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mun. Chi in u

Cu privire la transmiterea imobilului A. .M.
din str. P durii, 20/1, mun. Chi in u,
la balan a contabil  a Agen iei pentru
Inovare i Transfer Tehnologic a A. .M.

În scopul acceler rii procesului de dezvoltare a sferei inov rii i transferului tehnologic (cre rii
structurilor de inovare, parcurilor tiin ifico - tehnologice i incubatoarelor de inovare), perfec ion rii
mecanismelor de asigurare financiar  a acestora, utiliz rii eficiente a bunurilor imobile ale A. .M., i în
conformitate cu art. 126, alin. 2, 3, 4 din Codul cu privire la tiin i inovare, nr. 259-XV din
15.07.2004 Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a
Moldovei H O T  R  T E:

1. Se transmite, cu titlu gratuit, de la 2 martie 2009, cu drept de gestionare operativ ,  imobilul
A. .M. din str. P durii, 20/1 (Bloc de sere – obiect de construc ie capital  nefinalizat ), mun.
Chi in u, de la balan a contabil  a Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al
A. .M. la balan a contabil  a Agen iei pentru Inovare i Transfer Tehnologic a A. .M.

2. Transmiterea imobilului A. .M. din str. P durii, 20/1, mun. Chi in u, se va efectua în
conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat,
organiza iilor, institu iilor, a subdiviziunilor lor, cl dirilor, construc iilor i altor mijloace fixe, aprobat
prin Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1996 nr. 10, art. 45).

3. Se creeaz  comisia mixt  de predare-primire a imobilului  A. .M. din str. P durii, 20/1, mun.
Chi in u, conform anexei, care va asigura pîn  la 15 martie 2009 perfectarea documentelor de predare -
primire în conformitate cu bilan ul contabil al fondurilor fixe.

4. Controlul asupra execut rii prezentei hot rîri îi revine dlui Mihai Vieru, vicepre edinte al
A. .M., i dlui dr.Ghenadie Cernei, director general al Agen iei pentru Inovare i Transfer
Tehnologic a A. .M.

Pre edinte al A. .M.
academician                     Gh. DUCA

Secretar tiin ific
general al A. .M.
doctor habilitat           I. GUCEAC



Anex
la  Hot rîrea CS DT al A. .M.

nr. 27 din 26 februarie 2009

COMPONEN A
comisiei mixte de predare-primire a imobilului A. .M. din str. P durii, 20/1, mun. Chi in u

de la balan a  contabil  a Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al A. .M
 la balan a contabil  a Agen iei pentru Inovare i Transfer Tehnologic a A. .M.

1. Mihai SIMON - ef al Direc iei logistic  a A. .M. (pre edinte al comisiei);

2. Rodion GOREA -  consultant al Direc iei juridice a A. .M.;

4. Violeta LUNCA U - specialist – principal al Direc iei finan e i contabilitate a CS DT
                                                    al A. .M;

4. Eugenia BULAI - contabil- ef al Agen iei pentru Inovare i Transfer Tehnologic a A. .M.

5. dr. Anatolie BUCATINSCHI - consultant al Agen iei pentru Inovare i Transfer Tehnologic a
A. .M.

6. Vladimir DIMITRIU          - ef al Sec iei logistic  a Agen iei pentru Inovare i Transfer Tehnologic
                                                    a A. .M.


