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Cu privire la organizarea Conferin ei interna ionale
cu genericul „Politici în domeniul tiin ei i educa iei”

În leg tur  cu organizarea de c tre Academia de tiin e a Moldovei, în comun cu
Ministerul Educa iei i Tineretului, UNESCO, CRDF, ONRG i Ini iativa Central European ,  a
Conferin ei interna ionale „Politici în domeniul tiin ei i educa iei”, cu participarea mini trilor
educa iei, pre edin ilor Academiilor de tiin e din statele Europei Centrale i de Sud-Est,
Caucaziene, CSI i rile Baltice i a exper ilor din cadrul Comisiei Europene i SUA,  Consiliul
Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei
H O T  R  T E:

1. A desf ura lucr rile Conferin ei interna ionale în perioada 18 - 21 septembrie 2008.

2. A desemna Comitetul local de organizare a Conferin ei în urm toarea componen :
Acad. Gheorghe Duca, pre edinte al A. .M. (pre edintele comitetului)
Dr. hab. Larisa avga, ministru al educa iei i tineretului (copre edinte)
Acad. Teodor Furdui, prim-vicepre edinte al A. .M.
M.c. Ion Tighineanu, vicepre edinte al A. .M.
Acad. Boris Gaina, secretar tiin ific general al A. .M.
Dr. hab. Mariana lapac, vicepre edinte al A. .M.
Dr. Lidia Romanciuc, director executiv al MRDA
Dr. Lumini a Drumea, coordonator, Comisia Na ional  pentru UNESCO
în R. Moldova
Dr. hab. Ion Guceac, ef al Direc iei politici, management i monitorizare
în sfera tiin ei   i inov rii
Sergiu Porcescu, ef al Direc iei integrare european  a A. .M.
Vitalie Boian, ef al Direc iei finan e i contabilitate
Rodica Cujb , consilier al pre edintelui A. .M.
Cornelia Badâr, consultant superior, Direc ia acreditare a MET

3. Direc ia finan e i contabilitate (Dl Vitalie Boian) va aloca mijloace financiare pentru
organizarea i desf urarea Conferin ei interna ionale în sum  de 98 mii lei din fondul
de rezerv  al CS DT al A M pentru anul 2008, conform devizului de cheltuieli.

4. Controlul asupra execut rii prezentei hot rârii se pune în sarcina dlui m.c. Ion
Tighineanu, vicepre edinte al A. .M
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