
Proiect 
GUVERNUL   REPUBLICII   MOLDOVA 

HOTĂRÎRE 
Cu privire la trecerea dintr-un domeniu în altul şi schimbul unor terenuri 

 
În temeiul art. 8, art.20 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările şi completările 
ulterioare, (3), art.823.-824 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06 iunie 2002 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), art. 12 pct. 1) din Legea nr.64-XII din 31 mai 
1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, 
art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin.(4) din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 
2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2007, nr.70-73, art.316), art. 6 alin. (l) lit. a) din Legea nr. 121 -XVI din 4 mai 2007 privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-
93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 
1. Se trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, terenurile proprietate 

publică a statului, aflate în administrarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, după cum urmează: 
a) 0,0850 ha, numărul cadastral 0100212304, din intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5; 
b) 0,0725 ha, numărul cadastral 0100212309, din intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5; 
c) 0,0087 ha, numărul cadastral 0100212310, din intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5. 

2. Se autorizează schimbul terenurilor de pămînt: 
a) proprietate privată a persoanei fizice cetăţenei Cecetova Ludmila, cod personal 

0961012893858, cu suprafaţa de 0,05 ha, numărul cadastral 0100212025, str. Academiei, f/n, mun. 
Chişinău pe terenul cu suprafaţa de 0,0850 ha, numărul cadastral 0100212304, din intravilanul mum. 
Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5; 

b) proprietate privată a persoanei juridice Î.C.S „BASS INTERNATIONAL" SRL, cod fiscal 
1008600048849, cu suprafaţa de 0,053 ha, numărul cadastral 0100212084, str. Academiei, 3/5, mun. 
Chişinău pe terenul cu suprafaţa de 0,0725 ha, numărul cadastral 0100212309, din intravilanul mun. 
Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5. 

3. Se constituie servitutea asupra terenului cu numărul cadastral 0100212310, cu suprafaţa de 
0,0087 ha, din intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5, pentru terenul cu numărul cadastral 
0100212304, cu suprafaţa de 0,0850 ha, din intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5 şi pentru 
terenul cu numărul cadastral 0100212309, cu suprafaţa de 0,0725 ha, din intravilanul mun. Chişinău, str. 
Sprîncenoaia, 5. 

4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru de comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, va asigura 
modificarea documentaţiei cadastrale la cererea titularului de drept, în conformitate cu prevederile 
prezentei hotărîri. 

5. Se desemnează Academia de Ştiinţe a Moldovei în calitate de autoritate administrativă 
responsabilă pentru încheierea contractelor de schimb ale terenurilor, nominalizate în prezenta hotărîre. 
Prim-minisru 
Contrasemnează:  
 
Viceprim-ministru, 
ministrul economiei         
Ministrul agriculturii 
şi industriei alimentare  
Ministrul dezvoltării regionale 
şi construcţiilor  
Ministrul mediului  
Ministrul finanţelor  



Notă informativă la proiectul hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la trecerea dintr-un 
domeniu în altul şi schimbul unor terenuri  

Proiectul hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la trecerea dintr-un 
domeniu în altul şi schimbul unor terenuri este elaborat de către Academia de Ştiinţe a 
Moldovei şi prevede transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al 
statului şi efectuarea schimbului de terenuri. 
Proiectul ţine de trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat 
a terenurilor: 

- 0,0850 ha, numărul cadastral 0100212304, din intravilanul mun. Chişinău, str. 
Sprîncenoaia, 5; 

- 0,0725 ha, numărul cadastral 0100212309, din intravilanul mun. Chişinău, str. 
Sprîncenoaia, 5; 

- 0,0087 ha, numărul cadastral 0100212310, din intravilanul mun. Chişinău, str. 
Sprîncenoaia, 5. 

Terenurile vizate sunt proprietate publică a statului, aflate în administrarea 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar scopul schimbului şi stabilirii servituţii este 
reglementarea hotarelor folosinţelor funciare şi crearea condiţiilor pentru utilizarea 
raţională a terenurilor aflate în folosinţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  
Proiectul prevede constituirea servituţii asupra terenului cu numărul cadastral 
0100212310, cu suprafaţa de 0,0087 ha, din intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 
5, pentru terenul cu numărul cadastral 0100212304, cu suprafaţa de 0,0850 ha, din 
intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5 şi pentru terenul cu numărul cadastral 
0100212309, cu suprafaţa de 0,0725 ha, din intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 
5.  
Proiectul prevede schimbul de terenuri, după cum urmează: 
- 0,05 ha, numărul cadastral 0100212025, proprietatea privată a persoanei fizice 
cetăţenei Cecetova Ludmila, cod personal 0961012893858, str. Academiei, f/n, mun. 
Chişinău pe terenul cu suprafaţa de 0,0850 ha, numărul cadastral 0100212304, din 
intravilanul mun. Chişinău, str.. Sprîncenoaia, 5; 
- 0,053 ha, numărul cadastral 0100212084, proprietate privată a persoanei juridice Î.C.S 
„BASS INTERNATIONAL" SRL, cod fiscal 1008600048849, str. Academiei, 3/5, mun. 
Chişinău pe terenul cu suprafaţa de 0,0725 ha, numărul cadastral 0100212309, din 
intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5.  

