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Cu privire la lichidarea Centrului
Resurse i Re ele Informa ionale  al
Academiei de tiin e a Moldovei

În conformitate cu art. 74 lit.g) al Codului cu privire la tiin i inovare al Republicii
Moldova din 15 iulie 2004 i în leg tur  cu crearea Întreprinderii  de stat Institutul de
Dezvoltare a Societ ii Informa ionale în baza Centrului Resurse i Re ele Informa ionale al
Academiei de tiin e a Moldovei Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic
al A. .M. H O T  R  T E:

1. Se lichideaz  Centrul  Resurse i Re ele Informa ionale  al Academiei de tiin e a
Moldovei.

2. Disponibilizarea personalului în urma lichid rii Centrului  Resurse i Re ele
Informa ionale  al Academiei de tiin e a Moldovei se va efectua în conformitate cu
prevederile legisla iei în vigoare.

3. Academia de tiin e a Moldovei va institui comisia de lichidare i va asigura
desf urarea procedurii de lichidare a Centrului conform legisla iei în vigoare.

4.  A  transmite  patrimoniul  care  se  afl  la  balan a  contabil  a  Centrului   Resurse  i
Re ele Informa ionale la balan a contabil  a Întreprinderii de stat Institutul de Dezvoltare a
Societ ii Informa ionale în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere
a întreprinderilor de stat, organiza iilor, institu iilor, a subdiviziunilor lor, cl dirilor,
mijloacelor fixe i altor active, aprobate prin Hot rîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie
1995.

5. Controlul asupra execut rii prezentei hot rîri revine dlui membru corespondent Ion
Tighineanu, vicepre edinte al A. .M.
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