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1. Barbă Lucia (F 1308). ”Managementul pacienților cu urticarie cronică 

recidivantă” (”The management of the pacients with the cronic recidivant 

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

universitar. 

2. Cujbă Romina (F 1307). ”Principiile farmacoterapeutice ale ulcerului gastric 

și duodenal” (”The pharmacotherapeutic principles of gastric and duodenal 

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

universitar. 

3. Veremiov Iulia (F 1308). ”Rezistența la antibiotice și metodele de combatere ” 

(”The antibiotic resistance and its methods of treatment”). Conducător ştiinţific 

– V. Gonciar, dr.hab.șt.med., profesor universitar. 

4. Catană Irina (F 1308). ”Complicațiile hipertensiunii arteriale induse de 

sarcină” (”The complications of pregnancy induced by hypertension”). 

Conducător ştiinţific –  V. Gonciar, dr.hab.șt.med., profesor universitar. 

5. Giesbrecht Inga (F 1307). ”Rolul farmaciștilor în depistarea și combaterea 

interacțiunilor medicamentoase” (”The role of pharmacists in detecting and 

combating of drug interactions”). Conducător ştiinţific – V. Gonciar, 

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

6. Litvin Luminița (F 1310). ”Contribuții la studiul medicației contemporane a 

infecțiilor respiratorii acute” (”The contemporary contributions to the study of 

medication of acute respiratory infections”). Conducător ştiinţific – C. Scutari, 

dr.șt.med., conferențiar  universitar. 

7. Dzengan Olga (F 1304). ”Studiul evoluției clinice al cancerului glandei 

mamare și metode noi de tratament” (”The study of the clinical evolution of 

breast cancer and new methods of treatment”). Conducător ştiinţific – C. 

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

8. Dragan Ana (F 1309). ”Particularitățile farmacoterapiei contemporane în 

geriatrie” (”The peculiarities of contemporary geriatric pharmacotherapy”). 

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

9. Cavalji Daria (F 1303). ”Aspectele FCT a hipertensiunii cauzate de boala 

metabolică” (”The pharmacoterapeutic aspects of metabolic disease caused by 

hypertension”). Conducător ştiinţific – C. Scutari, dr.șt.med., conferențiar  

universitar. 

10. Cazacu (Berlinschi) Ludmila (F 1303). ”Asistența farmaceutică în perioada 

pre- și postoperatorie” (”The pharmaceutical assistance in pre- and 

postoperative period”). Conducător ştiinţific – C. Scutari, dr.șt.med., 

conferențiar  universitar. 

11. Zugrav Dina (F 1306). ”Consideraţii generale despre narcomanii şi aspectele 

farmacoterapeutice novete” (”General considerations about addiction and its 

pharmacotherapeutic new aspects”). Conducător ştiinţific – C. Scutari, 



dr.șt.med., conferențiar  universitar. Co-îndrumător – C. Matcovschi, asistent 

universitar. 

12.  Otman Alshekw (F 1301). ”Managementul contemporan al obezității” (”The 

contemporary management of obesity”). Conducător ştiinţific – C. Scutari, 

dr.șt.med., conferențiar  universitar. Co-îndrumător – C. Matcovschi, asistent 

universitar. 

13.  Barayev Ariela (F 1307). ”Complicațiile utilizării tetraciclinelor în practica 

medicală” (”The complications of tetracyclines utilisation in medical 

practice”). Conducător ştiinţific – C. Scutari, dr.șt.med., conferențiar  

universitar, Co-îndrumător – C. Matcovschi, asistent universitar. 

14.  Pogreban Corina (F 1306). ”Aspectele contemporane ale FCT acneei” (”The 

contemporary aspects of acne pharmacotherapy”). Conducător ştiinţific – C. 

Scutari, dr.șt.med., conferențiar  universitar. Co-îndrumător – L. Anghel, 

asistent universitar. 

15. Iovu Cristina (F 1306). ”Asistența farmaceutică cu fitopreparate” (”The 

pharmaceutical assistance of phytotherapy”). Conducător ştiinţific – C. Scutari, 

dr.șt.med., conferențiar  universitar. Co-îndrumător – L. Anghel, asistent 

universitar. 

16. Rotari Elena (F 1306). ” Principiile farmacoterapeutice ale dereglarilor de 

somn” (”The pharmacotherapeutic principles of sleep disorders”). Conducător 

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

17.  Morcov Irina (F 1310). ”Concepții noi în tratamentul insuficienței renale” 

(”New concepts in the treatment of renal failure”). Conducător ştiinţific – 

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

18.  Mirciu Cristina (F 1310). ”Aspecte contemporane ale medicației 

Parkinsonismului” (”The contemporary aspects of Parkinsonism medication”). 

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

19.  Munteanu Valeria (F 1310). ”Principiile farmacoterapiei contemporane a 

glaucomului” (”The contemporary principles of pharmacotherapy of 

glaucoma”). Conducător ştiinţific – Bodrug Elena, dr.șt.med., conferențiar  

universitar. 

