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Cu privire la aprobarea Planului de măsuri 
privind pregătirea organizaŃiilor subordonate AŞM 
pentru  activitatea în perioada de  toamnă – iarnă 2010 -2011 
 

În scopul finalizării în termenii stabiliŃi a lucrărilor de pregătire a organizaŃiilor 
subordonate AŞM, pentru activitatea în perioada  de toamnă – iarnă 2010 – 2011, Consiliul  
Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
1. Se aprobă „Planul de măsuri cu privire la pregătirea organizaŃiilor subordonate 

AŞM pentru  activitatea în perioada de  toamnă – iarnă 2010 -  2011 (se anexează). 
 2. Se obligă conducătorii organizaŃiilor subordonate  AŞM: 

 a) să întreprindă măsuri concrete pentru stingerea datoriilor existente şi asigurarea la timp 
a plăŃilor curente pentru resursele energetice utilizate şi serviciile prestate de agenŃii 
economici respectivi; 

b) să efectueze monitorizarea utilizării energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a 
apei şi a altor servicii comunale în limita surselor financiare stipulate în contractele 
respective; 

c) să prezinte lunar, până la data de 15 octombrie 2010, rapoarte privind îndeplinirea 
planulului de măsuri şi a altor lucrări cu privire la pregătirea organizaŃiilor subordonate AŞM 
pentru activitatea în perioada  de toamnă – iarnă 2010 -2011, la DirecŃia logistică a CSŞDT al 
AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt,1, bir. 207, e-mail: logistica@asm.md, fax: 27-00-21); 

d) să monitorizeze neadmiterea acumulării datoriilor la plata serviciilor comunale; 
e) să elaboreze planul de măsuri concrete în vederea optimizării consumului surselor 

termoenergetice. 
3. Se pune în sarcina vicepreşedintelui AŞM (dl Mihai Vieru) şi şefului DirecŃiei 

logistică a CSŞDT al AŞM (dl Mihai Simon) examinarea şi soluŃionarea problemelor legate 
de pregătirea organizaŃiilor subordonate AŞM pentru activitatea în perioada menŃionată mai 
sus. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui M.Vieru, vicepreşedinte 
al AŞM. 
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