
 
               CONSILIUL SUPREM PENTRU 

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

THE SUPREME COUNCIL 

ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY 

OF SCIENCES OF MOLDOVA 

 

HOT Ă R Î R E  
 

„  24 ”  martie 2011  
                                     Nr. 51 

mun.Chişinău 

Cu privire la transmiterea blocului de locuit nefinalizat  

cu 60 de apartamente din bd. Dacia, 58, mun. Chişinău la  

balanţa contabilă a Institutului de Protecţie a Plantelor  

şi Agricultură Ecologică al AŞM 

 

 Pentru finalizarea construcţiei blocului locativ din bd. Dacia, 58, mun. Chişinău, urgentarea 

soluţionării problemei construcţiei de locuinţe în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, precum şi 

pentru crearea condiţiilor de asigurare cu spaţiu locativ a cadrelor ştiinţifice şi a altor funcţionari 

publici, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se transmite, cu titlu gratuit, de la 25 martie 2011 blocul de locuit nefinalizat cu 60 de 

apartamente din bd. Dacia, 58, mun. Chişinău, de la balanţa contabilă a Agenţiei pentru Inovare şi 

Transfer Tehnologic a AŞM la balanţa contabilă a Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură 

Ecologică al AŞM. 

 

          2. Transmiterea blocului de locuit nefinalizat cu 60 de apartamente din bd. Dacia, 58, mun. 

Chişinău se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, 

construcţiilor şi altor mijloace fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 688 din 

9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art. 45). 

 

3.  Se creează comisia mixtă de predare-primire a blocului locativ nefinalizat conform 

anexei, care va asigura pînă la 05 aprilie 2011 perfectarea documentelor de predare - primire în 

conformitate cu bilanţul contabil al fondurilor fixe. 

 

4.  În anexa nr.1 la hotărîrea CSŞDT al AŞM nr.250 din 25.12.2008 „Cu privire la 

transmiterea unor imobile şi a unor bunuri materiale la balanţa Agenţiei pentru Inovare şi Transfer 

Tehnologic a AŞM”, sintagma „Casa de locuit neterminată” se exclude, iar cifra „64079,1” se 

substituie cu cifra „56205,8”.  

 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui Mihai Vieru, vicepreşedinte al 

AŞM, şi dlui dr. Ghenadie Cernei, director general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer 

Tehnologic a AŞM. 

 

Preşedinte al AŞM 

academician                                                                Gh. DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general al AŞM 

doctor habilitat                                                              I. GUCEAC       



          Anexă  

      la hotărîrea CSŞDT al AŞM 

   nr. 51 din 24.03.2011 

 

 

 

 

 

 

COMISIA MIXTĂ 

de predare-primire a blocului de locuit nefinalizat cu 60 de apartamente 

din bd. Dacia, 58, mun. Chişinău de la balanţa contabilă a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer 

Tehnologic a AŞM la balanţa contabilă a Institutului de Protecţiei a Plantelor şi Agricultură Ecologică 

al AŞM 

 

 

 

1. Sergiu Brumă, şef de secţie transfer tehnologic a AITT a AŞM; 

 

2. Eugenia Bulai, contabil-şef la AITT a AŞM; 

 

3. Vladimir Dimitriu, specialist principal la AITT a AŞM; 

 

4. Valentina Baluţa, director adjunct pe probleme generale la Institutul de Protecţie a 

Plantelor şi Agricultură Ecologică (IPPAE) al AŞM; 

 

5. Ludmila Basiul, contabil-şef la IPPAE al AŞM; 

 

6. Victor Gorban, colaborator ştiinţific la IPPAE al AŞM. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 


