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Cu privire la crearea în cadrul  Universit ii
Academiei de tiin e a Moldovei a
Centrului universitar Biologia molecular

Luând în considera ie rolul determinant al biologiei moleculare în evolu ia tiin elor vie ii i
în  temeiul   articolelor  74,  lit.  f)  i  86  lit.  e)  ale  Codului  cu  privire  la  tiin i  inovare  al
Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,
nr. 125-129, art. 663) cu modific rile ulterioare, precum i reie ind din necesitatea de preg tire a
speciali tilor în domeniul biologiei moleculare, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei HOT TE:

1. Se creeaz  Centrul universitar Biologia molecular  în cadrul Universit ii Academiei de
tiin e a Moldovei.

2. Se desemneaz  în calitate de conduc tor al Centrului universitar Biologia molecular
doamna membru corespondent Maria Duca.

3. Se aprob  direc ia tiin ific  a Centrului universitar Biologia molecular : Genomica
structural , func ional i modelarea proceselor bioinforma ionale.

4. Centrul universitar Biologia molecular  (dna mem. cor. Maria Duca), în termen de 10 zile,
va prezenta Biroului Sec iei de tiin e ale Naturii i Vie ii a A. .M. organigrama i
statele de personal spre aprobarea ulterioar  la Biroul CS DT.

5. Controlul asupra execut rii prezentei hot râri îi revine domnului acad. Teodor FURDUI,
prim – vicepre edinte al A. .M., academician coordonator al Sec iei de tiin e ale Naturii
i Vie ii.
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