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Cu privire la reorganizarea unor subiecte 

din sfera ştiinţei şi inovării din subordinea 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

În conformitate cu prevederile art. 86 lit. l) şi v) ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare 

al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2004, nr. 125-129, art. 663), art. 69-70, 73 alin. (2) ale Codului civil (nr. 1107 din 06.06.2002, 

Monitorul Oficial 82-86/661, 22.06.2002), pentru optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi 

inovării, precum şi în scopul asigurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, Consiliul 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  H O T Ă R Ă Ş T E : 

1. Se creează Instituţia Publică Agenţia pentru Cercetare şi Dezvoltare prin fuziunea  

(contopirea) organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării Instituţia Publică Centrul pentru 

Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative şi Instituţia Publică Consiliul 

Consultativ de Expertiză.  

2. Disponibilizarea salariaţilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării supuse 

reorganizării se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii.  

3. Patrimoniul organizaţiilor supuse reorganizării se transmite succesorului de drept în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, 

organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor 

fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi 

completările ulterioare. 

4. Conducătorii Instituţiei Publice Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi 

Instituţiei Publice Consiliul Consultativ de Expertiză: 

a) vor crea comisii de reorganizare în cadrul instituţiilor; 

b) vor preaviza prin ordin angajaţii organizaţiilor privind disponibilizarea sau transferul 

în legătură cu reorganizarea instituţiei; 

c) vor prezenta la Camera Înregistrării de Stat actele necesare pentru înregistrarea 

Instituţiei Publice Agenţia pentru Cercetare şi Dezvoltare; 



d) vor asigura publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului privind 

reorganizarea instituţiilor. 

5. Comisiile de reorganizare, pînă la 30 ianuarie 2016, vor elabora proiectul statutului 

Instituţiei Publice Agenţia pentru Cercetare şi Dezvoltare, proiectul contractului de 

fuziune, proiectele actelor de transmitere-primire şi le vor prezenta Consiliului Suprem 

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM spre aprobare. 

6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine doamnei doctor habilitat Aurelia 

HANGANU, secretar ştiinţific general al AŞM.  

  

 

Preşedinte,  

academician                                                               Gheorghe DUCA 

 

 Secretar ştiinţific general,      

   doctor habilitat                                             Aurelia HANGANU 


