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H O T Ă R Î R E 
 „  29 ”  ianuarie 2015   

                           Nr. 12 

mun. Chişinău 

 
Cu privire la aprobarea  bugetului  

provizoriu pentru sfera ştiinţei şi  

inovării  pe anul 2015 

 

 

           În  baza  art. 21 şi art. 57 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr.181 din 25 iulie 2014, Ordinului Ministerul Finanţelor nr. 183 din 22 decembrie 2014 cu 

privire la aplicarea bugetului de stat provizoriu pe anul 2015 şi în conformitate cu prevederile 

Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, Acordului de parteneriat 

între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM   H O T Ă R Ă Ş T E: 

          1. Se aprobă bugetul provizoriu pentru sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2015 în sumă de 

397948.5 mii lei, inclusiv: finanţarea din mijloace bugetare prin intermediul AŞM – 318328.7 

mii lei, repartizarea veniturilor din mijloacele speciale – 40042.2 mii lei, proiecte finanţate din 

surse internaţionale – 21115.8 mii lei, precum şi învăţămîntul liceal – 7524.6 mii lei şi 

învăţămîntul superior 10937.2 mii lei.  

2. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare pe acţiuni pentru sfera ştiinţei şi inovării 

(anexa nr.1). 

3. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare fundamentate pe programe (anexa nr.2). 

4. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare pentru cercetări ştiinţifice instituţionale pe 

programe (direcţii strategice) pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2015 în 

corespundere cu prevederile Hotărîrii CSŞDT nr. 285 din 17 decembrie 2014 “Cu privire la 

aprobarea rezultatelor concursului de proiecte de cercetări ştiinţifice fundamentale şi de cercetări 

ştiinţifice aplicative pentru anii 2015-2018 şi finanţarea acestora pentru anul 2015” (anexa nr.3, 

tab. nr.1). 

5. Se aprobă repartizarea pe programe şi subprograme a alocaţiilor pentru proiectele de 

dezvoltare a infrastructurii de inovare şi proiecte de transfer tehnologic (anexa nr. 4).  

6. Se aprobă repartizarea cheltuielilor mijloacelor speciale pentru organizaţiile din sfera 

ştiinţei şi inovării (anexa nr. 5). 

7. Se aprobă repartizarea cheltuielilor proiectelor finanţate din surse internaţionale (anexa 

nr.6). 
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8. Se aprobă limita numărului de unităţi pentru instituţiile şi organizaţiile din sfera ştiinţei 

şi inovării (anexa nr.7).    

   9. Se recomandă conducătorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, la întocmirea 

şi aprobarea devizelor de cheltuieli şi planurilor de finanţare pe anul 2015, efectuarea 

cheltuielilor în strictă conformitate cu bugetul provizoriu aprobat, respectîndu-se următoarele 

particularităţi generale: 

           - limitele resurselor şi cheltuielilor pentru componentele mijloace speciale, fonduri 

speciale şi proiecte finanţate din surse externe sunt incluse conform indicatorilor care se conţin 

în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015; 

            - schemele de încadrare a instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării se prelungesc în anul 

2015  pînă la aprobarea Legii bugetare anuale, cu excepţia instituţiilor care au efectuat modificări  

în structura statelor de personal pînă la 1 ianuarie 2015;  

           - în perioada aplicării bugetului provizoriu nu se permite efectuarea cheltuielilor pentru 

acţiuni sau măsuri noi comparativ cu anul precedent; 

           -  valabilitatea bugetului provizoriu va înceta odată cu punerea în aplicare a legii bugetare 

anuale. Toate operaţiunile efectuate în contul bugetului provizoriu se vor transfera în contul 

bugetului aprobat pe anul 2015. 

10. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărâri 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 

 

 


