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„ 04 ” decembrie 2018                         Nr. 41 

         mun. Chișinău     

  

Cu privire la gestionarea bunurilor materiale 

ale Academiei de Științe a Moldovei  

  

În temeiul art. 64 litera m) și art. 72 litera e) și h) ale Codului cu privire la știință și inovare 

nr. 259-XV din 15 iulie 2004, Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 60 din 29 iunie 2012, precum și în scopul gestionării eficiente a bunurilor materiale în 

procesul de reorganizare a Academiei de Științe a Moldovei, Prezidiul Academiei de Științe a 

Moldovei HOTĂRĂŞTE:  

1. Angajații aparatului administrativ și ai secțiilor de științe: 

 - vor asigura inventarierea, în cooperare cu Direcția politică economică și finanțe, a 

bunurilor materiale aflate în responsabilitatea sa;  

- vor întocmi un borderou al tuturor documentelor aflate în gestiune (corespondență, 

hotărâri, procese verbale etc.); 

- vor pregăti pentru predare dosarele cu documentele aflate în gestiune. 

2. În urma inventarierii bunurilor materiale și a întocmirii borderoului nominalizat la 

punctul 1 al prezentei hotărâri, fiecare angajat va transmite aceste bunuri și documente, printr-un 

act, șefului direcției din care face parte. 

3. Direcția politică economică și finanțe va remite șefilor de direcții lista de evidență a 

bunurilor materiale aflate în gestiune. 

4. Direcția logistică va înainta președintelui interimar al AȘM proiectul de hotărâre privind  

crearea Comisiei de casare a bunurilor materiale. 

5. Șefii de direcții vor înainta propuneri de casare a bunurilor materiale aflate în gestiune. 

6. Conducătorii secțiilor de științe vor verifica corectitudinea și evidența documentelor 

aferente activității secției de științe pe care o conduc, în special a proceselor verbale ale ședințelor 

secției și a hotărârilor aprobate. 

7. Termenul de realizare a acțiunilor menționate la punctele 1-6 ale prezentei hotărâri este 

12 decembrie 2018.  

8. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dlui Mihai VIERU, vicepreședinte 

al Academiei de Științe a Moldovei.  

 

 Președinte interimar,  

 academician                                                       Ion GUCEAC   
      

 Secretar ştiinţific general,   

doctor habilitat                                                                 Aurelia HANGANU     
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