
GRANTURI DOCTORALE FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT OFERITE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI 
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Universității 

Academiei de 

Științe a Moldovei 

Școala 

doctorală 

Nr. 

de 

locur

i 

Conducător de doctorat Propuneri de proiecte Cifrul, specialitatea 

6. Consorțiul: 

Institutul Național de 

Cercetări Economice; 

Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu 

Hașdeu” din Cahul; 

Universitatea de 

Stat”Alecu Russo” 

din Bălți și 

Universitatea 

Academiei de Științe 

din Moldova 

Științe 

Economice și 

demografice 

4 Timuș Angela, dr., conf. cerc. 

 

 

 

 

 

1) Perfecţionarea administrării fiscale în 

Republica Moldova ca condiţie pentru 

asigurarea stabilităţii financiare al agentului 

economic 

523.01 - finanțe 

2) Contagiunea şi riscul sistemic în sectorul 

financiar al Republicii Moldova 

523.01 - finanțe 

Gagauz Olga, dr. hab., conf. 

cerc. 

 

 

1) Trecerea la viaţa de adult şi 

comportamentul demografic al tinerilor: 

2015-2019 

541.02 – sociologia populației și 

procesele demografice 

2) Dezvoltarea indicatorilor integrali de 

evaluare a sănătăţii populaţiei: 2015-2019 

541.02 – sociologia populației și 

procesele demografice 

Bajura Tudor, dr. hab., prof. 

cerc. 

 

Eficientizarea funcţionării pieţii obiectelor 

imobiliare în spaţiul rural al Republicii 

Moldova 

521.03 – economie și 

management 

Perciun Rodica, dr., conf. cerc. 

 

 

Tendinţele, provocările şi limitele în auditul 

financiar în Republica Moldova 

521.03 – economie și 

management 

Rojco Anatolii, dr., conf. cerc. Perfecţionarea funcţionării sistemului de 

pensii actuale al Republicii Moldova 

521.03 – economie și 

management 

Aculai Elena, dr., conf. cerc. 

 

 

 

Înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor 

mici şi mijlocii (IMM), create şi 

administrate de persoane din categoriile 

social-vulnerabile ale populaţiei 

521.03 – economie și 

management 

 

Luchian Ivan, dr., conf. univ. 

Problemele globalizării financiare şi căile 

soluţionării lor 

523.01 - finanțe 



7. Consorțiul: 

Institutul de Cercetări 

Juridice și Politice; 

Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu 

Hașdeu” din Cahul; 

Universitatea de 

Stat”Alecu Russo” 

din Bălți și 

Universitatea 

Academiei de Științe 

din Moldova  

Științe 

Juridice, 

Politice și 

Sociologice 

3 Costachi Gheorghe, dr. hab., 

prof. univ. 

 

 

 

 

 

 

1) Imunitatea și răspunderea șefului de stat 

în condițiile democrației contemporane 

552.01 – drept constituțional 

2) Răspunderea magistraților – garanție a 

legislații și eficiența puterii judecătorești în 

Republica Moldova 

552.01 – drept constituțional 

3) Răspunderea  Parlamentului Republicii 

Moldova – condiție necesară pentru 

edificarea statului de drept contemporan 

552.01 – drept constituțional 

Cuşnir Valeriu, dr. hab., prof. 

univ. 

  

 

 

 

 

1) Asigurarea drepturilor şi libertăţilor 

persoanei în activitatea specială de 

investigaţii 

554.04- criminalistică, expertiză 

judiciară, investigaţii operative 

2). Uzurparea puterii de stat: abordări 

conceptuale de drept penal 

554/01. – drept penal și 

execuțional 

3) Partea vătămată în procesul penal 554.03- drept procesual penal 

 

 

 

 

Juc Victor, dr. hab., conf. cerc. 

 

 

Rolul organizaţiilor internaţionale 

guvernamentale în soluţionarea ,, 

conflictelor îngheţate’’:studiu comparativ 

562. 01. – teoria și metodologia 

relațiilor internaționale și a 

diplomației 

Guștiuc Andrei, dr., conf. univ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Reformarea cadrului legal privind 

supravegherea sectorului bancar de către 

Banca Națională a Moldovei (drept unica 

soluție de prevedere a atacurilor de tip 

raider, a delapidărilor și a colapsului 

sectorului bancar) 

552. 03. – drept financiar 

(bancar, fiscal, vamal) 

2) Autonomia financiar – fiscală a unităților 

teritorial – administrative și coerența 

politicilor guvernamentale centrale față de 

administrațiile locale 

552. 03. – drept financiar 

(bancar, fiscal, vamal) 

Sprîncean Serghei, dr., conf. 

cerc.. 

