
 
 

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 

 

 

    HOTĂRÎRE 
 

 „  24 ”  noiembrie  2014                Nr.  267 

      mun. Chişinău 

 

Cu privire la redistribuirea  volumului 

de  alocaţii bugetare organizaţiilor din 

sfera ştiinţei şi inovări 

 

         În temeiul art.73 lit. c), şi art.86 lit. d) ale Codului cu privire la ştiinţă şi 

inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004, pct.13 al Regulamentului privind finanţarea 

activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării din Acordul de parteneriat între Guvern şi 

Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr.731 din 08 septembrie 2014, Consiliul Suprem 

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se aprobă redistribuirea volumului mijloacelor financiare a instituţiilor şi 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru acoperirea cheltuielilor serviciilor 

comunale, cheltuielilor de întreţinere şi regie, cheltuielilor de deplasare, 

cheltuielilor de cofinanţare a proiectelor internaţionale şi alte cheltuieli stringente 

pentru buna funcţionare a instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, în limita 

alocaţiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339  

din 23 decembrie 2013, după cum urmează:  

Institutului Naţional de Cercetări Economice – 110,0 mii lei; 

Institutului de Ecologie si Geografie – 130,0 mii lei; 

Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie – 40,0 mii lei; 

Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare – 324,0 mii lei; 

Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”– 300,0 mii lei; 

Institutului de Geologie şi Seismologie – 23,0 mii lei; 

Institutului Patrimoniului Cultural – 18,0 mii lei; 

Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului  

      „Nicolae Dimo” – 100,0 mii lei;  

Consiliului Consultativ de Expertiză – 45,0 mii lei. 

 

2. Se aprobă reducerea volumului mijloacelor financiare din contul 

economiilor cheltuielilor operaţionale ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al AŞM cu 1090,0 mii lei. 



 

3. Se recomandă conducătorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, 

menţionate în pct. 1 al prezentei hotărîri, să prezinte în termen de 5 zile 

calendaristice, din data aprobării hotărîrii, planurile de finanţare, estimările şi 

calculele pe articole de cheltuieli.  

 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îi revine dnei dr. hab. 

Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general interimar al AŞM. 

 
 

 

 

 

 

Preşedinte, 

academician       Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general interimar,                                                           

doctor habilitat                                                               Aurelia HANGANU 


