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„24”  noiembrie 2011                           Nr.  

 mun. Chişinău  

Cu privire la unele modalităţi de consemnare 

a fondării instituţiilor Academiei de Ştiinţe 

a Moldovei şi a stagiului onorabil de cercetător 

 

În legătură cu operarea în ultimii ani a unor modificări în Codul muncii, înregistrarea 

Contractului colectiv de muncă pentru anii 2011-2015, aprobarea Regulamentului cu privire la 

distincţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei, precum şi întru asigurarea respectării  regulamentelor de 

ordine interioară şi prevenirea consecinţelor aplicării articolelor 76 k) şi 86 i) ale Codului muncii, 

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică HOTĂRĂŞTE: 

1 .  Conducătorii instituţiilor subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei vor 

asigura organizarea conferinţelor ştiinţifice, simpozioanelor, şedinţelor festive, meselor 

rotunde, conferinţelor de presă, lansărilor de carte, lecturilor ştiinţifice, colocviilor, 

expoziţiilor de carte şi altor manifestări, consacrate sărbătorilor profesionale, omagierii 

aniversării de la fondarea instituţiei din zece în zece ani şi celebrării oficiale a personalităţilor 

din lumea ştiinţei şi inovării cu începere de la 30 de ani de activitate în domeniu, următoarele 

marcând împlinirea deceniilor ulterioare, toate acestea fiind derulate strict în afara orelor de 

program sau în zilele de odihnă, cu asigurarea respectării regulamentelor de ordine 

interioară a utilizării eficiente a timpului de lucru şi a disciplinei de muncă.  

2. Conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor ştiinţifice vor pregă ti şi vor prezenta 

informaţii privind organizarea tuturor măsurilor cu cel puţin 30 de zile înainte de even iment, iar 

demersurile cu privire la solicitarea suportului financiar pentru includere în anul următor vor fi 

prezentate până la 1 august anul în curs, pentru a se ţine cont la perfectarea proiectului Legii 

bugetului. 

3. Se interzice categoric organizarea meselor festive cu ocazia consemnării 

evenimentelor menţionate în punctul 1 al prezentei dispoziţii în încăperile de serviciu, 

spaţiile tehnologice sau de cercetare. 

4. Se recomandă subiecţilor de cercetare din afara Academiei de Ştiinţe a Moldovei drept  

călăuză în activitatea curentă de prevederile prezentei hotărâri, punînd-o în aplicare prin ordinele 

proprii. 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine domnului dr. hab. Ion Guceac, 

secretar ştiinţific general al AŞM. 
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