 

1) Problematica presiunii politice și 

impactul acesteia asupra parcursului 

european lan la Republicii Moldova 

561.01. – teoria, metodologia și 

istoria politologiei; instituții și 

procese politice 



 

 

2) Procese sociopolitice de asigurare a 

securității globale și integrarea europeană a 

Republicii Moldova 

561.01. – teoria, metodologia și 

istoria politologiei; instituții și 

procese politice 

 Osoianu Tudor, dr.,  conf. 

univ. 

 

 Impactul cadrului juridic internaţional şi 

naţional asupra respectării drepturilor 

persoanei reţinute de comiterea infracţiunii 

554. 01. – drept procesual penal 

Blajco Vladimir,dr. hab., prof. 

univ. 

 

Impactul fenomenul migraţiei tinerilor 

asupra situaţiei demografice şi economice 

din Republica Moldova 

541.02. – structura socială, 

instituții și procese sociale 

8. Consorțiul: 

Institutul de 

Filologie; Institutul 

de Istorie; Institutul 

Patrimoniul Cultural; 
Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu 

Hașdeu” din Cahul; 

Universitatea de 

Stat”Alecu Russo” 

din Bălți și 

Universitatea 

Academiei de Științe 

din Moldova 

Științe 

Umaniste 
12 Cojocaru Gheorghe, dr. hab., 

conf. cerc.; 

Viața politică în Basarabia (1918-1940) 

 

611.02 – istoria românilor 

Eșanu  Andrei, acad., dr. hab. Univers politic, cultural –spiritual în Țara 

Moldovei de la medieval la modern (în 

contextul european) 

611.02 – istoria românilor 

Dragnev Demir, dr. hab., prof. 

univ. 

 

 

Slujitorimea Țării Moldovei în secolul 

XVIII– începutul secolului al XIX 

(evoluția, categoriile, activitatea) 

611.02 – istoria românilor 

Pascaru Ana, dr. hab., conf. 

cerc. 

 

Valorificarea oportunităţilor societăţii 

bazate pe cunoaştere în domeniul filosofiei 

sociale 

631.05 – filozofie socială, 

antropologie filosofică și 

filosofia culturii 

Cimpoi Mihai, acad., dr. hab. 

 

Poezia lui Victor Teleucă în lumina 

psihologiei transpersonale 

622.01 – literatura română 

Bahnaru Vasile, dr. hab., conf. 

cerc. 

 

 

 

 

1) Stilul religios în limba română 

constituirea, importanța, particularități 

fonetice, lexicale și dramaticale 

621.04 – lexicologie, 

lexicografie 

2) Teoria variabilității și aplicabilitatea ei la 

limba română din Republica Moldova și 

România 

621.04 – lexicologie, 

lexicografie 

Corcinschi Nina, dr., conf. 

cerc. 

Vasile Romanciuc. Tradiționalism și 

modernitate poetică 

622.01 – literatura română 

Vulpe Ana, dr., conf. univ.; Terminologizarea, determinologizarea și 

reterminologizarea în limba română (din 

ultimele două decenii) 

621.04 – lexicologie 

lexicografie 



Botnaru Tatiana, dr., conf. 

univ. 

Arhetipuri mitice în poezia contemporană 

(anii 1960-1980) 

622.01 – literatura română 

Plămădeală Ion, dr. hab., conf. 

cerc. 

 

Literatură și ideologie (cazul feminismului 

literar) 

622.03 – teoria literaturii 

Constantinov  Valentin, dr., 

conf. univ. 

 

Țara Moldovei în timpul domniei lui 

Bogdan III 

 

611.02 – istoria românilor 

Enciu Nicolae, dr. hab., conf. 

cerc. 

 

Procese demografice în Basarabia 

interbelică (2015-2018) 

 

611.02 – istoria românilor 

Levițki Oleg, dr. hab., conf. 

cerc. 

 

 

Procese cultural-istorice în silvostepa 

carpato-nistreană în perioada târzie a epocii 

hallstattiene (mijlocul sec.. VII – a doua 

jumătate a sfârșitul sec. VI î.e.n.) 

613.01 - arheologie 

Dergaciov Valentin, dr. hab., 

prof. cerc. 

Grupul cultural Buceac  (mil. III î.e.n.) 613.01 - arheologie 

Cvilincova Elizaveta, dr. hab., 

conf. cerc. 

 

 

 

 

1) Reflectarea imaginii și tradițiilor romilor 

în presa din RSSM și Republica Moldova 

 ( a doua jumătate a secolului al XX –

începutul secolului al XXI) 

612.01 - etnologie 

2) Componenta etnică a costumului popular 

( în a doua jumătate a secolului al XX – 

începutul secolului al XXI) 

612.01 - etnologie 

Bobînă Gheorghe, dr. hab., 

prof. cerc. 

Integrarea tradițiilor filosofice în societatea 

contemporană 

631.02 – istoria filosofiei 

 


