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Cu privire la crearea Institutului de
 Integrare European i tiin e Politice

În scopul asigur rii suportului tiin ific pentru modernizarea sistemului politic
autohton în procesul de integrare  i în temeiul Hot rîrii nr.26 din 22 ianuarie 2009
„Cu privire la reorganizarea Institutului de Filozofie, Sociologie i tiin e Politice” i
al art.74 lit.f) i g), art.86 lit.l) 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) A lua act de Hot rîrea Guvernului nr.26 din 22 ianuarie 2009 „Cu privire la
reorganizarea Institutului de Filozofie, Sociologie i tiin e Politice”.

2) Întru executarea Hot rîrii Guvernului nr.26 din 22 ianuarie 2009  a
reorganiza Institutul de Filozofie, Sociologie i tiin e Politice.

3) A  perfecta în termen de 15 zile direc iile principale de activitate tiin ific ,
statutul, structura Institutului Integrare European i tiin e Politice cu statut de
institu ie public , finan at integral de la bugetul de stat (responsabil - dr. V. vircun,
director al Institutului ).
          4) A transmite Sec ia drept interna ional  i rela ii interna ionale i Centrul
cercet ri strategice din cadrul Institutului de Istorie, Stat i Drept integral cu personal
i aloca ii financiare în cadrul Institutului Integrare European i tiin e Politice.

           5) A transfera integral cu personal i aloca ii financiare Sectorul de filozofie a
Institutului de Filozofie, tiin e Politice i Sociologice în componen a Institutului
Istorie, Stat i Drept.

6) Patrimoniul Institutului de Filozofie, Sociologie i tiin e Politice i a
subdiviziunilor din cadrul Institutului de Istorie, Stat i Drept i a
subdiviziunilor Sec iei drept interna ional  i rela ii interna ionale i Centrului



cercet ri strategice din cadrul Institutului de Istorie, Stat i Drept  vor fi
transmise succesorului de drepturi Institutului Integrare European i tiin e
Politice în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a
întreprinderilor de stat, organiza iilor, institu iilor, a subdiviziunilor lor,
cl dirilor, construc iilor, mijloacelor fixe i altor active, aprobat prin Hot rîrea
Guvernului nr. 688 din 09.10.95 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 1996,
nr.10, art.45).

7) Finan area Institutului Integrare European i tiin e Politice se va efectua din
contul i în limita aloca iilor bugetare, aprobate Academiei de tiin e a
Moldovei în bugetul de stat pe anul respective.

8) Conducerea institutelor nominalizate vor asigura solu ionarea problemei ce
vizeaz  continuitatea  studiilor prin doctorat.

9) Se stabile te componen a comisiei de predare-primire:
Dr. hab. M. lapac, vicepre edinte al A. .M (pre edinte al comisiei );
Dr. Ion Jarcu chi, director al Institutului de Istorie, Stat i Drept;
Dr. Victor vircun, director al Institutului Integrare European i tiin e Politice;
Dr.Svetlana Ciumac, secretar tiin ific al Institutului Integrare European i

tiin e Politice;
Dr. Natalia Chirtoac , secretar tiin ific al Institutului de Istorie, Stat i Drept;
Liubovi Atamaniuc, contabil la Institutul de Filozofie, Sociologie i tiin e
Politice.
10) Termenu - limit  de realizare a prezentei Hot rîri - 1 aprilie 2009.
11) Controlul asupra execut rii prezentei Hot rîri îi revine dlui doctor

habilitat, Ion Guceac, secretar tiin ific general al A. .M.

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

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


