
 

 
        CONSILIUL SUPREM PENTRU 

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

THE SUPREME COUNCIL ON SCIENCE 

AND TECHNOLOGICAL  

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY 

OF SCIENCES OF MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E  
 

„  27 ”  iunie 2013  
                                 Nr. 154 

mun. Chişinău 

 

 
Cu privire la administrarea  imobilelor AŞM 

din mun. Chişinău, str. Pădurii, 26/1 

 

 

În scopul utilizării eficiente a complexului patrimonial al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

organizarea efectivă a procesului ştiinţific, sporirii responsabilităţii pentru starea tehnico-

gospodărească prin organizarea procedurii de achiziţionare a lucrărilor de reparaţie capitală a 

încăperilor unor imobile ale AŞM din mun. Chişinău, str. Pădurii, 26/1 (amenajarea 

laboratoarelor de microbiologie şi dozimetrie ale instituţiei publice Centrului de Tehnologii 

Ionizante, creat prin hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 179 din 25 septembrie 2008), în temeiul art.10 

al Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), art. 86 lit. v), art. 126, 

alin.(2)-(7) ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15.07.2004, cu modificările 

şi completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului RM nr.270 din 18 aprilie 2013, Cu privire la 

reorganizarea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, 

clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi a altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 688 din 09.10.1995, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se transmite gratuit, de la balanţa contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi de la 

balanţa contabilă a Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor  al AŞM la balanţa contabilă 

al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, în termen de 1 luna din 

momentul înregistrării de stat, cu drept de gestiune operativă, respectiv bunurile imobile 

(terenuri) cu numerele cadastrale 0100119174 (cu suprafaţa - 70,2407 ha), 0100119260 (cu 

suprafaţa - 6,1304 ha), 0100309039 (cu suprafaţa - 9,7179 ha), 0100118012 (cu suprafaţa - 

10,8234 ha), 01001190008 (cu suprafaţa - 185,368 ha) şi bunurile imobile (construcţii) cu 

numerele cadastrale, după cum urmează în tabela de mai jos: 

 

Cod Tipul bunului Suprafaţa la sol, m2 Notă 

1 2 3 4 

0100119174.01 construcţie 4749,2  

0100119174.02 construcţie 1468,9  

0100119174.03 construcţie 1080,3  

0100119174.04 construcţie 1395,6 - cu excepţia imobilului  lit. F, etajul 2 cu suprafaţa 

totală de 121 m2, ce se transmite AŞM conform pct.2 al 

actualei hotărîri; 
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- cu excepţia imobilului lit. F, etajul 1, cu suprafaţa 
totală de 1028,7 m2, transmis Î.S. Uzina Experimentala 

Chimică „IZOMER” a AŞM prin Hotărîrea Asambleei 

AŞM nr. XIV/6 din 03 aprilie 2012 

0100119174.05 construcţie 943,7 - cu excepţia imobilului  lit. G, cu suprafaţa totală de 

1009,3 m2, ce se transmite AŞM conform pct.2 al 
actualei hotărîri; 

- cu excepţia imobilului lit. G2, cu suprafaţa totală de 

1715,7 m2, transmis Î.S. Uzina Experimentala Chimică 
„IZOMER” a AŞM prin Hotărîrea Asambleei AŞM 

nr.XIV/6 din 03 aprilie 2012 
0100119174.06 construcţie 1610,1  

0100119174.07 construcţie 626,9  

0100119174.08 construcţie 848,4  

0100119174.09 construcţie 627,3  

0100119174.10 construcţie 520,9  

 

2. Se transmite gratuit, de la balanţa contabilă al Institutului de Genetică şi Fiziologie a 

Plantelor al AŞM la balanţa contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de la 1 iulie 2013 

imobilul lit. F cu nr. cadastral 0100119174.04, etajul 2 cu suprafaţa totală de 121 m2 şi imobilul 

lit. G cu nr. cadastral 0100119174.05, cu suprafaţa totală de 1009,3 m2 din str. Pădurii, 26/1 

mun. Chişinău. 

3. Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM va inventaria şi înregistra în 

evidenţa contabilă bunurile imobile nominalizate în tabelă la pct. 1 al prezentei hotărîri, în 

conformitate cu Planul geometric (cu nr. cadastral 0100119174), eliberat la 29.08.2012 de către 

Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău al Î.S. „Cadastru”.  

4. Se interzice Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM punerea 

în gaj, înstrăinarea, locaţiunea, concesionarea etc., fără aprobarea de către CSŞDT al AŞM.  

5. Se aprobă componenţa comisiei mixte de predare-primire a bunurilor imobile 

nominalizate în pct. 2 al prezentei hotărîri, care va asigura  perfectarea documentelor de predare-

primire pînă la 20 iulie curent.  

6. Se abrogă hotărîrile Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

AŞM la subiectul în cauză, după cum urmează: 

1) nr. 172 din 30 octombrie 2009; 

2) nr. 189 din 11 octombrie 2010; 

3) nr. 280 din 22 decembrie 2011; 

4) nr. 257 din 20 decembrie 2012. 

7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui Mihai Vieru, vicepreşedinte 

al AŞM. 

 

 

 

Preşedinte, 

academician       Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general, 

membru corespondent     Ion GUCEAC 
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Anexă 

       la hotărîrea CSŞDT al AŞM 

       nr.154 din 27.06.2013 

 

 

 

COMPONENŢA  

comisiei mixte de predare-primire a bunurilor imobile (terenuri)  

cu nr. cadastrale 0100119174 (cu suprafaţa - 70,2407 ha)  

şi 0100119260 (cu suprafaţa - 6,1304 ha) 

de la balanţa contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 la balanţa contabilă a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM 

 

 

 

1. Blaniţa Maria - şef adjunct al Direcţiei logistică 

a CSŞDT al AŞM 

(preşedinte al comisiei); 

 

2. Alcaz Roman - inginer principal al Direcţiei logistică 

a CSŞDT al AŞM; 

 

3. Crăciun Silvia - specialist principal al Direcţiei politică 

economică şi finanţe a CSŞDT al AŞM; 

 

4. Botnaru Vasile, dr.hab. - director interimar al Institutului de Genetică 

şi Fiziologie a Plantelor al AŞM; 

 

5. Ungureanu Galina - contabil şef al Institutul de Genetică şi 

Fiziologie a Plantelor al AŞM. 

 


