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Cu privire la acţiunile în vederea executării Hotărîrii  

Guvernului Republicii Moldova nr. 270 din 18.04.2013 

„Cu privire la reorganizarea unor organizaţii  

din sfera ştiinţei şi inovării 

 

În scopul realizării Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 270 din 18 aprilie 

2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 91 din 20 aprilie 2013, art. 

326), şi în conformitate cu prevederile art. 86 lit. n) şi v) al 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), Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al AŞM  H O T Ă R Ă Ş T E : 

1. Crearea în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei de 

Științe a Moldovei a Centrului de Cercetări Demografice, în baza Sectorului 

Demografie al Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de 

Științe a Moldovei, cu preluarea proiectului instituțional de cercetare  

11.817.07.25A – Impactul modificării structurii demografice a populației asupra 

dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova: evaluarea retrospectivă și 
prospectivă (2011-2014), director de proiect acad. Gheorghe Paladi, realizat în cadrul 

sectorului sus-menționat şi a personalului scriptic. 

2. Preluarea în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei a Secţiei 

de Filozofie din cadrul Institutului Integrare Europeană al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, cu transferarea personalului scriptic, precum şi a proiectului instituţional 

de cercetare 11.817.07.23F – Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe 

cunoaştere (aspecte filosofice) (2011-2014), director de proiect dr. hab. Ana Pascaru, 

realizat în cadrul secţiei susmenţionate. 

3. Preluarea în cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de 

Științe a Moldovei a Centrului Stat şi Drept al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu transferarea personalului scriptic, precum şi a 

proiectului instituţional de cercetare 11.817.07.03F – Consolidarea şi dezvoltarea 

statului de drept în contextul integrării europene, director de proiect dr. hab. 

Alexandru Burian, realizat în cadrul Centrului sus-menţionat. 

4. Urmare a reorganizărilor sus-menționate, se transferă specialitățile aprobate de 

pregătire prin programele de doctorat ale cadrelor științifice înalt calificate în 

structurile nou-create.  



5. Se aprobă organigramele Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei 

de Științe a Moldovei, Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al 

Academiei de Științe a Moldovei, Institutului de Cercetări Juridice și Politice al 

Academiei de Științe a Moldovei, Institutului de Istorie al Academiei de Științe a 

Moldovei. 

6. Administraţiile fostelor institute:  

Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM;  

Institutului de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM; 

Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM; 

Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM; 

Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM: 

a) vor crea comisii de reorganizare în cadrul instituţiilor; 

b) vor preciza către 14 mai 2013 volumele de finanţare ale proiectelor instituţionale 

preluate de către instituţiile nou-create. 
 

7. Comisiile de reorganizare, pînă la 14 mai 2013, vor elabora proiectele statutelor 

organizaţiilor nou-create, proiectul contractului de fuziune, bilanţurile financiare de 

separare, proiectele actelor de transmitere-primire şi le vor prezenta Birourilor 

secţiilor de ştiinţe respective spre coordonare şi Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al AŞM spre aprobare; vor asigura publicarea în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova a anunţului privind reorganizarea instituţiilor.  

8. Conducerea instituţiilor enumerate în p. 6 al prezentei hotărîri va preaviza prin ordin 

angajaţii organizaţiilor privind disponibilizarea sau transferul în legătură cu 

reorganizarea instituţiei. 

9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine  dlui mem. cor. Ion Guceac, 

secretar ştiinţific general al AŞM, şi coordonatorilor secţiilor de ştiinţe respective. 

  

 

Preşedinte,  

Academician                                                            Gheorghe DUCA 
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