 Terenurile proprietate privată a persoanei fizice cetăţenei Cecetova Ludmila şi 
a persoanei juridice Î.C.S „BASS INTERNATIONAL" SRL, au o importanţă majoră 
pentru interesele şi scopurile AŞM, graţie amplasării teritoriale în imediata apropiere a 
Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, precum şi a Institutului de Inginerie 
Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu" din str. Academiei, 3/3, mun. Chişinău. Aceste 
instituţii posedă un şir de utilaje ultrasensibile şi foarte costisitoare, în speţă  microscop 
de forţă atomică. În cadrul Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. 
Ghiţu" sunt amplasate centre şi laboratoare privind creşterea nanostructurilor, a cristalelor 
de dimensiuni mici şi proiectării în domeniul undelor milimetrice. Terenurile 
nominalizate sunt amplasate în imediata apropiere a Staţiei seismice „Chişinău”, care 
monitorizează activitatea seismologică din republică şi este parte componentă din reţeaua 
mondială a sistemului dat, iar construcţiile preconizate de către proprietarii acestor 



terenuri (casă de locuit cu 9 nivele şi  cu spaţii comerciale, parcări subterane etc) vor 
afecta permanent şi inadmisibil calitatea înregistrărilor respective. 

Pentru efectuarea cercetărilor şi a lucrărilor din domeniul ştiinţific sunt necesare 
anumite condiţii obligatorii ca puritatea mediului înconjurător şi lipsa vibraţiilor de orice 
gen, important nu doar din punct de vedere tehnologic, dar şi din punct de vedere a 
protejării utilajului. Instituţiile efectuează lucrări de elaborare a materialelor noi cu 
utilizarea componentelor cu o activitate chimică înaltă, de asemenea se folosesc 
tehnologii galvanoplastice şi fotolitografice Eventualele lucrări şi exploatarea ulterioară a 
edificiilor pe aceste terenuri vor crea inevitabil perturbări ce duc la distrugerea utilajului 
ştiinţific de precizie înaltă, costisitor, denaturări ale înregistrărilor precum şi dificultăţi în 
lucrul ştiinţific al instituţiilor sus-indicate. 
 

Conform Hotărîrii Guvernului RM nr.203 din 18 martie 2013 cu privire la 
transmiterea unor terenuri şi iniţierea proiectului de parteneriat public-privat 
pentru asigurarea colaboratorilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu spaţiul 
locativ şi Hotărîrii Guvernului RM nr.233 din 02 aprilie 2013 cu privire la 
aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru 
construcţia de locuinţe şi obiective de menire social-culturală s-a dispus 
transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a 
terenurilor din mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5, număr cadastral 0100212306, cu 
suprafaţa de 0,8864 ha şi numărul cadastral 0100212311, cu suprafaţa de 0,7645 ha, 
aflate în administrarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,, terenurile propuse 
parteneriatului public-privat în scopul construirii spaţiului locativ prin atragerea 
investiţiilor private pentru soluţionarea problemei asigurării cu spaţiul locativ al 
colaboratorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. 

Terenurile propuse în prezentul proiect pentru trecerea din domeniul public în 
domeniul privat şi schimbul ulterior cu suprafaţa de 0,0850 ha, numărul cadastral 
0100212304, din intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5 şi cu suprafaţa de 
0,0725 ha, numărul cadastral 0100212309, din intravilanul mun. Chişinău, str. 
Sprîncenoaia, 5 se află la hotarul terenurilor deja transmise în domeniul privat al statului 
în scopul construcţiei blocurilor locative  cu  mai multe nivele. Mai mult, aceste terenuri 
sunt amplasate aferent blocurilor locative cu mai multe nivele din str. Mioriţa, mun. 
Chişinău, care nu afectează infrastructura obiectivelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Terenurile proprietate privată a cetăţenei Cecetova Ludmila, cod personal 
0961012893858 şi a Î.C.S. „BASS INTERNATIONAL" SRL, cod fiscal 
1008600048849, se află într-o zonă cu infrastructura deja amenajată (sisteme inginereşti), 
precum au şi o valoare economică mai mare aflîndu-se într-o zonă prestigioasă, fapt 
probat prin Rapoartele de evaluare a bunurilor imobile nr. 479-13 din 05 noiembrie 2013 
şi nr. 220 din 11 septembrie 2013. Compensarea diferenţei de preţ nu se prevede. 

