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Cu privire la aprobarea modific rilor ce se opereaz
în Hot rîrea Consiliului Suprem pentru tiin
i Dezvoltare Tehnologic  nr. 20 din 21 ianuarie 2008

„Cu privire la s rb torirea jubileului de 80 de ani
al scriitorului, academicianului Ion DRU ”

În scopul execut rii Hot rîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 520 din 18 aprilie 2008
„Cu privire la  jubileul de 80 de ani al scriitorului Ion DRU ” i aducerii în corespundere a
Hot rîrii Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  nr. 20 din 21 ianuarie
2008 „Cu privire la  s rb torirea jubileului de 80 de ani al scriitorului, academicianului Ion
DRU ” cu hot rîrea nominalizat  a Guvernului, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei HOT TE:

1. Se aprob  modific rile ce se opereaz  în Hot rîrea Consiliului Suprem pentru tiin i
Dezvoltare Tehnologic   nr.20 din 21 ianuarie 2008 „Cu privire la  s rb torirea jubileului de 80
de ani al scriitorului, academicianului Ion DRU ” dup  cum urmeaz :

2. Punctul 1 la Hot rîrea Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  nr.
20 din 21 ianuarie 2008 „Cu privire la  s rb torirea jubileului de 80 de ani al scriitorului,
academicianului Ion DRU ” va avea urm torul cuprins:

„1. Se instituie:
1.1. Comitetul Academiei de tiin e a Moldovei pentru organizarea i desf urarea în anul

2008 a ac iunilor tiin ifice consacrate jubileului de 80 de ani al scriitorului, academicianului Ion
DRU i se aprob  componen a lui nominal  conform anexei 1.

1.2. Comitetul pentru organizarea i desf urarea în anul 2008 a Conferin ei tiin ifice
interna ionale „Dramaturgia dru ian i teatrul contemporan moldovenesc” i  se aprob
componen a lui nominal  conform anexei 2”.

3. La pozi ia anexe „Anexa 1” se substituie cu „Anexa nr. 2” din prezenta hot rîre.
4. Cifra „2” la punctul 2 al hot rîrii dup  cuvîntul „anexei” i la „Anexa 2 la Hot rîrea

CS DT nr. 20 din 21 ianuarie 2008” se substituie cu cifra „3”.
5. Controlul pentru îndeplinirea acestei Hot rîri îi revine dnei doctor habilitat Mariana

lapac, vicepre edinte al Academiei de tiin e a Moldovei.

Pre edinte al A. .M.
academician                                                                                              Gh. DUCA

Secretar tiin ific
general al A. .M.
academician                                                                                               B. GAINA



Anexa 1
la Hot rîrea CS DT al A. .M.

                                                                                                 nr.76 din 24 aprilie 2008

 COMPONEN A NOMINAL

a Comitetului Academiei de tiin e a Moldovei pentru organizarea i desf urarea
în anul 2008 a ac iunilor tiin ifice consacrate jubileului de 80 de ani al scriitorului,

academicianului Ion DRU

DUCA Gheorghe - academician, pre edinte al Academiei de tiin e a Moldovei,
pre edinte al Comitetului

JARCU CHI Ion - doctor, secretar tiin ific al Sec iei de tiin e Umanistice i
Arte, secretar al Comitetului

Membrii Comitetului:
DOLGAN Mihail - academician, ef de catedr  la Universitatea de Stat din

Moldova,  membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova
LAPAC Mariana - doctor habilitat,  vicepre edinte al Academiei de tiin e a

Moldovei
CORBU Haralambie - academician, cercet tor tiin ific principal la Institutul de

Filologie al Academiei de tiin e a Moldovei, membru al
Uniunii Scriitorilor din Moldova

BANTO  Ana - doctor, director al Institutului de Filologie al  Academiei de
tiin e a Moldovei

NIL  Aurelian - doctor, pre edinte al Uniunii Teatrale din Moldova

Academician B. GAINA

Secretarul tiin ific general al
A. .M.



Anexa 2
la Hot rîrea CS DT al A. .M.

nr.76 din 24 aprilie  2008

COMPONEN A NOMINAL

Comitetul pentru organizarea i desf urarea în anul 2008 a Conferin ei
tiin ifice interna ionale „Dramaturgia dru ian i teatrul contemporan

moldovenesc”

DUCA Gheorghe - academician. Pre edinte al Academiei de tiin e a Moldovei
(pre edinte al Comitetului)

LAPAC Mariana - doctor  habilitat, vicepre edinte al Academiei de tiin e
(vicepre edinte al Comitetului)

JARCU CHI Ion - doctor, secretar tiin ific al Sec iei de tiin e Umanistice i
Arte (secretar al Comitetului)

Membrii Comitetului:
RO CA Alexandru - academician., academician coordonator al Sec iei de tiin e

Umanistice i Arte
CIMPOI Mihai - academician, sef sector la Institutul de Filologie, Pre edinte

al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova
CORBU Haralambie - academician., cercet tor tiin ific principal, Institutul de

Filologie
DOLCAN Mihail - academician., sef sector la Institutul de Filologie
POPOVICI Constantin - academician., cercet tor tiin ific principal, Institutul

Patrimoniului Cultural
CEMORTAN Leonid - membru corespondent, cercet tor tiin ific principal,

Institutul Patrimoniului Cultural
CONDREA Irina - doctor habilitat, decan al Facult ii de Litere a Universit ii

de Stat din Moldova
GON A Gheorghe - doctor  habilitat, ef catedr  la Universitatea Pedagogic  de

Stat „Ion Creang ”, membru al Asambleei Academiei de
tiin e a Moldovei

POPA Gheorghe - doctor  habilitat, profesor universitar la Universitatea de Stat
„Alecu  Russo” din B i, membru al Adun rii Sec iei de

tiin e Umanistice i Arte
BANTO  Ana - doctor, director al Institutului de Filologie

NIL  Aurelian - doctor, pre edinte al Uniunii Teatrale din Republica
Moldova

Academician B. GAINA

Secretar tiin ific general
al A. .M.


