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CONSILIUL SUPREM PENTRU
TIIN I DEZVOLTARE

TEHNOLOGIC  AL ACADEMIEI
DE TIIN E A MOLDOVEI

THE SUPREME COUNCIL
ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT OF THE ACADEMY

OF SCIENCES OF MOLDOVA

HOT RÎ RE

„ 17 ” iulie 2008 Nr. 128

mun.Chi in u

Cu privire la completarea organigramei
Institutului  de Inginerie Electronic i
Tehnologii Industriale (IIETI)

În baza Hot rârii Sec iei de tiin e Fizice i Inginere ti, solicit rii
Consiliului tiin ific al Institutului de Inginerie Electronic i Tehnologii
Industriale (IIETI) privind fondarea Laboratorului „Nanotehnologii” i conform
art. 86 lit. n) al Codului cu privire la tiin i Inovare al Republicii Moldova nr.
259-XV din 15 iulie 2004, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei H O T  R  T E:

1. A completa organigrama IIETI A M cu pozi ia „Laboratorul Nanotehnologii”,
care se creaz  în baza a 4 unit i din statele IIETI i 3 unit i transferate din
statele IFA A. .M. cu fondul de salarizare respectiv . Activitatea tiin ific  a
Laboratorului va fi desf urat , începînd cu luna ianuarie 2009.

2. A transmite tematica de cercetare institu ional , efectuat  de unit ile transferate
din IFA în cadrul proiectului 08.817.05.025A „Compu i semiconductori AIIBVI

i  AIBIIICVI pentru aplica ii în optoelectronic i fotonic : ob inerea,
nanostructurarea i caracterizarea” la IIETI în cadrul proiectului 06.408.026A
„Detectori matriciali de radia ie de infraro u prin strcturare indus  de
fotoconduc ia persistent i catalizatori-oxizi pentru procesele fotochimice”.

3. A transmite de la balan a IFA, cu titlu gratuit, la balan a IIETI înc perile nr. 011
(cu suprafa a de 36,7 m2), 206 (21,8 m2), 207 (46,2 m2) i 209 (72,9 m2) din
blocul principal al IIETI cu utilajul, echipamentul i mijloacele fixe aferente,
conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de
stat, organiza iilor, institu iilor, a subdiviziunilor lor, cl dirilor, construc iilor,
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mijloacelor fixe i altor active, aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr. 688 din 9
octombrie 1995.

4. Se constituie comisia de transmitere-primire conform anexei. Comisia va efectua
lucr rile de inventariere a spa iilor i bunurilor materiale transmise i va
prezenta pîn  la 15 octombrie 2008 la CS DT actul de predare – recep ie  i
bilan ul financiar de separare.

5. Controlul asupra execut rii prezentei hot râri îi revine dlui acad. B. Gaina,
secretar tiin ific general al A. .M.

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

Secretar tiin ific
general al A. .M.
academician B. GAINA


