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Cu privire la transmiterea Î.S. Uzina Experimental
 „ASELTEH” i Î.S. Uzina Experimental  Chimic  „IZOMER”
în subordinea Agen iei pentru Inovare i Transfer Tehnologic

În scopul amelior rii managementului i renov rii activit ii de produc ie a Î.S. Uzina
Experimental  „ASELTEH” i a Î.S. Uzina Experimental  Chimic  „IZOMER” în baza
art. 29, alineatele (1), (2) ale Codului cu privire la tiin i inovare nr.259 din
15.07.2004, art. 6, alineatul (1) al Legii cu privire la întreprinderea de stat  nr.146-XIII
din 16.06.1994 i în conformitate cu Acordul cu privire de parteneriat între Guvern i
Academia de tiin e a Moldovei pentru anii 2005-2008, aprobat prin Hot rârea
Guvernului nr.80 din 28.01.2005, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei H O T  R  T E:

1. Se transmite în gestionarea Agen iei pentru Inovare i Transfer Tehnologic Î.S.
Uzina Experimental  „ASELTEH” i Î.S. Experimental  Chimic  „IZOMER”.

2. Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e
a Moldovei, în calitate de fondator al întreprinderilor de stat nominalizate în pct. 1
al prezentei hot rîri, va transmite Agen iei pentru Inovare i Transfer Tehnologic
împuternicirile, prev zute în art.6, alin.1, 2, 3 al Legii cu privire la întreprinderea
de stat.

3. Agen ia pentru Inovare i Transfer Tehnologic, în termen de 2 luni de la semnarea
prezentei hot rîri  va elabora business-planurile privind activitatea de produc ie i
demarare a capacit ilor de produc ie ale întreprinderilor sus men ionate, de
modernizare i procurare a utilajului i elementelor necesare.

4. Controlul privind executarea prezentei hot râri îi revine domnului  vicepre edinte
al A. .M., membru corespondent Ion Tighineanu.

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

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


