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Cu privire la transmiterea bunurilor imobile  

la balanţa contabilă a Institutului de Genetică,  

Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM 

 

În scopul utilizării eficiente a bazei tehnico-materiale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

asigurării logistice a activităţii Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor AŞM, 

revitalizării terenurilor agricole pentru utilizare efectivă în scopuri ştiinţifice, în temeiul art.14 

alin. (6) din Legea 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)-(6) ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15.07.2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, 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,  Regulamentului cu privire la modul  de determinare şi comercializare a 

activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 

nr. 480 din 20.03.2008, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei  HOTĂRĂŞTE: 

1. Se transmit gratuit, în gestiunea operativă a Institutului de Genetică, Fiziologie şi 

Protecţie a Plantelor al AŞM, terenurile cu destinaţie agricolă amplasate în extravilanul mun. 

Chişinău, satul Băcioi, cu numerele cadastrale: 5511103.130 suprafaţa de 13.1999 ha, 

5511103.131 suprafaţa de 18.6993 ha, 5511103.129 suprafaţa de 63.5734 ha. 

2. Se transmit gratuit, de la balanţa contabilă a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer 

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

Plantelor al AŞM, cu drept de gestiune operativă, bunuri imobile şi instalaţii inginereşti conform 

listei (se anexează). 

3. Se aprobă componenţa comisiilor mixte de predare-primire a terenurilor, bunurilor 

imobile şi instalaţiilor inginereşti nominalizate în punctele l şi 2 ale prezentei hotărîri (se 

anexează). 

4. Directorul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, în 

termen de 30 de zile, va prezenta conducerii AŞM planul de acţiuni privind restabilirea stării 



fitosanitare a terenurilor agricole şi gestionarea imobilelor primite, cu întocmirea devizului de 

cheltuieli. 

5. Conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei va identifica resursele financiare 

necesare pentru demararea lucrărilor de revitalizare a terenurilor agricole transmise în gestiune  

Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM conform punctului 1 al 

prezentei hotărîri. 

6. Conducerea Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM va 

întreprinde măsuri urgente pentru limitarea accesului mijloacelor de transport din direcţia 

comunei Băcioi  spre terenurile agricole transmise prin instalarea unei bariere mobile. 

7. Secţia Protecţia Muncii a AŞM în comun cu conducerea Institutului de Genetică, 

Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM va întreprinde măsuri urgente pentru identificarea, 

neutralizarea şi evacuarea deşeurilor chimice, stocate în subsolul imobilului transmis conform 

punctului 2 al prezentei hotărîri. 

8. Conducerea Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM se 

împuterniceşte privind crearea comisiei pentru determinarea activelor neutilizate ale Instituţiei în 

scopul determinării stării activelor neutilizate şi înaintării conducerii AŞM propuneri 

argumentate privind utilizarea în continuare a acestora, inclusiv a încăperilor privatizate cu 

destinaţie de locuinţă. 

9. Se abrogă punctul 1 în partea ce ţine de transmiterea imobilelor din str. Dacia, 58, mun. 

Chişinău şi poziţiile 1-3 ale punctului 2 din Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 250 din 25 decembrie 

2008. 

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

vicepreşedinte al AŞM. 

  

 

 

 

Preşedinte,  

academician                                                             Gheorghe DUCA   

 

Secretar ştiinţific  

general interimar,  

doctor habilitat                                        Aurelia HANGANU 

 

 