20.  Buga Mihaela (F 1308). ”Asistența farmaceutică a colecistitelor acute și 

cronice” (”The pharmaceutical assistance of the acute and chronic 

cholecystitis”). Conducător ştiinţific –  Bodrug Elena, dr.șt.med., conferențiar  

universitar. 

21.  Covali Eugenia (F 1308). ”Concepții moderne despre etiopatogenia și 

tratamentul complex al hipertensiunii arteriale” (”The modern conceptions 

about ethiopatogeny and complex treatment of hypertension”). Conducător 

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

R.Peredelcu, asistent universitar.  

22. Butnaraș Mihaela (F 1302). ”Aspecte noi privind farmaco- și fitoterapia 

gutei” (”The novel pharmacological and phytotherapeutic aspects of gout”). 

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

îndrumător - R.Peredelcu, asistent universitar. 



23. Tofan Vadim (F 1305). ”Particularitățile medicației gomerulonefritelor acute 

și cronice” (”The peculiarities of acute and chronic glomerulonephritis 

medication”). Conducător ştiinţific –  V. Cazacu, dr.șt.med., conferențiar 

universitar. 

24. Cazacliu Doina (F 1309). ”Consecințele farmacoterapiei artritei reumatismale” 

(”The consequences of rheumatic arthritis pharmacotherapy”). Conducător 

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

25.  Calaraș Diana (F 1308). ”Contribuții la studiul farmacoterapiei osteoartrozei 

deformante” (”The contributions to the study of osteoarthritis deforming 

pharmacotherapy”). Conducător ştiinţific – V. Cazacu, dr.șt.med., conferențiar 

universitar.   

26.  Dolință Alexandra (F 1307). ”Studiul epidemiologic și farmacoterapeutic al 

salmonelozei” (”The epidemiological and pharmacotherapeutical study of 

salmonella”). Conducător ştiinţific – V. Cazacu, dr.șt.med., conferențiar 

universitar. 

27.  Acciu Cristina (F 1308). ”Metodele de combatere a multidrogrezistenței în 

cadrul tratamentului tuberculozei” (”The methods of treatment of multidrug 

resistant tuberculosis”). Conducător ştiinţific –  V. Cazacu, dr.șt.med., 

conferențiar universitar. 

28. Plopa Maria (F 1308). ”Medicația contemporană a diabetului zaharat” (”The 

contemporary medication of diabetes mellitus”). Conducător ştiinţific – S. 

Butorov, dr.șt.med., conferențiar universitar. Co-îndrumător - R.Peredelcu, 

asistent universitar. 

29. Cobâlaș Vasile (F 1302). ”Studiul particularităților tratamentului 

pielonefritelor în practica medicală” (”The study of the aspects of medical 

treatment of pyelonephritis”). Conducător ştiinţific –  S. Butorov, dr.șt.med., 

conferențiar universitar. 

30. Tuceacov Marina (F 1310). ”Managementul astmului bronșic” (”The 

management of bronchial asthma”). Conducător ştiinţific – S. Butorov, 

dr.șt.med., conferențiar  universitar. 

31. Andronic Cristina (F 1308). ”Concepţii contemporane despre etiopatogenia şi 

tratamentul complex al hipotireoidismului” (”The contemporary conceptions 

about the ethiopathogeny and complex treatment of hypothiroidism”). 

Conducător ştiinţific –  S. Butorov, dr.șt.med., conferențiar  universitar. 

32.  Meleca-Cerchina Victoria (F 1304). ”Particularitățile clinice ale dermatitei 

atopice la copii” (”The clinical features of atopic dermatitis in children”). 

Conducător ştiinţific – S. Butorov, dr.șt.med., conferențiar  universitar. 

33.  Țurcan Ecaterina (F 1308). ”Noutăți privind tratamentul psoriazisului” 

(”News about the treatment of psoriasis”). Conducător ştiinţific – V. 

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

34.   Magdîl Alina (F 1301). ”Metodele de creștere a eficienței antibioticoterapiei 

în diverse infecții” (”The methods to increase the effectiveness of 

antibioticotherapy in different infections”). Conducător ştiinţific – V. 

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



35.  Braghina Irina (F 1301). ”Managementul neuroterapeutic în corecția 

dereglărilor cerebrale” (”The management of neurotherapeutics correction of 

brain disorders”). Conducător ştiinţific – V. Dubcenco, dr.hab.șt.med., profesor 

universitar. 

36.  Volohov Diana (F 1301). ”Noi aspecte farmacoterapeutice în tulburările 

depresive” (”New aspects of pharmacotherapy of depressive disorders”). 

Conducător ştiinţific – V. Dubcenco, dr.hab.șt.med., profesor universitar. 

37.  Diacon Veronica (F 1305). ”Managementul farmacoterapeutic al 

pneumoniilor bacteriene și virale” (”The pharmacotherapeutic management of 

bacterial and viral pneumonia”). Conducător ştiinţific – V. Dubcenco, 

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

38.  Baiura Luminița (F1305). ”Metode contemporane de terapie a cancerului 

laringean” (”The modern methodes of treatmens of laringean cancer”). 

Conducător ştiinţific – C. Scutari, dr.șt.med., conferențiar  universitar. Co-

îndrumător – L. Anghel, asistent universitar. 

 


