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Cu privire la constituirea Comisiei pentru
analiza i evaluarea situa iei economice
din Republica Moldova

În rezultatul audierii informa iei cu privire la criza economic  global i impactul
acesteia asupra Republicii Moldova, prezentate de dl acad. Gheorghe Duca, pre edinte al

M, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  î i exprim  îngrijorarea
fa  de difuzarea în societate a unor aprecieri, prognoze i concluzii subiective, superficiale
i nesatisf tor fondate vis-a-vis de situa ia social-economic  din ar . Fiind interpretate pe

larg de unele mijloace mass-media în calitate de adev r tiin ific, acestea provoac  pierderi
materiale, tensioneaz  climatul psihologic, avînd un impact negativ asupra activit ii
organelor publice, agen ilor economici i a popula iei în ansamblu.

Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A. .M.
HOT TE:

1. Se creeaz  Comisia pentru analiza i evaluarea situa iei economice din Republica
Moldova în urm toarea componen :

M. cor.  Ion Tighineanu, vicepre edinte al A M - pre edintele Comisiei
Dr. Victoria Trofimov, secretar tiin ific al Sec iei tiin e Exacte i Economice a

M – secretarul Comisiei
M.cor. Grigore Belostecinic, rector al ASEM
M.cor. Dumitru Moldovanu, decan al ASEM
Prof. Igor Enicov, prim-prorector al USM
Dr. conf. Petru Tomi a, decan al Facult ii economie a UASM
Dr. Sergiu Ciobanu, director interimar al IEFS
Prof. Larisa Bugaian, prorector al UTM
Visarion Ce uiev, ef al Sec iei economie i finan e a CS DT al A M

2. A pune în sarcina Comisiei formularea, în termen de pân  la 1 iunie 2009, a opiniei
CS DT privind situa ia social-economic  din Republica Moldova.

3. Controlul asupra execut rii prezentei Hot rîri revine dlui m.cor. Ion Tighineanu,
vicepre edinte al A M.

Pre edinte A. .M.
academician Gh. DUCA
Secretar tiin ific
general al A. .M.
doctor habilitat I.GUCEAC


