
Pentru uşurarea procedurilor legate de introducerea şi scoaterea bunurilor materiale în blocul 

Institutului de Chimie (str. Academiei, 3), conducerea institutului, în calitate de responsabil al 

blocului, vă propune să completaţi următoarele două formulare, după necesitate: 

 

I. "Permis de INTRODUCERE PROVIZORIE a bunurilor materiale” 
    (descărcați versiunea *.doc) 

1)  Daca ați scos bunurile folosind procedura de SCOATERE PROVIZORIE - urmați indicațiile 

de la punctul (ii.3) de mai jos. 

2)  A se completa la introducerea bunurilor materiale provizoriu (nu permanent) şi a se prezenta la 

intrare în bloc (paza blocului va păstra documentul). 

IMPORTANT: urmăriți ca paza blocului să semneze jos şi să scrie data/ora introducerii, 

memorați data introducerii bunurilor (sau numărul atribuit), necesară la scoaterea bunurilor vizate 

(paza blocului va păstra documentul). 

3)  La scoaterea acestor bunuri solicitaţi pazei blocului să găsească acest permis vizat (spuneți data 

introducerii), în baza acestuia veţi putea scoate aceste bunuri fără a mai fi nevoie de alte autorizări, 

urmăriți doar ca paza blocului sa semneze în josul documentului pentru a atesta faptul scoaterii 

bunurilor vizate. 

ATENȚIE: în cazul depăşirii termenului indicat în permisul de INTRODUCERE PROVIZORIE, 

paza blocului va prezenta permisul Direcției instituitului pentru elucidarea situației. 

 

 II. "Permis de SCOATERE PROVIZORIE sau PERMANENTĂ a bunurilor materiale” 

      (descărcați versiunea *.doc) 

 

1)  Daca ați introdus bunurile folosind procedura de INTRODUCERE PROVIZORIE - urmați 

indicațiile de la punctul (I. 3) 

de mai sus. 

 

2) A se completa la scoaterea bunurilor materiale provizoriu sau permanent şi a se prezenta la 

ieșirea din bloc (paza blocului va păstra documentul). Permisul fără semnătura directorului 

institutului nu este valabil. 

IMPORTANT: urmăriţi ca paza blocului să semneze jos şi să scrie data/ora scoaterii bunurilor 

(paza blocului va păstra documentul). Daca urmați procedura de SCOATERE PROVIZORIE, 

memorați data scoaterii bunurilor (sau numărul atribuit), necesară la re-introducere. 

 

3) La re-introducerea acestor bunuri (în limitele termenului indicat) solicitaţi  de la paza blocului 

acest permis vizat (spuneți data scoaterii) - în baza lui veţi putea introduce bunurile fără a mai fi 

nevoie de alte autorizări, urmăriți doar ca paza blocului sa semneze în josul documentului pentru a 

atesta faptul re-introducerii bunurilor vizate. 

 

ATENȚIE: în cazul depăşirii termenului indicat în permisul de SCOATERE PROVIZORIE, paza 

blocului va prezenta permisul conducerii institutului pentru a se aplica vinovaţilor măsurile de 

rigoare. 

https://ichem.md/sites/default/files/2021-05/Permis_ICh_introducere_bunuri.doc
https://ichem.md/sites/default/files/2021-05/Permis_ICh_scoatere_bunuri.doc

