
                                                                                                                
        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 R E  
 

„  15 ”  septembrie 2011  
                                     Nr. 183  

mun.Chişinău 

 

 

Cu privire la transmiterea imobilului lit.”D” 

din str. Sprîncenoaia, 5/1, mun. Chişinău  

la balanţa contabilă a Universităţii AŞM 

 

 

În scopul utilizării eficiente a bazei tehnico-materiale a organizaţiilor din 

sfera ştiinţei şi inovării subordonate AŞM, precum şi în temeiul art. 86 lit.v), art.126 

alin. (2)–(6) ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15.07.2004, 

prevederile art. 4 şi 6 din Legea cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 

16.06.1994, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderii 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 aprobă micşorarea capitalului social şi modificarea Statutului Întreprinderii 

Experimentale Chimice „Izomer” a AŞM, la propunerea Consiliului de 

administrare, prin excluderea construcţiei (bloc de producere) cu suprafaţa totală de 

168,9 m
2
 din str. Sprîncenoaia, 5/1, mun. Chişinău, cu valoarea de 153158,00 lei, şi 

transmiterea acesteia la balanţa contabila a Universităţii Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei. 

 

2. Se creează comisia mixtă de predare-primire a construcţiei menţionate 

conform anexei, care va perfecta documentele respective privind transmiterea 

construcţiei în conformitate cu bilanţul contabil al fondurilor fixe. 

 

3. Se autorizează  schimbarea statutului spaţiului administrativ al construcţiei 

menţionate în spaţiu locativ, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale 

colaboratorilor Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

 

 

 

 

 



4. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (mem. cor. Maria Duca) în 

comun cu Direcţia logistică a CSŞDT al AŞM (dl Mihail Simon) vor întreprinde 

măsuri de conlucrare cu Primăria mun. Chişinău în scopul obţinerii Certificatului de 

urbanism privind schimbarea statutului spaţiului administrativ al construcţiei (bloc 

de producere), cu suprafaţa totală de 168,9 m.p. din str. Sprîncenoaia, 5/1, mun. 

Chişinău. 

 

5. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei: 

-   va perfecta la Organul Cadastral Teritorial Chişinău dosarul cadastral asupra 

spaţiului locativ al construcţiei cu suprafaţa totală de 168,9 m.p. din str. 

Sprîncenoaia, 5/1, mun.Chişinău; 

-  va repartiza spaţiul locativ al construcţiei, cu suprafaţa totală de 168,9 m.p. din 

str. Sprîncenoaia, 5/1, mun. Chişinău, colaboratorilor universităţii, în conformitate 

cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

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

vicepreşedinte al AŞM. 

 

 

 

 

Preşedinte al AŞM 

academician                                                                Gh. DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general al AŞM 

doctor habilitat                                                                        I. GUCEAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Anexă   

la hotărîrea CSŞDT al AŞM 

 nr.183 din 15 septembrie  2011 

 

 

 

 

 

 

COMISIA MIXTĂ 

de predare-primire a construcţiei (bloc de producere) 

 cu suprafaţa totală de 168,9 m.p. din str. Sprîncenoaia, 5/1, mun.Chişinău, 

 de la balanţa contabila a Întreprinderii Experimentale Chimice „Izomer” a AŞM 

 la balanţa  contabilă a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

 

 
1. Ana Erhan - prorector al Universităţii AŞM 

(preşedinte al comisiei); 

 

2. dr. Aliona Mereuţă - director al Întreprinderii Experimentale Chimice 

„Izomer” a AŞM; 

 

3. Felicia Railean - contabil-şef al Întreprinderii Experimentale 

Chimice„Izomer” a AŞM; 

 

4. Tatiana Babinciuc - şefa secţiei logistică a Universităţii AŞM. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 


