
CONSILIUL SUPREM PENTRU
TIIN I DEZVOLTARE

TEHNOLOGIC  AL ACADEMIEI
DE TIIN E A MOLDOVEI

SUPREME COUNCIL ON
SCIENCE AND

TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT OF THE

ACADEMY OF SCIENCES OF
MOLDOVA

H O T  R Î R E

„20” martie 2008                           Nr. 32
mun. Chi in u

Cu privire la Planul de ac iuni privind
 realizarea Strategiei de reform  a
Administra iei Publice Centrale în cadrul
CS DT al A. .M. în anul 2008

În scopul execut rii Hot rîrii Guvernului Republicii Moldova nr.59 din
25.01.2008 „Pentru aprobarea Planului de ac iuni privind realizarea Strategiei
de reform  a Administra iei Publice Centrale în anul 2008”, Consiliul Suprem
pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei

H O T  R  T E:
1. Se aprob  Planul de ac iuni privind realizarea Strategiei de reform  a

Administra iei Publice Centrale în cadrul CS DT al A. .M. în anul 2008
conform anexei.

2. Controlul asupra execut rii Hot rîrii revine dlui academician Boris
Gaina, Secretar tiin ific general al A. .M.

Pre edinte al A. .M.
academician Gh. DUCA

Secretar tiin ific
general al A. .M.
academician  B. GAINA



Aprobat
prin Hot rîrea CS DT

nr. 32 din 20 martie 2008

Planul de ac iuni
privind realizarea Strategiei de reform  a

Administra iei Publice Centrale în cadrul CS DT al
Academiei de tiin e a Moldovei în anul 2008

(Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 59 din 25.01.2008)

Nr.
d/o

Obiective Ac iunile necesare pentru
realizarea obiectivelor

Termenul
limit  de
realizare

Responsabilii  Indicatorii de
monitorizare

I. Reorganizarea administra iei publice centrale
1. Va continua activitatea
de optimizare a
structurilor organiza iilor
publice din sfera tiin ei
i inov rii (Reformarea

institu iilor de cercetare
din sectorul
agroalimentar)

Decembrie Consiliul
Suprem pentru

tiin i
Dezvoltare
Tehnologic  al
A. .M.

Hot rîrea
Guvernului

dup
aprobare

1. Optimizarea institu ional
i func ional  a autorit ilor

administra iei publice
centrale (AAPC)

2. Analiza regulamentelor
direc iilor CS DT al
A. .M. în vederea
elabor rii propunerilor de
excludere a dubl rilor de
func ii între acestea

Noiembrie CS DT Propuneri de
modificare a
regulamen-

telor
direc iilor

2. Focusarea organelor
centrale de specialitate ale
APC asupra elabor rii i
coordon rii strategice ale
politicilor sectoriale

1. Instituirea direc iei
politici, management i
monitorizare în sfera
tiin ei i inov rii

Februarie CS DT Hot rîrea
CS DT al

A. .M.

II. Procesul decizional
3. Întroducerea i utilizarea

tehnologiilor
informa ionale i
comunica ionale

1. Implementarea
sistemului integrat de
circula ie a documentelor
electronice i
informatizarea lucr rilor
de secretariat

Decembrie Centrul
Resurse i
Re ele
Informa ionale,
Direc iile
CS DT

Direc iile
CS DT

III. Managementul resurselor umane
4. Formarea unui corp de

func ionari publici
profesionist

1. Instruirea
func ionarilor publici în
vederea dezvolt rii
capacit ilor manageriale,
de planificare strategic ,
studiere a limbii engleze,
utilizare a tehnologiilor
informa ionale etc.

Decembrie CS DT
Direc ia
personal i
secretariat

Num rul
func ionarilor
publici care

au frecventat
cursuri de
instruire

IV. Managementul finan elor publice
5. Crearea unui sistem eficient

i durabil de interac iune a
procesului de elaborare a
politicilor cu procesul
bugetar

1.Raportarea trimestrial
despre eficien a utiliz rii
resurselor financiare în
institu iile din sfera
tiin ei i inov rii

Trimestrial CS DT,
Direc ia finan e
i contabilitate

a CS DT

Num rul de
rapoarte
privind
eficien a
utiliz rii
resurselor
financiare

V. Participare i comunicare
Obiectivele i ac iunile compartimentului V conform Planului de ac iuni al Guvernului in de competen a

Aparatului Guvernului
VI. Monitorizarea implement rii

Obiectivele i ac iunile compartimentului VI conform Planului de ac iuni al Guvernului in de competen a
Aparatului Guvernului

Denumirea obiectivelor sunt identice cu cele preconizate în Planul de ac iuni ale Guvernului


