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Cu privire la înc perile pentru birouri
ale imobilului A. .M. din str. Academiei, 5a

În scopul sporirii responsabilit ii organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii
subordonate Academiei de tiin e a Moldovei, amplasate în imobilul A. .M. din
str. Academiei, 5a pentru starea tehnico-gospod reasc , cît i pentru organizarea
efectiv  a procesului tiin ifico-organizatoric conform Hot rîrii Guvernului
Republicii Moldova nr.1326 din 14 decembrie  2005 „Cu privire la m surile de
optimizare a infrastructurii sferei tiin ei i inov rii” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art-1406), Consiliul Suprem pentru tiin
i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei HOT TE:

1. A permite folosirea temporar , de la 01 februarie 2009, organiza iilor din
sfera tiin ei i inov rii, subordonate A. .M., amplasate în imobilul A. .M. din
str. Academiei, 5a, cu dreptul de a da în arend , dup  cum urmeaz :

1.1. Bibliotecii tiin ifice Centrale „Andrei Lupan”, înc perile:

Etajul 1- cu nr.: 101 (160 m2), 102 (37 m2), 103 (327 m2), 104 (19 m2),
105 (15m2), 109 (8,6 m2), 116  (29,5 m2), 117 (18,5m2), 118  (48 m2),  119
(15 m2),   120 (63 m2), 121 (201 m2), 122(17 m2),
- total – 13 înc peri, 958,6 m2;

Etajul 2 - cu nr.: 202 (185m2), 203 (86m2), 204 (24m2), 205  (47,3m2),
206 (212m2), 207 (28,6m2), 208 (68,7m2), 209 (215,9 m2), 210 (26,4m2),
-  total - 9 înc peri, 893,9 m2;

1.2. Institutului de Dezvoltare a Societ ii Informa ionale, înc perile:



Etajul 1- cu nr: 106 (120m2), 107 (32 m2), 108 (3,5m2), 110 (41,2m2),
111 (55,72m2), 112 (55,72m2), 113(55,72m2),114(55,72m2), 115(54,40 m2),
- total - 9 înc peri , 473,98 m2.

2. Se oblig  Institutul de Dezvoltare a Societ ii Informa ionale de a încheia
contract de prestare a serviciilor comunale cu Biblioteca tiin ific  Central
„Andrei Lupan”.

3. A permite darea în arend  a înc perilor imobilului A. .M. din str.
Academiei, 5a  de c tre Institutul de Dezvoltare a Societ ii Informa ionale, cu
coordonarea conducerii Bibliotecii  tiin ifice Centrale „Andrei Lupan”.

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hot rîri îi revine dlui Mihai Vieru,
vicepre edinte al A. .M., i dlui Alexandru Procopciuc, director adjunct pe
probleme generale al Bibliotecii  tiin ifice Centrale „Andrei Lupan”.
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