
 

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 

 

 

H O T Ă R Î R E 
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                      Nr.  86 
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Cu privire la repartizarea volumului alocaţiilor 

şi cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării   

pe anul 2015 în conformitate cu Legea  

bugetului de stat 

 

În  scopul executării Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12 aprilie 2015  

(Monitorul Oficial nr.102-104 din 28.04.2015) şi repartizării volumului alocaţiilor pe grupe, 

programe, tipuri şi organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării în baza art. 58 al Legii finanţelor 

publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, şi în conformitate cu  

prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, Codului Muncii 

al Republicii Moldova, Legii sindicatelor nr. 1129-XIV din 7 iulie 2000, Acordului de 

parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, Circulara Ministerului Finanţelor 

privind repartizarea alocaţiilor bugetului de stat pe anul 2015 nr. 06/1-17/42 din 28 aprilie 2015, 

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

           1. Se aprobă bugetul pentru sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2015 în sumă de 418686.5 mii 

lei, inclusiv: finanţarea din mijloace bugetare – 353874.0 mii lei, volumul cheltuielilor din 

mijloacele speciale – 40042.2 mii lei, proiecte finanţate din surse externe – 24770.3 mii lei. 

Învăţămînt – 21345.3 mii lei, inclusiv:  învăţămîntul secundar – 7884.4 mii lei şi învăţămîntul 

superior 13460.9 mii lei.  

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

anul 2015 (anexa nr.1). 

3. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare fundamentate pe programe pentru  anul 

2015 (anexa nr.2). 

 4. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi 

inovării pe programe instituţionale pe anul 2015 (anexa nr.3). 

5. Se aprobă volumul alocaţiilor pentru pregătirea cadrelor ştiinţifice, instituţii şi activităţi 

neatribuite la alte grupe şi pentru aparatul administrativ al CSŞDT a AŞM prevăzute în bugetul 

de stat pe anul 2015 (anexa nr. 4).  

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

dezvoltare a infrastructurii de inovare şi proiecte de transfer tehnologic  pe anul 2015 (anexa 

nr.5).  

7. Se aprobă volumul cheltuielilor din veniturile colectate de instituţiile şi organizaţiile 

din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2015 (anexa nr. 6, tab. 1). 

8. Se aprobă repartizarea cheltuielilor proiectelor finanţate din surse externe pe anul 2015 

(anexa nr. 7, tab. 1). 
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            9. Se aprobă limita numărului de unităţi pentru instituţiile şi organizaţiile din sfera ştiinţei 

şi inovării pe anul 2015 (anexa nr. 8).  

            10. Se aprobă repartizarea alocaţiilor destinate finanţării investiţiilor capitale pe anul 

2015 (anexa nr. 9). 

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

şi aprobarea devizelor de cheltuieli şi planurilor de finanţare pe anul 2015 să se ţină cont de 

următoarele particularităţi generale: 

  a) distribuirea volumului de finanţare pe tipuri, programe şi acţiuni se va efectua în 

corespundere cu Regulamentul privind finanţarea activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării; 

  b) alocaţiile bugetului de stat pe anul 2015 se vor repartiza pe clasificaţia economică 

doar pe articole. Estimarea cheltuielilor se va efectua şi confirma prin calculele potrivit anexelor 

prevăzute pentru fiecare articol de cheltuieli până la nivel de alineat. Justificarea cheltuielilor 

pentru fiecare articol şi alineat de cheltuieli  se va efectua pornind de la analiza indicatorilor 

realizaţi în anii precedenţi, indicii cantitativi şi calitativi, tarifele prognozate etc.; 

 c) cheltuielile pentru retribuirea muncii  se vor estima separat din componenta de bază şi 

mijloace speciale, având în vedere că acestea se vor constitui din cheltuieli directe pentru 

retribuirea muncii (art. 111), contribuţii de asigurări sociale de stat (art. 112) şi prime de 

asigurare obligatorii de asistenţă medicală achitate de patron (art.116), care conform prevederilor 

actelor legislative vor constitui 4,0 la sută în perioada ianuarie - aprilie şi 4,5 la sută, începînd cu 

01 mai 2015 şi din contul angajatului - 4,0 la sută în perioada ianuarie - aprilie şi 4,5 la sută, 

începând cu 01 mai 2015. Concomitent, angajatorul va planifica achitarea majorării cu 0,5 la sută 

a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (începând cu 01 mai 2015) din contul şi 

în limita bugetelor aprobate. Descifrarea cheltuielilor date se va efectua pe categorii de personal, 

cu divizarea cheltuielilor la salariul funcţiei şi retribuirii complementare a muncii pe 

componente. 

