.01 

Stomatologie 

Chele  

Nicolae 

Metodele de prevenire și 

tratament ale leziunilor 

nervului marginal 

mandibular 

78.  Științe 

medicale 

331.02  

Igienă 

Tafuni  

Ovidiu 

Optimizarea procesului de 

instruire a specialiștilor și 

populației privind răspunsul 

la eventualele dezastre, 

pentru reducerea impactului 

79.  Științe 

medicale 

332.01 

Reabilitare medicală şi 

medicină fizică 

Stratulat  

Ioan-Sorin 

Medicina narativă și de 

reflexie aplicată în Medicina 

Fizică și de Reabilitare 

80.  Științe 

medicale 

332.01 

Reabilitare medicală şi 

medicină fizică 

Stratulat  

Ioan-Sorin 

Rezultatele terapiei 

motivaționale corelate cu 

activitatea cerebrală la 

pacienții post AVC în 

reabilitarea post-acut 

 


