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Despre modificarea Hot rîrii nr. 118 din
14 iulie 2007 „Cu privire la aprobarea proiectelor
independente pentru echipament tiin ific
pentru finan are pe anul 2008”

În corespundere cu prevederile articolului 86 lit. p al Codului cu privire la tiin i
inovare al R. Moldova i în leg tur  cu crearea Î.S. Institutului de Dezvoltare a Societ ii
Informa ionale, succesor de drept al Centrului Resurse i Re ele Informa ionale conform Hot rîrii
Guvernului RM nr.180 din 18 februarie 2008, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei H O T  R  T E:

1. Se modific  anexa la Hot rîrea CS DT nr. 118 din 14 iulie 2007 „Cu privire la aprobarea
proiectelor independente pentru echipament tiin ific pentru finan are pe anul 2008” în
felul urm tor:
Sintagma „Centrul Resurse i Re ele Informa ionale, dr. Petru Bogatenco”,   din
compartimentul „Institu ia, conduc torul proiectului (nume, prenume, grad tiin ific)”, la
pozi ia „ Procurarea echipamentului pentru laboratorul de testare a re elei corporative
academice”, Direc ia strategic  „Valorificarea resurselor umane, naturale i
informa ionale pentru dezvoltare durabil ”, se substituie cu sintagma „Î.S. Institutul de
Dezvoltare a Societ ii Informa ionale ,dl. Cojocaru Igor”.

2. Direc ia finan e i contabilitate (dl.V.Boian) va opera modific rile respective în
documentele financiare în ceea ce prive te redirec ionarea mijloacelor financiare în sum
de 499,8 mii lei pentru procurarea echipamentului (grant) de la grupul func iei 04
„Institu iile i ac iunile pentru cercet ri tiin ifice neatribuite la alte grupuri” la grupul 02
”cercet ri tiin ifice aplicate”.

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hot rîri îi revine dlui membru corespondent Ion
Tighineanu, vicepre edinte al Academiei de tiin e a Moldovei.
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