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Cu privire la modificarea Statutului Institutului de
Inginerie Electronic i Tehnologii Industriale al A. .M.

În conformitate cu articolul 86 lit. l) al Codului cu privire la tiin i inovare al Republicii
Moldova, cu modific rile ulterioare, în scopul realiz rii Hot rîrii Consiliului Suprem pentru tiin i
Dezvoltare Tehnologic  al A. .M. nr. 36 din 20.03.2008 i în rezultatul  reorganiz rii prin absorb ie de

tre I.I.E.T.I. a Sec iei Deservire Metrologic i Tehnic  a Mijloacelor de M surare a Centrului de
Metrologie i Metode Analitice de Cercetare, cu transmiterea organiza iei absorbante a tuturor
drepturilor i obliga iilor structurilor absorbite, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic  al A. .M. H O T  R  T E:

1.Se modific  Statutul Institutului de Inginerie Electronic i Tehnologii Industriale, dup  cum
urmeaz :

1.1.  Se completeaz  p. 2 cu alineatul:
„Sec iei de Deservire Metrologic i Tehnic  a Mijloacelor de M surare a Centrului de
Metrologie i Metode Analitice de Cercetare în baza actului de primire-predare din
01.10.2008”.
1.2.  Se completeaz  p. 8 cu alineatele:
„efectuarea deservirii metrologice i tehnice a mijloacelor de m surare i utilajului;
efectuarea etalon rii i verific rii mijloacelor de m surare i utilajului;
efectuarea repara iei, închirierii, mont rii, punerii în func iune a mijloacelor  de m surare i
utilajului;
fabricarea, comercializarea, asisten a tehnic i verificarea articolelor de tehnic  medical ;
producerea azotului lichid i comercializarea lui în conformitate cu legisla ia în vigoare”.
1.3.  Se modific  p. 72 în urmatoarea redac ie:

„Institutul poate s  presteze contra plat  servicii în domeniu, inclusiv repara ia utilajului
metrologic, tehnicii de calcul i altui utilaj electronic, în conformitate cu legisla ia în vigoare.
Veniturile de la acest tip de serviciu Institutul le utilizeaz  ca surs  suplimentar  de finan are,
inclusiv pentru între inerea i dezvoltarea bazei tehnico-materiale.”
1.4. Se substituie pe tot parcursul textului statutului sintagma „Sec ia de tiin e Fizice i
Inginere ti” cu sintagma „Sec ia de tiin e Exacte i Economice”.
1.5.  Se exclude din textul Statutului sintagmele „Centru” i  „director Centru”.

2. Controlul asupra execut rii prezentei hot rîri îi  revine dlui Ion Guceac, dr. hab., secretar tiin ific
general al Academiei de tiin e a Moldovei.

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

Secretar tiin ific
general al A. .M.
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