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Cu privire la transmiterea microscopului
fotonic „Neophot-32” i a cîntarului -500
de la o balan  contabil  la alta

În scopul asigur rii efectu rii studiilor metalografice preliminare de c tre colaboratorii
institutelor din cadrul Sec iei de tiin e Fizice i Inginere ti a A. .M. i inînd cont de solicitarea
Institutului  de  Genetic i  Fiziologie  a  Plantelor  al  A. .M.,  Consiliul  Suprem  pentru  tiin i
Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei H O T  R  T E:

1. Se transmite gratuit, de la 01 aprilie 2008, microscopul fotonic Neophot-32” de la
balan a contabil  a Institutului de Genetic i Fiziologie a Plantelor (IGFP) al A. .M. la balan a
contabil  a  Centrului de Metrologie i Metode Analitice de Cercetare (CMMAC) al A. .M. i
cîntarul  -500  de  la  balan a  contabil  a  CMMAC al  A. .M.  la  balan a  contabil  a  IGFP al
A. .M.

2. Transmiterea bunurilor materiale men ionate în p.1 al actualei Hot rîri  se va efectua în
conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor
de stat, organiza iilor, institu iilor, a subdiviziunilor, cl dirilor, construc iilor, mijloacelor fixe i
altor active, aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45).

3. Se creeaz  comisia mixt  de predare-primire a bunurilor materiale
conform anexei, care va asigura pân  la 10 aprilie 2008, perfectarea documentelor de predare-
primire în conformitate cu bilan ul contabil al fondurilor fixe ale institu iilor în cauz .

4. Controlul asupra execut rii prezentei hot rîri revine dlui dr. Mihail CEBAN,
vicedirector executiv al CS DT al A. .M.
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