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Cu privire la aprobarea Conceptului
Clusterului educa ional

În conformitate cu art.74 lit. (b) al Codului cu privire la tiin i inovare nr.259 din
14.07.2004 i în urma examin rii informa iei prezentate de doamna m.c. Maria Duca „Cu privire la
Conceptul Clusterului educa ional”, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al
Academiei de tiin e a Moldovei H O T  R  T E :

1. Se aprob  Conceptul Clusterului educa ional.

2. Conduc torul proiectului m.c. Maria Duca, coordonatorii Sec iilor de tiin e (acad.
V.Can er, acad. Gh.Ghidirim, acad. S.Toma, m.c. Gh.Mi coi, acad. I.Todera ),
dr. M.Ceban, vicedirector executiv al CS DT, în termen de 10 zile, vor organiza
definitivarea i semnarea de c tre membrii Clusterului a contractului de asociere.

3. Dna m.c. Maria Duca, directorul Liceului A. .M. (dna dr. L.Perciuleac), directorul
general al Centrului de Instruire Universitar , Postuniversitar i Perfec ionare (dl dr.
N. Stratan), în termen de 10 zile, vor definitiva organigrama i vor revizui statele de
personal ale Universit ii A. .M., Liceului A. .M. i Centrului de Instruire
Universitar , Postuniversitar i Perfec ionare, în conformitate cu legisla ia în vigoare,
Statutul Universit ii A. .M., Statutul Liceului A. .M., Regulamentul Centrului i
modelul rela iilor de subordonare-colaborare.

4. Direc ia finan e i contabilitate (dnul V. Boian) va întreprinde m surile de rigoare
privind determinarea costului minim de men inere a activit ii de func ionare a
Universit ii. i Liceului A. .M i va aloca mijloacele financiare necesare pentru
crearea Clusterului educa ional.

5. Controlul asupra execut rii prezentei hot rîri revine dlui acad. T.Furdui, prim-
vicepre edinte al A. .M..
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