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Cu privire la aprobarea Planului de ac iuni al
Academiei de tiin e a Moldovei de implementare
a Strategiei na ionale de dezvoltare pe anii 2008 - 2011

În scopul realiz rii Hot rârii Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 25 februarie
2008 pentru aprobarea Planului de ac iuni privind implementarea Strategiei na ionale de
dezvoltare pe anii 2008 - 2011, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al
Academiei de tiin e a Moldovei H O T  R  T E:

1. Se aprob  Planul de ac iuni al Academiei de tiin e a Moldovei de implementare a
Strategiei na ionale de dezvoltare pe anii 2008 - 2011, conform anexei.

2. Responsabilii de realizarea ac iunilor prev zute în Planul nominalizat vor prezenta
Direc iei politici, management i monitorizare în sfera tiin ei i inov rii informa ia privind
implementarea activit ilor planificate în 3 etape: rapoarte de progres - c tre 10 ianuarie i c tre
10 iulie a fiec rui an i un raport de evaluare anual  – pân  la data de 28 februarie a fiec rui an.

3. Direc ia politici, management i monitorizare în sfera tiin ei i inov rii va generaliza
informa ia i va prezenta Ministerului Economiei i Comer ului i Ministerului Finan elor
rapoartele de progres i raportul de evaluare anual  a realiz rii Planului de ac iuni al Academiei
de tiin e a Moldovei de implementare a Strategiei na ionale de dezvoltare pe anii 2008 - 2011.

4. Controlul asupra execut rii prezentei hot râri revine dlui acad. Boris Gaina, secretar
tiin ific general al A. .M.
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