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Cu privire la m surile de
reorganizare a Institutului Integrare
European i tiin e Politice

În conformitate cu Hot rîrea Guvernului nr.26 din 22 ianuarie 2009 „Cu privire
la reorganizarea Institutului de Filozofie, Sociologie i tiin e Politice”, Hot rîrea

SDT nr.7 din 3 februarie 2009 “Cu privire la crearea Institutului Integrare
European i tiin e Politice”, art. 74 lit. f) i lit. g), art. 86 lit. n) i lit. v) din Codul
cu privire la tiin i inovare, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei H O T  R  T E:

1. Se transfer  de la Institutul de Filozofie, Sociologie i tiin e Politice Sectorul de
filozofie - 6,5 unit i, finan ate de la bugetul de stat, cu volumul de finan are a
cheltuielilor de personal (art.111, 112 i 116) în m rime de 79,9 mii lei (conform
anexei nr.1), precum i proiectul „Redimensionarea valorilor sociale i cultural-
spirituale în contextul vecin ii cu Uniunea European  (09,817.07.004F)” la
Institutul de Istorie, Stat i Drept, începînd cu 1 iunie 2009.

2. Se transfer  de la Institutul de Istorie, Stat i Drept 6,0 unit i finan ate de la
bugetul de stat, cu volumul de finan are a cheltuielilor de personal (art.111, 112 i
116) în m rime de 58,7 mii lei (conform anexei nr.2) la Institutul de Filozofie,
Sociologie i tiin e Politice, începînd cu 1 iunie 2009.

3. Institutul de Filozofie, Sociologie i tiin e Politice i Institutul de Istorie, Stat i
Drept, în termen de pîn  la 1 iunie 2009, vor întocmi bilan ul financiar de
separare la situa ia din 01.06.2009, cu achitarea salariilor angaja ilor respectivi
pentru luna mai 2009.

4. Se transfer  de la Institutul de Filozofie, Sociologie i tiin e Politice la Institutul
Integrare European i tiin e Politice, începînd cu 1 iunie 2009, 44,5 unit i, cu



volumul de finan are în m rime de 4018,7 mii lei, inclusiv cheltuieli de personal
(art.111, 112 i 116) în m rime de 2671,7 mii lei:

a) proiectul “Dezvoltarea uman  în condi iile transform rii societ ii: aspecte
sociale (06.410.024F) ” în valoare de 1135,1 mii lei;

b) proiectul “Resursele, mecanismele i efectele realiz rii puterii politice în
Republica Moldova (09,817.07.005F)” în valoare de 2001,7 mii lei;

c) proiectul “Evolu ia social-demografic  a popula iei apte de munc i impactul ei
asupra dezvolt rii social-economice a Republicii Moldova (09.817.08.001A)” în
valoare de 591,9 mii lei;

d) proiectul “Tehnologii avansate în structura dezvolt rii durabile a sistemelor
inova ionale din Republica Belarus i Republica Moldova: problema
concordan ei valorilor noosferice (08.820.08.03BF)” în valoare de 100,0 mii lei,
contractul nr.03/BF din 10.02.2009;

e) proiectul “Crearea infrastructurii de eficientizare a particip rii comunit ii
tiin ifice din Republica Moldova la Programul Cadru 7 (09.819.07.03A)” în

valoare de 190,0 mii lei, contractul nr. 37/ind din 26.01.2009.
5. Controlul asupra execut rii prezentei Hot rîri îi revine dnei dr. hab. Mariana

lapac, vicepre edinte al A. .M.

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

  Secretar tiin ific
  general al A. .M.
  doctor habilitat I.GUCEAC


