
Cu privire la modificarea Hot rîrii CS DT al A. .M. nr. 129
din 17 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea proiectelor pentru
procurarea echipamentului pe anul 2009”

În corespundere cu prevederile art. 86, lit. d) al Codului cu privire la tiin i inovare al
Republicii Moldova i în urma examin rii demersului acad. Ion Ababii, rectorul Universit ii de Stat de
Medicin i Farmacie „N.Testemi anu”, privind finan area proiectului „Evaluarea factorilor de risc i
aprecierea mecanismelor patogenetice în apari ia AVC” (conduc tor al proiectului – membru
corespondent Stanislav Groppa) pentru anul 2009, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic  al A. .M. H O T  R  T E:

1. Se modific  anexa la Hot rîrea CS DT al A. .M. nr. 129 din 17 iulie 2008 „Cu privire la
aprobarea proiectelor pentru procurarea echipamentului pe anul 2009”, dup  cum urmeaz :

Sintagma „Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie „N. Testemi anu” din compartimentul
„Organiza ia executant” la pozi ia „Evaluarea factorilor de risc i aprecierea mecanismelor patogenetice
în apari ia AVC”, direc ia strategic  „Biomedicina, farmaceutica, men inerea i fortificarea s ii”, se
substituie cu sintagma „Centrul Na ional tiin ifico - Practic de Medicin  Urgent ”.

2. Direc ia  finan e i contabilitate (dl V. Boian) va opera modific rile respective în documentele
financiare în sum  de 500,0 (cinci sute) mii lei pentru procurarea echipamentului.

2. Controlul asupra execut rii prezentei hot rîri îi revine dlui doctor habilitat  Ion Guceac,
secretar tiin ific general al A. .M.
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