 La estimarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii se va ţine cont de necesitatea 

încadrării în limitele de personal şi a cheltuielilor de retribuire a muncii stabilite şi de măsurile 

de optimizare şi ajustări structurale din anul 2015; 

d) în urma aprobării limitelor de cheltuieli se vor prezenta statele de personal, aprobate 

pentru anul 2015, conform formularelor şi cerinţelor stabilite prin Ordinul Ministerului 

Finanţelor nr. 55 din 11.05.2012; 

 e) să planifice până la 1 la sută din fondul de remunerare a muncii în scopul realizării 

direcţiilor principale ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii; 

  f) de comun acord cu sindicatele, să prevadă în devizul de cheltuieli mijloace în mărime 

de cel mult 0,15% din fondul de salarii pentru membrii sindicatelor în vederea utilizării lor în 

scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă;  

  g) să planifice până la 2 la sută din fondul de remunerare a muncii cheltuielile pentru 

formarea profesională a angajaţilor; 

  h) să prezinte calcule confirmative privind justificarea încasării veniturilor în 

conformitate cu cuantumul plăţilor stabilite prin acte   normative; 

  i) se va asigura evitarea planificării în ultimele luni ale anului (noiembrie-decembrie) a 

cheltuielilor pentru executarea contractelor de achiziţii publice; 

   j) să suporte fiecare în parte cheltuielile ce ţin de exploatarea şi administrarea clădirilor 

instituţiilor din cadrul AŞM în dependenţă de cuantumul suprafeţelor administrate de ele, în 

conformitate cu hotărârile CSŞDT al AŞM „Cu privire la repartizarea suprafeţelor instituţiilor 

din cadrul AŞM”.  

   12. Spre deosebire de anii precedenți, în temeiul prevederilor art. 15 din Legea bugetului 

stat pe anul 2015 nu se vor accepta plăți anticipate (avansuri) pentru achiziționarea mărfurilor, 
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serviciilor și lucrărilor, cu excepția lucrărilor de construcții și reparații capitale, a căror valoare 

nu va depăși 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor 

tehnologice și procurării de materiale și utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate 

între beneficiari și antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin 

volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune. 

13.  Direcţia politică economică şi finanţe  a CSŞDT al AŞM: 

a) va asigura organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării cu suport metodic la întocmirea 

planurilor de finanţare pe anul 2015; 

  b) va elabora planurile generale ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 

2015 potrivit tipurilor şi grupurilor de organizaţii cu finanţare instituţională de la buget şi 

direcţiilor strategice din sfera ştiinţei şi inovării cu devizele de cheltuieli, notele explicative, 

calculele şi descifrările. 

14. Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării a CSŞDT al AŞM în comun cu secţiile de 

ştiinţe ale AŞM, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Centrul Proiecte Internaţionale 

şi Centrul pentru Finanţarea Cercetărilor Fundamentale şi Aplicative, de comun acord cu 

conducătorii programelor de stat, proiectelor de cercetare din sfera ştiinţei şi inovării în 

conformitate cu direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării, va definitiva şi perfecta  

culegerea „Lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de 

stat sub orice formă pe anul 2015” pentru editarea în Monitorul Oficial. 

15. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărâri îi revine dnei dr. hab Aurelia 

HANGANU, secretar ştiinţific general al AŞM. 

 

     

 

 

Preşedinte,  

academician              Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general,                                                     

doctor habilitat        Aurelia HANGANU 


