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Cu privire la demontarea i demolarea
obiectului nefinalizat „Complex de sere al
Institutului de Genetic i Fiziologie a Plantelor ”
i trecerea la pierderi a cheltuielilor nerecuperate

În leg tur  cu imposibilitatea continu rii lucr rilor de construc ie a obiectului nefinalizat
„Complexul  de  sere  al  Institutului  de  Genetic i  Fiziologie  a  Plantelor,  str.  P durii  20/1,  mun.
Chi in u”, specificat în anexa nr.3 la Hot rîrea Guvernului nr.875 din 27 septembrie 1999 „Cu
privire la obiectele de construc ie nefinalizate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,
nr.109, art.943), modificat i completat  prin Hot rîrea Guvernului nr.894 din 25 august 2005
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.119, art.984), Consiliul Suprem pentru tiin i
Dezvoltare Tehnologic  al A. .M. H O T  R  T E:

1. Se permite, în modul stabilit de actele legislative i normative în vigoare, demontarea i
demolarea obiectului nefinalizat „Complexul de sere al Institutului de Genetic i Fiziologie a
Plantelor, str. P durii 20/1, mun. Chi in u”, care se afl  la balan a contabil   a Agen iei pentru
Inovare i Transfer Tehnologic a A. .M. (valoarea de bilan  la 01.01.2009 constituie 594119,82
lei).

2. Se creeaz  comisia de monitorizare a demont rii i demol rii obiectului nefinalizat,
men ionat în p.1 al prezentei hot rîri, conform anexei, care va asigura perfectarea documentelor de
acumulare i luare la eviden a contabil  a materialelor de construc ie de la demontarea i demolarea
lui.

3. Se permite utilizarea materialelor de construc ie de la demontarea i demolarea obiectului
nefinalizat în cauz , la amenajarea infrastructurii Parcului tiin ifico - Tehnologic INAGRO.

4. Agen ia pentru Inovare i Transfer Tehnologic a A. .M. (dl dr. Ghenadie Cernei) va trece
la pierderi cheltuielile nerecuperate în rezultatul demont rii i demol rii.

5. Controlul asupra   execut rii prezentei hot rîri îi revine dlui Mihai Vieru, vicepre edinte
al A. .M.

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

Secretar tiin ific
general al A. .M.
doctor habilitat         I. GUCEAC



 Anex
la Hot rîrea CS DT al A. .M.

nr. 40 din 26 martie 2009

COMPONEN A

comisiei de monitorizare a demont rii i demol rii obiectului nefinalizat „Complexul de sere
al Institutului de Genetic i Fiziologie a Plantelor, str. P durii, 20/1, mun. Chi in u”, care se afl  la
balan a contabil   a Agen iei pentru Inovare i Transfer Tehnologic a A. .M.

Vladimir Dimitriu          -               Sef al Sec iei logistic  al AITT  (pre edintele comisiei)

Maria Bl ni             -                    Specialist principal al Direc iei logistic  a CS TD al A. .M.

Eugenia Bulai            -                   Contabil- ef al AITT

Dr. Anatolie Bucatinschi       -       Consultant al AITT


