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HOT ĂRÎRE 
 

„ 10 ” februarie 2011  
                                    Nr. 32 

mun.Chişinău 

Cu privire la acceptarea proiectului 
hotărîrii Asambleei  AŞM privind 
transmiterea unor bunuri materiale la 
balanŃa contabilă a Î.S. „Autobaza AŞM” 
 
 

În scopul utilizării eficiente a bazei tehnico-materiale a Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei 
şi asigurării logistice a activităŃii din sfera ştiinŃei şi inovării, automatizarea sistemului de 
înregistrare şi evidenŃă contabilă a bunurilor materiale a Î.S. „Autobaza AŞM” în 
conformitate cu Legea contabilităŃii nr.113 din 27.04.2007, precum şi în temeiul art.80, 
art.86 lit.v), art. 125 alin. (5), lit. b), art. 126 alin. (2) – (6) ale Codului cu privire la ştiinŃă şi 
inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004, Regulamentului cu privire la 
modul de transmitere a întreprinderii de stat, organizaŃiilor, instituŃiilor, a subdiviziunilor 
lor, clădirilor, construcŃiilor, mijloacelor fixe şi a altor active, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 688 din 09.10.1995, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi 
Dezvoltare Tehnologică al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei  
H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă proiectul hotărîrii Asambleei Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei privind 
transmiterea unor bunuri materiale la balanŃa contabilă a Î.S. „Autobaza AŞM” şi se 
înaintează Asambleei AŞM spre examinare. 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui Mihai Vieru, 
vicepreşedinte al AŞM. 

 
Preşedinte al AŞM 
academician                                                                Gh. DUCA 
 
Secretar ştiin Ńific  
general al AŞM 
doctor habilitat                                                              I. GUCEAC       
 
 

 



 
 

NOTĂ INFORMATIV Ă 
la proiectul Hotărîrii Consiliului Suprem pentru Ştiin Ńă şi Dezvoltare 
Tehnologică al Academiei de Ştiin Ńe a Moldovei (CSŞDT al A.Ş.M.) 

 „Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale  la balanŃa contabilă 
 a Î.S. „Autobaza A.Ş.M.” 

 
 
 Proiectul hotărîrii CSŞDT al A.Ş.M. este elaborat de către DirecŃia Logistică a 

CSŞDT  al A.Ş.M. în scopul utilizării eficiente a bazei tehnico-materiale a Academiei 

de ŞtiinŃe a Moldovei. 

 Pe parcursul anului 2010 în rezultatul utilării bazei tehnico-materiale a CSŞDT 

al A.Ş.M. au fost scoase din procesul tehnologic unele calculatoare cu o capacitate 

mai slabă de memorie şi cu funcŃii mai limitate, pentru executarea operaŃiunilor mai 

operative în sistematicul zilnic. 

 Concomitent, Î.S. „Autobaza A.Ş.M.” prin demersul nr.4/01 din 20 ianuarie 

2011 solicită transmiterea la balanŃa contabilă a întreprinderii a două calculatoare în 

scopul implementării sistemului de înregistrare şi evidenŃă contabilă a bunurilor 

materiale în conformitate cu prevederile Legii contabilităŃii nr.113 din 27.04.2007. 

 łinînd cont de cele menŃionate mai sus se propune transmiterea a două 

calculatoare (anul procedurii – 2005) de la balanŃa contabilă a Academiei de ŞtiinŃe a 

Moldovei  la balanŃa contabilă a Î.S. „Autobaza A.Ş.M.”. 

 Proiectul în cauză, se înaintează spre examinare în şedinŃa CSŞDT al A.Ş.M. 

 

 
 
Şeful DirecŃiei Logistică 
a CSŞDT al A.Ş.M.      Mihail SIMON 


