
  

 

 

 

 

 

 

Cu privire la modificarea şi completarea  

hotărîrii CSŞDT nr.160 din 21 august 2008 

 

Întru crearea condiţiilor de întreţinere şi de raţionalizare a alimentaţiei elevilor de la Liceul Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei, şi de utilizare eficientă a spaţiilor gestionate de către Liceul AŞM, potrivit prevederilor 

Contractului cu privire la asociere în Clusterul educaţional-ştiinţific „Univer-SCIENCE”, în temeiul art. 86 lit. 

n) şi v) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

AŞM  H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se substituie sintagma ”Cantina Academiei de Ştiinţe a Moldovei” cu sintagma „Întreprinderea de 

Stat pentru Alimentaţie Publică „Crizantema” în punctul 1 al hotărîrii CSŞDT nr.160 din 21 august 2008. 

2. Se aprobă următoarele modificări şi completări la Contractul cu privire la asociere în Clusterul 

educaţional-ştiinţific „Univer-SCIENCE” din anexa la hotărîrea CSŞDT nr.160 din 21 august 2008: 

1) În Capitolul IV. Atribuţiile partenerilor:  

- punctul 9 se completează cu următoarele subpuncte noi: 

„i. darea în locaţiune a spaţiilor gestionate pentru organizarea concursurilor, conferinţelor, 

trainingurilor, seminarelor etc. cu aspirarea resurselor financiare pe contul special al Liceului AŞM; 

j. amenajarea sălii de sufragerie cu mobilierul necesar, instalarea utilajului necesar pentru prepararea 

hranei, răcorirea şi păstrarea semifabricatelor; 

k. asigurarea stării sanitaro-igienice a încăperilor şi utilajului folosit în scopul alimentării elevilor; 

l. asigurarea pazei clădirii Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei.” 

- punctul 12 se expune în următoarea redacţie: 

a. pregătirea şi servirea zilnică a meselor elevilor Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei în 

incinta Liceului AŞM în conformitate cu Contractul nr.100/2 din 28.12.2010 de achiziţionare a serviciilor de 

deservire zilnică a elevilor cu produse alimentare; 

b. organizarea unor sărbători ale elevilor în incinta Liceului AŞM; 

c. detaşarea şi remunerarea angajaţilor săi pentru asigurarea procesului de preparare a hranei, deservirea 

procesului de alimentaţie şi asigurarea stării sanitaro-igienice necesare a încăperilor corespunzătoare din incinta 

Liceului AŞM; 

d. achitarea lunară a conturilor de plată pentru consumul energiei electrice, apei, costul serviciilor de 
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canalizare conform facturii; 

e. răspunderea deplină pentru respectarea regulilor privind: calitatea alimentaţiei şi starea sanitaro-

igienică a încăperilor respective, precum şi exploatarea corectă a utilajului cantinei. 

2) În Capitolul V: 

- denumirea capitolului se expune în următoarea redacţie: „Patrimoniul Clusterului educaţional-

ştiinţific „Univer-SCIENCE”; 

- punctul 15, alin. 2 se completează cu următoarea propoziţie: „Liceul Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei va pune la dispoziţie sala de sufragerie, mobilierul şi utilajul necesar pentru prepararea hranei, 

răcorirea şi păstrarea semifabricatelor”. 

7. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îi revine dlui Mihai VIERU, vicepreşedinte al AŞM. 

 

 

Preşedinte al AŞM 

academician          Gh. DUCA 
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general al AŞM 

doctor habilitat         I. GUCEAC  
 

 

 


