
              

          
                 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  
„  21 ”  aprilie 2011  

                                   Nr. 73 

mun.Chişinău 

Cu privire la transmiterea unui imobil la balanţa 

contabilă a AŞM 

 

În scopul realizarii a hotărîrii Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. XIII/7 din 10 

martie 2011 privind  acceptarea proiectului Hotărîrii Guvernului R.Moldova „Cu privire la schimbul 

terenurilor”, precum şi în temeiul art. 86 lit.v), art. 126, alin. (2) – (6) ale Codului cu privire la ştiinţă şi 

inovare nr.259-XV din 15.07.2004, prevederilor Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.770 din 

20.10.1994 privind aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea întreprinderii de stat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

întreprinderii de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, 

mijloacelor fixe şi a altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr. 688 din 09.10.1995, 

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

1. Se micşorează capitalul social al Întreprinderii Experimentale Chimice „Izomer” a AŞM prin 

excluderea construcţiei (clădire de producere) cu suprafaţa totală de 168,5 m.p. din str. Sprîncenoaia, 

5/1, mun. Chişinău, cu valoarea de 153160,33 lei, şi se transmite construcţia în cauză la balanţa 

contabila a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

2. Se creează comisia mixtă de predare-primire a construcţiei (clădire de producere) cu suprafaţa 

totală de 168,5 m.p. din str. Sprîncenoaia, 5/1, mun. Chişinău, conform anexei nr.1, care  va perfecta 

documentele respective privind transmiterea construcţiei în conformitate cu bilanţul contabil al 

fondurilor fixe. 

3. Se autorizează, cu aprobarea ulterioară a Asambleei AŞM, demolarea construcţiei (clădire de 

producere) cu suprafaţa totală de 168,5 m.p. din str. Sprîncenoaia, 5/1, mun. Chişinău, care va fi luată 

la balanţa contabilă a AŞM conform pct.1 al prezentei hotărîri în conformitate cu prevederile 

Raportului de expertiză, eliberat de Serviciul de stat  pentru verificarea şi expertizarea proiectelor şi 

construcţiilor.  

4. Se creează comisia privind monitorizarea lucrărilor de demolare a construcţiei (clădire de 

producere) cu suprafaţa totală de 168,5 m.p. din str. Sprîncenoaia, 5/1, mun. Chişinău, pentru posibila 

acumulare a bunurilor materiale ce pot fi utilizate în procesul tehnologic ulterior şi se aprobă 

componenţă nominală a acesteia, conform anexei nr.2. 

5. Se stabileşte că, în caz de acumulare a unor bunuri materiale, comisia va înainta lista acestora la 

Comisia pentru reevaluarea mijloacelor fixe, stocurilor de mărfuri şi materiale, iar Direcţia politică  

economică şi finanţe a CSŞDT  al AŞM (dl Vitalie Boian) va lua la evidenţă contabilă bunurile 

materiale menţionate şi va efectua, prin intermediul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, 

modificările în valoarea de preţ a imobilului în cauză în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

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

 

Preşedinte al AŞM 

academician                                                                 Gh. DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general al AŞM doctor habilitat         I. GUCEAC   
         



 
                                                                                                 Anexa nr.1 

              la hotărîrea CSŞDT al AŞM 

                 nr.73 din 21 aprilie 2011 

 

 

 

 

 

 

COMISIA MIXTĂ 

de predare-primire a construcţiei (clădire de producere) 

 cu suprafaţa totală de 168,5 m.p. din str. Sprîncenoaia, 5/1, mun. Chişinău, 

 de la balanţa contabila a Întreprinderii Experimentale Chimice „Izomer” a AŞM 

 la balanţa  contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

 

 
1. Mihail Simon şeful Direcţiei logistică a CSŞDT al AŞM 

(preşedinte al comisiei); 

 

2. dr. Aliona Mereuţă director al Întreprinderii Experimentale Chimice „Izomer” 

 a AŞM; 

 

3. Felicia Railean contabil şef al Întreprinderii Experimentale Chimice„Izomer” 

a AŞM; 

 

4. Silvia Crăciun consultant al Direcţiei politică economică şi finanţe a CSŞDT 

al AŞM; 

 

5. Alina Darie specialist principal al Direcţiei logistică a CSŞDT al AŞM. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
                                                                                                   



                                                                   Anexa nr.2 

                      la hotărîrea CSŞDT al AŞM 

                         nr.73 din 21 aprilie 2011 

 

 

 

 

 

COMISIA 

de monitorizare a lucrărilor de demolare a construcţiei (clădire de producere) 

cu suprafaţa totală de 168,5 m.p. din str. Sprîncenoaia, 5/1, mun. Chişinău, 

transmisă la balanţa  contabilă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

 

 
1. Valeriu Toncovidov inginer şef al Secţiei de deservire a instalaţiilor 

inginereşti a AŞM 

(preşedinte al comisiei); 

 

2. Maria Blaniţa şef adjunct al Direcţiei logistică a CSŞDT 

al AŞM; 

 

3. Silvia Crăciun consultant al Direcţiei politică economică şi finanţe 

a CSŞDT al AŞM; 

 

4. Veronica Bozu specialist coordonator al Direcţiei de reparaţie şi 

construcţie a AŞM; 

 

5. Alina Darie specialist principal al Direcţiei logistică a CSŞDT 

 al AŞM. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 


