
PREZIDIUL  
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 

A MOLDOVEI 

 

PRESIDIUM  
OF THE ACADEMY  

OF SCIENCES OF MOLDOVA 

 

 
HOTĂRÂRE 

28 ianuarie 2020  
 

                                      Nr. 6 

mun. Chişinău 
 

Cu privire la organizarea ședinței Boardului 

Federației Europene a Academiilor de Științe 

Exacte și Umanistice (ALLEA) la Academia de Ştiinţe a Moldovei, 

în perioada 18-20 martie 2020 

 

În conformitate cu decizia Boardului Academiilor de Științe Exacte și Umanistice (ALLEA), 

care a avut loc la Barcelona, Spania, la 11-14 decembrie 2019, și scrisoarea oficială din partea dlui 

prof. dr. Antonio Loprieno, Președintele ALLEA, din 20 decembrie 2019, cu privire la organizarea 

ședinței Boardului Federației Europene a Academiilor de Științe Exacte şi umanistice (ALLEA) la 

Academia de Ştiinţe a Moldovei, în perioada 18-20 martie 2020, Prezidiul AŞM HOTĂRĂŞTE: 

 

1) Pentru organizarea ședinței Boardului ALLEA în perioada 18-20 martie 2020 se formează 

grupul de lucru în următoarea componenţă: 

– m. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreşedinte al AŞM. 

– dr. hab. Liliana Condraticova, secretar ştiinţific general al AŞM. 

– Mihai Vieru, șeful Aparatului administrativ al Prezidiului AȘM. 

– Vitalie Boian, șeful Secției finanțe, buget și analiză economică a Prezidiului AȘM. 

– Diana Cucoș, specialist principal, Secția management academic și relații externe. 

– Eugenia Tofan, specialist principal, Secția management academic și relații externe. 

– Lucia Nastasiuc, specialist principal, Secția management academic și relații externe. 

2) Se aprobă agenda evenimentului (Anexa nr. 1). 

3) Se aprobă componenţa delegaţiei oficiale (Anexa nr. 2). 

4) Se aprobă devizul estimativ de cheltuieli pentru organizarea evenimentului menționat 

(Anexa nr. 3). 

5) Secţia management academic şi relaţii externe este responsabilă pentru organizarea şi buna 

desfăşurare a evenimentului. 

6) Secția finanțe, buget și analiză economică a Prezidiului AŞM va efectua monitorizarea 

devizului de cheltuieli pentru organizarea ședinței Boardului ALLEA la Academia de Științe a 

Moldovei, conform prezentei hotărâri (Anexa nr. 3). 

7) Secția logistică a Prezidiului AȘM va efectua  procedurile de achiziții a mărfurilor și 

serviciilor pentru organizarea evenimentului. 

8) Controlul asupra îndeplinirii prezentei Hotărâri revine dnei doctor habilitat Liliana 

Condraticova, secretar ştiinţific general al AȘM. 

 

 

Preşedinte,  

academician                                           Ion TIGHINEANU 

 

Secretar ştiinţific general, 

doctor habilitat                                                            Liliana CONDRATICOVA  


