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 Cu privire la transmiterea-primirea actelor Centrului 

 de Instruire Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare 

 al AŞM şi repartizarea atribuţiilor preluate ale unităţii  

 lichidate 

 
 În scopul executării Hotărîrii Asambleei AŞM  nr. XIII/3 din 10 martie 2011 „Cu privire 

la  lichidarea Centrului de Instruire Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare al AŞM”, în 

conformitate cu prevederile art. 86 lit. l) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (Monitorul Oficial 125-129/663) şi pct.  90 lit. i) al Statutului 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

AŞM  H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Atribuţiile Centrului de Instruire Universitară Postuniversitară şi Perfecţionare lichidat se 

vor realiza de către direcţiile CSŞDT al AŞM, după cum urmează: 

a) Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării va prelua 

atribuţiile CIUPP lichidat privind: 

- monitorizarea organizării şi desfăşurării studiilor de doctorat şi postdoctorat  în 

instituţiile cu activitate de doctorat la nivel naţional; 

- elaborarea proiectelor de acte normative ce ţin de organizarea studiilor prin 

doctorat şi postdoctorat ; 

- elaborarea Planului de admitere la studii prin doctorat şi postdoctorat  la nivel 

naţional; 

- monitorizarea organizării concursului de admitere în instituţiile cu activitate de 

doctorat; 

- organizarea concursului de obţinere a Bursei de excelenţă a Guvernului şi a Bursei 

nominale (pe domenii) pentru doctoranzi; 

- iniţierea procedurii de abilitare a specialităţilor care urmează a se include în planul 

anual de admitere; 

- coordonarea raportului statistic în domeniul pregătirii cadrelor ştiinţifice în 

republică. 

b) Direcţia politică economică şi finanţe va prelua atribuţiile CIUPP lichidat 

privind planificarea şi coordonarea repartizării alocaţiilor bugetare destinate 

pregătirii cadrelor ştiinţifice.  

 

2. Comisia de lichidare a Centrului de Instruire Universitară, Postuniversitară şi 

Perfecţionare va transmite  actele unităţii lichidate, după cum urmează: 



a) Direcţiei politică economică şi finanţe - actele enumerate în pct. 3-13, 15-18, 21 

ale anexei la prezenta hotărîre; 

b) Direcţiei politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării - actele 

menţionate în pct. 1, 2, 24 al anexei; 

c) Direcţiei logistică actele prevăzute de pct. 23 al anexei; 

d) Arhivei  AŞM  - actele enumerate în pct. 14, 19, 20, 22 ale anexei. 

 

3. Direcţia politică economică şi finanţe va prelua două baze de date din sistemul 

informaţional „Universal Accounting”, administrate anterior de către Centrul de 

Instruire Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare al AŞM. 

 

4. Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării ( dr. N. Stratan) şi 

Direcţia politică economică şi finanţe (V. Boian) vor opera modificările respective în 

regulamentele direcţiilor şi în fişele de post ale colaboratorilor subordonaţi. 

 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui dr. hab. Ion Guceac, 

secretar ştiinţific general al AŞM. 
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