
Şcoala Doctorală „Științe militare și de Securitate”  

a consorțiului instituțiilor de învățământ Academia Militară a Forțelor Armate 

„Alexandru cel Bun” și  Universității Naționale de Apărare „Carol I” (România) 

 

În conformitate cu ordinul 1100 din 19 noiembrie a Ministerului Educației al Republicii 

moldova cu privire la repartizarea între Școli doctorale a granturilor doctorale de la bugetul de 

stat pentru anul universitar 2015-2016, Şcoala Doctorală „ŞTIINŢE MILITARE ŞI DE 

SECURITATE NAŢIONALĂ” a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a 

primit 4 (patru) locuri de la bugetul de stat.  

În conformitate cu decizia Consiliului ştiinţific al Academiei Militare a Forţelor Armate, 

din 25.11.2015 (proces verbal nr. 02) a fost aprobat numărul total de locuri pentru înmatriculare 

în anul universitar 2015-2016 (10 locuri la specialitatea „Arta militară” şi 10 locuri la „Securitate 

şi apărare”), dintre care 3 (trei) locuri cu finanțare de la buget la specialitatea 581.01. Arta 

militară şi 1 (unu) loc cu finanțare de la buget – la specialitatea 582.01. Securitate şi apărare. 

Astfel, 7 (șapte) locuri sunt disponibile la contract, pentru specialitatea 581.01. Arta militară şi 9 

(nouă) locuri sunt oferite la contract la specialitatea 582.01. Securitate şi apărare. 

Pentru fiecare coordonator științific a fost repartizat următorul număr de locuri 

disponibile pentru candidații la studii superioare de doctorat : 

Specialitatea 581.01. Arta militară 

1. locotenent-colonel (r), dr. conf. univ. Igor SOFRONESCU – 2 locuri; 

2. colonel, dr., conf. univ. Stan ANTON (UNAp, România) – 2 locuri; 

3. colonel, dr., conf. univ. Costinel NIȚU (UNAp, România) – 2 locuri; 

4. colonel, dr., conf. univ. Florian CÎRCIUMARU (UNAp, România) – 2 locuri; 

5. colonel, dr., prof. univ. Marian STANCU (UNAp, România) – 2 locuri; 

6. dr., conf. univ. Gheorghe MEREUȚĂ (AMFA) – 0 locuri; 

Specialitatea 582.01. Securitate şi apărare 

7. dr., conf. univ. Svetlana CEBOTARI (AMFA) – 2 locuri;  

8. dr., conf. univ. Natalia ALBU (AMFA) – 2 locuri; 

9. colonel, dr., conf. univ. Gheorghe CALOPĂREANU (UNAp, România) – 2 locuri; 

10. dr., conf. univ. Aurelian LAVRIC (AMFA) – 2 locuri; 

11. colonel, dr., conf. univ. Constantin MANOLACHE (AMFA) – 2 locuri; 

12. dr. hab., prof, univ. Victor JUC (AMFA) – 0 locuri. 