La data de 05 septembrie 2013 de către Agenţia Imobiliară "NIKA-IMOBIL" 
SRL, identificată prin cod fiscal 1007600042884, a fost efectuat Raportul de evaluare 
nr.381-13 a terenului cu numărul cadastral 0100212304, din mun. Chişinău, sect. Centru 
str. Sprîncenoaia, 5, aflat în administrarea AŞM. în urma calculelor efectuate, la data 
evaluării 04 septembrie 2013, s-a constatat valoarea de piaţă a bunului imobil în suma de 
1500000 (un milion cinci sute mii) lei.  

La data de 05 noiembrie 2013 Agenţia Imobiliară "NIKA-IMOBIL" SRL, 
identificată prin cod fiscal 1007600042884, a efectuat Raportul de evaluare nr.479-13 a 
terenului cu numărul cadastral 0100212025, din mun. Chişinău, sect. Centru str. 
Academiei, f/n, ce constituie proprietatea privată a cetăţenei Cecetova Ludmila. Conform 
raportului sus-indicat, s-a constatat valoarea de piaţă a bunului imobil în suma de 
1780000 (un milion şapte sute optzeci mii) lei. împuternicirile Agenţiei Imobiliare 
"NIKA-IMOBIL" SRL, se confirmă prin Licenţa seria A MMII nr.039709 eliberată de 
către Camera de Licenţiere a RM la data de 16 octombrie 2007.  



La data de 11 septembrie 2013 S.C. „PETAM GRUG" SRL, Agenţia de Evaluare 
Profesională, identificată prin cod fiscal 1003600098997, împuternicirile fiind confirmate 
prin Licenţa seria A MMII nr.035009 eliberată de Camera de Licenţiere a RM la data de 
02 iulie 2010, Certificat de calificare seria EI-IX nr.0149 eliberat la 05 decembrie 2008 
de către Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, a elaborat două Rapoarte de 
evaluare nr.219 şi nr.220. 

Conform Raportului de evaluarea nr.219, valoarea de piaţă a terenului cu numărul 
cadastral 0100212309, amplasat în mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5, care la momentul 
actual se află în administrarea AŞM, constituie suma de 1248500 (un milion două sute 
patruzeci şi opt mii cinci sute) lei, iar conform Raportul de evaluare nr.220, valoarea de 
piaţă a terenului cu numărul cadastral 0100212084, amplasat în mun. Chişinău, str. 
Academiei, 3/5, proprietate privată a persoanei juridice Î.C.S „BASS 
INTERNATIONAL" SRL, constituie suma de 1252000 (un milion două sute cincizeci şi 
două mii) lei. 

Reieşind din rezultatul raporturilor de evaluare schimbul de terenuri nu va 
prejudicia statul, deoarece valoarea de piaţă a terenurilor proprietate privată propuse 
pentru schimb este mai mare decît valoarea de piaţă a sectoarelor de pămînt din gestiunea 
funciară a Academiei de Ştiinţe a Moldovei propuse pentru schimbul de terenuri. 

Referitor la terenul cu suprafaţa de 0,0087 ha, numărul cadastral 0100212310, din intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5, este propus spre transmitere din domeniul public al statului în domeniul privat al statului cu aplicarea servituţii de trecere la bunul imobil cu numărul cadastral 0100212304 şi la bunul imobilul cu numărul cadastral 0100212309. 
 
 Ţinînd cont de cele menţionate mai sus, se propune: 
 1. Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a terenului cu 
suprafaţa de 0,0850 ha, numărul cadastral 0100212304, din intravilanul mun. Chişinău, 
str. Sprîncenoaia, 5 şi autorizarea schimbului terenului menţionat pe terenul cu suprafaţa 
de 0,05 ha, numărul cadastral 0100212025, proprietate privată a persoanei fizice cetăţenei 
Cecetova Ludmila, cod personal 0961012893858, str. Academiei, f/n, mun. Chişinău; 
 2.Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, a terenului cu 
suprafaţa de 0,0725 ha, numărul cadastral 0100212309, din intravilanul mun. Chişinău, 
str. Sprîncenoaia, 5 şi autorizarea schimbului terenului menţionat pe terenul cu suprafaţa 
de 0,053 ha, numărul cadastral 0100212084, proprietate privată a persoanei juridice Î.C.S. 
„BASS INTERNATIONAL" SRL, cod fiscal 1008600048849, str. Academiei, 3/5, mun. 
Chişinău; 

3.Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a terenului 
cu suprafaţa de 0,0087 ha, numărul cadastral 0100212310, din intravilanul mun. 
Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5 şi stabilirea servituţii faţă de terenurile cu numerele 
cadastrale 0100212304 şi 0100212309; 
 Academia de Ştiinţe a Moldovei urmează a se desemna în calitate de autoritate 
administrativă responsabilă pentru încheierea contractelor de schimb ale terenurilor. 

 
 
Preşedinte 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
academician Gheorghe DUCA      
 
 
 

 


