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Cu privire la aprobarea Planului de m suri la
preg tirea organiza iilor din sfera tiin ei
i inov rii subordonate A. .M. pentru  activitatea

în perioada de  toamn  – iarn  2009 -2010

În scopul finaliz rii la timp i calitativ a lucr rilor de preg tire a organiza iilor din sfera tiin ei
i inov rii subordonate A. .M., pentru activitatea în perioada  de toamn –iarn  2009 - 2010, Consiliul

Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A. .M. H O T  R  T E:

1. Se aprob  Planul de m suri cu privire la preg tirea organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii
subordonate A. .M. pentru  activitatea în perioada de  toamn  – iarn  2009 -  2010 (se anexeaz ).

2. Se oblig  conduc torii organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii subordonate  A. .M.:
 a) s  întreprind  m suri concrete pentru stingerea datoriilor existente i asigurarea la timp a

pl ilor curente pentru resursele energetice utilizate i serviciile prestate de agen ii economici
respectivi;

b) s in  la control utilizarea energiei electrice i termice, a gazelor naturale, a apei i a altor
servicii comunale în limita surselor financiare stipulate în contractele respective;

c) s  prezinte d ri de seam  asupra îndeplinirii planului de m suri i a altor lucr ri cu privire la
preg tirea organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii subordonate A. .M. pentru activitatea în perioada
de toamn -iarn  2009 -2010, lunar, pân  la data de 15 octombrie 2009, în Direc ia logistic  a CS DT
al A. .M. (bd. tefan cel Mare i Sfînt, 1, bir. 207, e-mail: logistica@asm.md, fax: 27-00-21);

d) s  monitorizeze neadmiterea acumul rii datoriilor la plata serviciilor comunale prestate;
e) s  elaboreze planul de m suri concrete cu privire la optimizarea consumului de resurse

termoenergetice.
3. Se pune în sarcina vicepre edintelui A. .M. (dl Mihai Vieru) i efului Direc iei logistic  a

CS DT al A. .M. (dl Mihai Simon) examinarea i solu ionarea problemelor legate de preg tirea
organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii subordonate A. .M. pentru activitatea în perioada de
toamn  – iarn  2009-2010.

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hot rîri îi revine dlui M.Vieru, vicepre edinte al
A. .M.
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