
         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 

 

    HOT Ă R Î RE  
 „  02 ”  septembrie 2013                          Nr. 215 

            mun.Chişinău 

Cu privire la administrarea imobilului AŞM 

cu nr. cadastral 5511103133 din mun. Chişinău,  

bd. Dacia, 58 

 

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. 437 din  

16 iulie 2009, cu privire la transmiterea unor imobile, 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 la 

balanţa contabilă a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM, cu drept de gestiune 

operativă, bunul imobil (teren) cu numărul cadastral 5511103133 (cu suprafaţa - 0,38 ha),  

de la 1 septembrie 2013. 

2. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM (dl Roman Chirca): 

- va înregistra în evidenţa contabilă bunul imobil nominalizat în pct. 1 al prezentei 

hotărîri, în corespundere cu Planul geometric, nr. cadastral 5511103133  (copia se anexează), 

eliberat la 04.12.2012 de către Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău al Î.S. „Cadastru”; 

- va emite „Factura” (formular tipizat de document cu regim special, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 47 din 31.03.2010), pentru terenul cu suprafaţa 

de 0,38 ha, solicitată de către Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM 

prin scrisoarea cu nr. 498-02 din 18 aprilie 2013 (copia se anexează). 

3. Se aprobă componenţa comisiei mixte de predare-primire a bunului imobil nominalizat 

în pct. 1 al prezentei hotărîri conform anexei, care va asigura perfectarea documentelor de 

predare-primire pînă la 20 septembrie curent.  

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri revine dlui Mihai Vieru, vicepreşedinte al 

AŞM. 

 

Preşedinte, 

Academician        Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general, 

Membru corespondent      Ion GUCEAC 

 



 

 

              Anexă  

        la Hotărîrea CSŞDT al AŞM 

        nr. 215 din 02.09.2013 

 

 

 

COMPONENŢA  

comisiei mixte de predare-primire a bunului imobil (teren) cu nr. cadastral 5511103133 

 (cu suprafaţa - 0,38 ha) de la balanţa contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei   

la balanţa contabilă a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM 

 

 

 

1. Simon Mihail - şef 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. Chirca Roman  director al Agenţiei pentru Inovare şi 

Transfer Tehnologic a AŞM;  

 

5. Bulai Eugenia - contabil-şef al Agenţiei pentru Inovare şi 

Transfer Tehnologic a AŞM. 

 


