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ASAMBLEEA
ACADEMIEI DE TIIN E

A MOLDOVEI

ASSEMBLY
OF THE ACADEMY

OF SCIENCES MOLDOVA

H O T  R Î R E

 „24” ianuarie 2008                           Nr.VI/3
mun. Chi in u

Cu privire la modificarea Statutului
Academiei de tiin e a Moldovei,
aprobat prin Hot rîrea nr. 2 a Asambleei
Academiei de tiin e din 29 octombrie 2004

În  temeiul  alin.  (4)  lit.  a)  al  articolului  81  al  Codului  cu  privire  la  tiin i  inovare
nr.259-XV din 15 iulie 2004, Asambleea Academiei de tiin e a Moldovei HOT TE:

1) Se completeaz  p.23 al Statului Academiei de tiin e a Moldovei  la sfîr it cu fraza:
„În componen a biroului Sec iei intr  din oficiu directorii organiza iilor din sfera tiin ei i
inov rii din subordinea A. .M. cu drept de vot”.
          2) Se completeaz  p.34 al Statutului Academiei de tiin e a Moldovei  cu lit. d)
Candidaturile pentru ocuparea posturilor de director adjunct i secretar tiin ific ai
organiza iilor - membri institu ionali ai A. .M.  pot fi propuse de directorul organiza iei,
consiliul tiin ific ai organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii, de membrii titulari i membrii
coresponden i din cadrul Sec iei de tiin e respective, precum i de  Biroul Sec iei
corespuz toare. Candidaturile directorului adjunct i secretarului tiin ific ai organiza iilor-
membri institu ionali ai A. .M. se aprob  de c tre Biroul Sec iei. Directorul adjunct ales este
confirmat în func ie de Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al
Academiei de tiin e a Moldovei.

3) Conduc torii organiza iilor din sfera tiin ei i inovare din subordinea A. .M. vor
opera modific rile de rigoare în statutele acestora.
          4) Controlul asupra execut rii prezentei hot rîri revine secretarului tiin ific general al
A. .M. dlui academician  Boris Gaina.

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

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


