
Lista studenților anului IV, care solicită efectuarea tezei de licență la catedra 

Farmacologie și farmacie clinică în anul 2019 

 

1. Babova Victoria (F 1406). ”Principiile tratamentului complex al 

hipertireozei” (”Principles of complex treatment of hyperthyroidism”). 

Conducător ştiinţific – V. Cazacu, dr.șt.med., conferențiar universitar. Co-

îndrumător - R.Peredelcu, asistent universitar. 

2. Balmuș Iuliana (F 1401). ”Incursiuni în farmacoterapia infertilității” 

(”Consideratiins in infertility pharmacotherapy”).. Conducător ştiinţific – E. 

Bodrug, dr.șt.med., conferențiar universitar. 

3. Bulan Eugeniu (F 1404). ”Cercetarea toxicității la produse autohtone de 

origine vegetală” (”Toxicity researches on autochthonous products of plant 

origin”). Conducător ştiinţific – V. Gonciar, dr.hab.șt.med., profesor 

universitar. 

4. Chiriac Mariana (F 1404). ”Considerații generale despre infarctul acut de 

miocard și aspectele farmacoterapeutice ale lui” (”General considerations 

about acute myocardial infarction and its pharmacotherapeutic aspects”). 

Conducător ştiinţific – V. Cazacu, dr.șt.med., conferențiar universitar.  

5. Costin Patricia (F 1405). ”Aspecte contemporane în tratamentul astmului 

bronșic” (”Contemporary Aspects in the Treatment of Asthma”). 

Conducător ştiinţific – E. Bodrug, dr.șt.med., conferențiar universitar. 

6. Demineț Eugeniu (F 1403). ”Managementul și prevenția infecțiilor sexual-

transmisibile în practica ginecologică” (Management and prevention of 

sexually-transmitted infections in gynecological practice). Conducător 

ştiinţific – C. Scutari, dr.șt.med., conferențiar universitar. 

7. Graur Alina (F 1401). ”Concepții generale despre etiopatogenia și 

tratamentul complex al litiazei urinare” (”General concepts of 

etiopathogenesis and complex treatment of urinary lithiasis”). Conducător 

ştiinţific – V. Cazacu, dr.șt.med., conferențiar universitar. Co-îndrumător - 

R.Peredelcu, asistent universitar. 

8. Ionașco Nicoleta (F 1405). ”Managementul și profilaxia infecțiilor 

respiratorii acute la copii” (”Management and prophylaxis of acute 

respiratory infections in children”). Conducător ştiinţific – C. Scutari, 

dr.șt.med., conferențiar universitar. 

9.  Manoli Cristina (F 1405). ”Monitorizarea reacțiilor adverse la antibiotice” 

(”The monitoring of adverse reactions to antibiotics”).Conducător ştiinţific – 

C. Scutari, dr.șt.med., conferențiar universitar. 

10.  Oprea Magdalena (F 1401). ”Particularitățile farmacoterapiei miomului 

uterin” (”The particularities of uterine myoma pharmacotherapy”). 

Conducător ştiinţific – E. Bodrug, dr.șt.med., conferențiar universitar. 

11.  Peredelcu Natalia (F 1401). ”Abordări actuale în managementul și 



profilaxia HIV/SIDA” (”Contemporary approaches to HIV/AIDS 

management and prophylaxis”). Conducător ştiinţific – V. Gonciar, 

dr.hab.șt.med., profesor universitar. 

12.  Pleșco Mihai (F 1401). ”Asistența farmacoterapeutică în traume cranio-

cerebrale la copii” (”Pharmacotherapeutic assistance in cranio-cerebral 

trauma in children”). Conducător ştiinţific – C. Scutari, dr.șt.med., 

conferențiar universitar. 

13.  Renchez Petru (F 1406). ”Contribuții la studiul formelor clinice și 

farmacoterapia cefaleei” (”Contributions to the study of clinical forms and 

the pharmacotherapy of headache”). Conducător ştiinţific – C. Scutari, 

dr.șt.med., conferențiar universitar. 

14.  Straistă Doina (F 1405). ”Tratamentul contemporan al cancerului de col 

uterin” (”The contemporary treatment of cervical cancer”). Conducător 

ştiinţific – E. Bodrug, dr.șt.med., conferențiar universitar. 

15.  Șumila Aliona (F 1408). ”Asistența farmaceutică în sindromul ovarelor 

polichistice”. (”The pharmaceutical assistance in polycystic ovary 

syndrome”). Conducător ştiinţific – V. Gonciar, dr.hab.șt.med., profesor 

universitar. 

16.  Tcacenco Tatiana (F 1404). ”Principiile farmacoterapeutice ale anemiilor” 

(”The pharmacotherapeutic principles of anemia”). Conducător ştiinţific – 

V. Cazacu, dr.șt.med., conferențiar universitar. Co-îndrumător - 

R.Peredelcu, asistent universitar. 

17.  Țurcan Alexei (F 1405). ”Studiul tratamentului complex al insuficienței 

circulatorii la bolnavii cu bronșită cronică obstructivă” (”Study of complex 

treatment of circulatory insufficiency in patients with chronic obstructive 

bronchitis”). Conducător ştiinţific – V. Gonciar, dr.hab.șt.med., profesor 

universitar. Co-îndrumător – L. Anghel, asistent universitar. 

18.  Vârlan Adrian (F 1405). ”Noi aspecte în tratamentul combustiilor la copii” 

(”New aspects of the treatment of children's  combustions”). Conducător 

ştiinţific – E. Bodrug, dr.șt.med., conferențiar universitar. 
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