
 

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 
 „26” august 2015   

                           Nr.  204 

mun. Chişinău 

 

 
 

Cu privire la aprobarea  proiectului 

bugetului pentru organizaţiile din cadrul AŞM   

pe anul 2016 şi  a estimărilor pe anii 2017-2018  

 

 

         În  temeiul prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 

25 iulie 2014 şi a prevederilor art. 86 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 

15.07.04, cu modificările şi completările ulterioare, Circularei Ministerului Finanţelor nr. 06/1-17/58 

din 24 iulie 2015 privind elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget pe anul 2016 şi estimările 

pentru anii 2017-2018 şi a Particularităţilor specifice elaborării şi prezentării propunerilor de buget 

pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2018 de către instituţiile de învăţământ, cultură, ştiinţă şi 

inovare nr. 07-17/139 din 30 iulie 2015, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

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

 

1. Se aprobă propunerile de buget şi volumul alocaţiilor pentru sectoarele “Ştiinţă şi 

Inovare” şi „Educaţie” ale organizaţiilor din cadrul AŞM pe anul 2016 şi estimările pentru anii 

2017-2018 (proiect) (Anexa nr.1 ). 

2.  Se aprobă volumul alocaţiilor bugetare fundamentate pe programe pentru anul 2016 pe 

sectorul „Ştiinţă şi Inovare” şi „Educaţie” (proiect) (Anexa nr.2). 

3.  Se aprobă volumul alocaţiilor bugetare  pentru organizaţiile din cadrul AŞM  pe 

proiecte ştiinţifice instituţionale (direcţii strategice) pe anul  2016 (proiect) (Anexa nr. 3). 

4.  Se aprobă volumul veniturilor şi cheltuielilor a mijloacelor speciale pentru organizaţiile 

din cadrul AŞM pe anul 2016 (proiect) (Anexa nr. 4). 

5. Se aprobă repartizarea cheltuielilor finanţate din surse externe pentru organizaţiile din 

cadrul AŞM  pe anul 2016 (proiect) (Anexa nr.5). 

6. Se aprobă numărul de unităţi şi cheltuieli de personal pentru organizaţiile din cadrul 

AŞM pe anul 2016 (proiect)(Anexa nr.6). 

7. Se aprobă volumul alocaţiilor bugetare pentru pregătirea cadrelor prin posdoctorat, 

autorităţilor administrative centrale, instituţii şi activităţi din cadrul AŞM pe anul 2016 (proiect) 

(Anexa nr. 7). 

8.  Se aprobă volumul alocaţiilor bugetare pe programe şi activităţi pentru proiectele de 

dezvoltare a infrastructurii şi proiecte de transfer tehnologic pe anul 2016 (proiect) (Anexa nr. 8). 

9. Se aprobă repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale pe anul 2016 şi 

estimările pe anii 2017-2018 (proiect) (Anexa nr. 9). 



10.  Direcţia politică economică şi finanţe a CSŞDT al AŞM va sistematiza propunerile de 

buget ale organizaţiilor din cadrul AŞM la compartimentul de bază şi pronosticul veniturilor şi 

cheltuielilor mijloacelor speciale pe anul 2016 şi a estimărilor, conform clasificaţiei 

organizaţionale şi funcţionale a cheltuielilor şi veniturilor bugetare în corespundere cu normele şi 

indicaţiile metodologice, prezentându-le Ministerului Finanţelor în termenul stabilit. 

11. Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării a CSŞDT al AŞM va sistematiza indicatorii de 

performanţă prezentaţi de către  organizaţiile şi instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării şi va 

întocmi Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) pentru anii 2016-2018 (sectorul 23 ”Ştiinţă şi 

Inovare”) prezentându-l Ministerului Finanţelor în termenul stabilit. 

12. 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


