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DECIZIA 

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

nr. 16 din 24 februarie 2023 

cu privire la Seminarele științifice de profil 

În conformitate cu pct. 9, alin. 6), lit. g) al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei 

Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (HG 201/218) și prevederile 

Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea seminarului ştiinţific de profil (Decizia Consiliului 

de conducere al ANACEC nr. 38 b) din 10.10.2018), în temeiul propunerilor organizațiilor din 

domeniile cercetării și inovării și a recomandărilor Comisiilor de expeți, validate prin decizia Comisiei 

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

I. Se aprobă, pe un termen de până la 31 decembrie 2023, componența Seminarului științific de 

profil din cadrul Universității de Stat din Moldova la profilul 622. Literatură, specialitatea 622.02. 

Literatură universală şi comparată, după cum urmează: 

Preşedinte: Prus Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

Vicepreşedinte: Pavlicenco Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 

Secretar ştiinţific: Grossu-Chiriac Cristina, doctor în filologie, conferenţiar universitar 

Ciocoi Tatiana, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar 

Cușnir Jozefina, doctor habilitat în filologie 

Taraburca Emilia, doctor în filologie, conferențiar universitar 

Sporîș Natalia, doctor în filologie, conferențiar universitar 

Șihova Irina, doctor în filologie, conferențiar сеrсеtătоr 

Topor Gabriela, doctor în filologie, conferențiar universitar 

Dodu-Savca Carolina, doctor în filologie, conferențiar universitar 

Postu Маrin, doctor în filologie. 

 

II. Se aprobă componența seminarelor științifice de profil pentru examinarea unor teze, după cum 

urmează: 

2.1. Seminarul științific de profil ad-hoc din cadrul Universității Tehnice a Moldovei în vederea 

examinării tezei de doctor în științe inginerești cu titlul „Utilizarea cenușilor de termocentrală și a 

zgurilor de oțelărie în structurile rutiere” la specialitatea 211.02. Materiale de construcții, elemente și 

edificii, elaborată de către CHIRICUȚA Ion, conducător științific RUSU Ion, doctor habilitat în științe 

tehnice, profesor universitar, după cum urmează: 

Preşedinte: Petru Mihai, doctor inginer, profesor universitar (România) 

Secretar ştiinţific: Guțul Vera, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 

Barsuc Alexandru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar 

Bricicaru Ilie, doctor în științe tehnice  

Burtiev Rașid, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător 

Croitoru Gheorghe, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 

Gurău Gheorghe, doctor inginer, profesor universitar (România) 

Nistor-Lopatenco Livia, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 

Polcanov Vladimir, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 

Proaspăt Eduard, doctor în științe tehnice 

Taranenco Anatolie, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar. 
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2.2. Seminarul științific de profil ad-hoc din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru 

cel Bun” în vederea examinării tezei de doctor în științe militare cu titlul „Nivelul strategic al artei 

militare în contextul noilor cerințe ale luptei armate moderne”, specialitatea 581.01. Artă militară, 

elaborată de către GÎRNEȚ Iurie, conducător științific MEREUȚĂ Gheorghe, doctor în științe militare, 

conferențiar universitar, după cum urmează: 

Președinte: Leșcu Anatol, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar 

Vicepreședinte: Manolache Constantin, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar 

Secretar științific: Coropcean Ion, doctor în științe politice 

Ciobanu Vitalie, doctor în istorie, conferențiar universitar 

Sofronescu Igor, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar 

Stanciu Cristian, doctor în științe militare, profesor universitar (România) 

Dumitru Daniel, doctor în științe militare, profesor universitar (România) 

Cîrciumaru Florian, doctor în științe militare, conferențiar universitar (România) 

Roman Vasile, doctor în științe militare și informații, conferențiar universitar (România) 

Anton Stan, doctor în științe militare (România) 

Nițu Costinel, doctor în științe militare, profesor universitar (România) 

Mija Valeriu, doctor în științe politice, conferențiar universitar. 

 

 

 

Președinte Andrei CHICIUC 

 

 

 

Secretar general  Sergiu BACIU 

 


		2023-03-01T08:27:07+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2023-03-01T11:43:44+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




