SUPREME COUNCIL ON SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF MOLDOVA

CONSILIUL SUPREM PENTRU
ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE
TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI
DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

HOTĂRÂRE
” 12 ” ianuarie 2017

Nr. 17
mun. Chișinău

Despre aprobarea modificărilor și completărilor
la Statutul Instituției Publice Biblioteca Științifică
Centrală ,,Andrei Lupan” (Institut) a AȘM
În temeiul articolului 86 lit. d) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii
Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Suprem pentru Știință și Dezvoltarea Tehnologică al AȘM HOTĂRĂȘTE:
1. Statutul Instituției Publice Biblioteca Științifică Centrală ,,Andrei Lupan” (Institut) a
AȘM, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al
AŞM nr. 152 din 12 iulie 2014, se modifică şi se completează, după cum urmează:
- În Capitolul II, pct. 10, lit. o) va avea următorul conţinut: ,,menține și gestionează
patrimoniul arhivistic al AȘM;”, lit. ț) va avea următorul conţinut: ,,încheie contracte de prestare
a serviciilor de cercetare-dezvoltare și a serviciilor de cercetare-dezvoltare de creație cu persoane
fizice și juridice pentru executarea lucrărilor de elaborare, verificare și redactare științifică și
artistică a compartimentelor tematice;”
- În Capitolul II, pct. 10 se completează cu lit. y) care va avea următorul conţinut
,,asigură în mod centralizat accesul organizațiilor și instituțiilor din subordinea Academiei de
Științe a Moldovei la bazele de date bibliografice internaționale și resursele informaționale
Internet”, se completează cu lit. z) care va avea următorul conţinut: ,,promovează rezultatele
științifice obținute în cadrul Academiei de Științe a Moldovei prin organizarea conferințelor și
meselor rotunde, publicarea în presa scrisă, audio-vizuală și electronică a materialelor tematice”.
2. Se abrogă Hotărârea CSŞDT nr. 290 din 27 octombrie 2016 “Cu privire la
modificarea şi completarea Statutului Instituţiei Publice Biblioteca Ştiinţifică Centrală ”Andrei
Lupan” (Institut) a AŞM”.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dlui dr. hab. Constantin
Manolache, director al Bibliotecii Științifice Centrale ,,Andrei Lupan” (Institut);
responsabilitatea privind monitorizarea executării hotărârii revine dl mem. cor. Ion Guceac,
vicepreședinte al AȘM.
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