
 

 

 

 

 

 

 
DECIZIA 

Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare 

nr. 3 din 24 februarie 2023 

cu privire la respingerea demersului de formare a Consiliului ştiinţific specializat pentru 

susținerea tezei de doctor 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu 

privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și 

Cercetare (pct. 2 și 3 ale Hotărârii şi pct. 9, 6), g) ale anexei nr. 1), ale Regulamentului de 

funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a titlurilor ştiinţifice, aprobat prin 

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 38 a) din 10.10.2018 (cu modificările și 

completările ulterioare), în temeiul recomandării Comisiei de experţi, validată prin decizia 

Comisiei de profil în cercetare și inovare din 20.02.2023, Consiliul de conducere DECIDE: 

1. Se respinge demersul senatului instituției pentru formarea Consiliului științific specializat ad-

hoc în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport pentru susţinerea tezei de doctor în 

științe ale educației a dlui BULAI Veaceslav cu tema „Dezvoltarea creativității la rugbiștii 

începători în cadrul antrenamentului sportiv (metoda sinectică)”, specialitatea 533.04. Educație 

fizică, sport, kinetoterapie și recreație, din cauza necorespunderii cerințelor regulamentare, cu 

dreptul de a relua procedura de examinare a tezei de doctor începând cu Seminarul științific de 

Profil. 

2. Se atenționează conducătorul științific DORGAN Viorel, doctor habilitat în științe pedagogice, 

profesor universitar, consultant științific BUDEVICI-PUIU Anatolie, doctor în istorie, profesor 

universitar, pentru coordonarea tezei care nu corespunde cerințelor regulamentare. 

3. Se atenționează Seminarul științific de profil din cadrul Universității de Stat de Educație Fizică 

și Sport la profilul 533. Pedagogie profesională, specialitatea: 533.04. Educaţie fizică, sport, 

kinetoterapie şi recreaţie, președinte al ședinței BUFTEA Victor, doctor habilitat în științe 

pedagogice, conferențiar universitar, pentru promovarea tezei care nu corespunde cerințelor 

regulamentare.  

4. Direcția evaluare în cercetare și inovare va transmite instituției o Notă de argumentare a 

respingerii demersului, conform anexei, care este parte integrantă a acestei decizii.  
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