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Cu privire la lichidarea Centrului de Instruire 

Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare al AŞM 

 

  În temeiul art. 81 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-

XV din 15 iulie 2004 Asamleea Academiei de Ştiinţe a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 

        1. Se lichidează Centrul de Instruire Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei. 

        2. Disponibilizarea personalului în urma lichidării Centrului de Instruire Universitară, 

Postuniversitară şi Perfecţionare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei se va efectua în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. 

        3. Se instituie Comisia de primire-predare, care va asigura desfăşurarea procedurii de lichidare în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei. 

       4. Se obligă conducerea Centrului de Instruire Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei (dl dr. N. Stratan), cu asistenţa Direcţiei juridică a CSŞDT al AŞM, să 

întreprindă procedurile privind lichidarea Centrului şi,  în termenii prevăzuţi de legislaţia în vigoare, să 

întocmească şi să prezinte bilanţul de lichidare. 

       5. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM (Direcţia politici, management 

şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării) va prelua atribuţiile  statutare ale Centrului de Instruire 

Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare privind: 

 - elaborarea anuală a proiectului planului de admitere la doctorat si postdoctorat; 

 - elaborarea actelor normative în domeniu. 

       6. A transmite patrimoniul care se află la balanţa contabilă a  Centrului de Instruire Universitară, 

Postuniversitară şi Perfecţionare la balanţa contabilă a CSŞDT al AŞM în conformitate cu Regulamentul 

cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor 

lor, clădirilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09.10.1995. 

7. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îi revine dlui Ion Guceac, doctor habilitat, 

secretar ştiinţific general al AŞM. 
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