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H O T Ă R Î R E 

„27”  octombrie 2016  
 

                           Nr.  280 

mun. Chişinău 

 
Cu privire la modificarea volumului alocaţiilor  

pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării  

pe anul 2016 

 

         În scopul precizării volumului alocaţiilor pe grupe, funcţii, programe, activităţi şi organizaţii 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 236 din 03 octombrie 2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 01 iulie 2016, ce ţin de reducerea 

bugetului pentru ştiinţă şi inovare al AŞM în sumă de 15,9 mil. lei, inclusiv: alocaţiilor din resurse 

generale în sumă de 14.4 mil. lei, cheltuielilor pentru proiecte finanţate din surse externe în sumă de 

5,2 mil. lei, majorarea cheltuielilor din veniturile colectate în sumă de 3,7 mil. lei, precum şi întru 

executarea prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15.07.04, Consiliul 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  HOTĂRĂŞTE: 

 

            1. Se aprobă volumul precizat de alocaţii pentru organizaţiile din cadrul AŞM  pe anul 2016 

în sumă de 299890,4 mii lei, inclusiv: din resurse generale – 228113,2 mii lei, din venituri colectate 

– 25362,9 mii lei, din proiecte finanţate din surse externe – 46414,3 mii lei. Învăţământ – 20023,9 

mii lei, inclusiv: învăţământul liceal – 7031,7 mii lei şi învăţămîntul superior -12992,2 mii lei.  

2. Se aprobă volumul precizat al alocaţiilor pe anul 2016 pentru  sectoarele “Ştiinţă şi 

inovare” şi “Educaţie” (anexa nr.1). 

3. Se aprobă volumul precizat al alocaţiilor bugetare fundamentate pe programe pe anul 

2016 pentru sectoarele “Ştiinţă şi inovare” şi “Educaţie” (anexa nr.2). 

4. Se aprobă limitele precizate ale alocaţiilor bugetare pentru organizaţiile din cadrul AŞM 

pentru  proiecte ştiinţifice instituţionale (direcţii strategice) pe anul 2016 (anexa nr.3). 

 5. Se aprobă repartizarea precizată a veniturilor colectate de organizaţiile din cadrul AŞM 

pe anul 2016 (anexa nr.4, tabelul nr.1 la anexa nr.4).  

6. Se aprobă repartizarea cheltuielilor precizate pentru proiecte finanţate din surse externe 

pentru organizaţiile din cadrul AŞM pe anul 2016 (anexa nr. 5).  

7. Se aprobă limita numărului de unităţi şi cheltuielile de personal precizate pentru 

organizaţiile din cadrul AŞM pe anul 2016 (anexa nr. 6).  

8. Se aprobă volumul precizat al alocaţiilor bugetare pentru pregătirea cadrelor ştiinţifice 

prin postdoctorat, autorităţilor administrative centrale, instituţii şi activităţi din cadrul AŞM  pe anul 

2016 (anexa nr.7). 

9. Se aprobă volumul alocaţiilor bugetare precizate pe programe şi activităţi pentru 

proiectele de dezvoltare a infrastructurii de inovare şi proiectele de transfer tehnologic pe anul 2016  

(anexa nr.8). 



           10. Se aprobă volumul alocaţiilor bugetare redistribuite Ministerelor de ramură  din bugetul 

precizat al AŞM pe anul 2016  (anexa nr.9). 

11. Se aprobă redistribuirea alocaţiei bugetare în sumă de 500,0 mii lei pentru Biblioteca 

Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institut) din bugetul Centrului Proiecte Internaţionale în scopul 

achitării serviciilor de acces la bazele de date Springer 2016, şi în suma de 130,0 mii lei pentru 

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie din bugetul CSŞDT al AŞM. 

12. Direcţia politică economică şi finanţe a CSŞDT al AŞM va asigura organizaţiile din 

sfera ştiinţei şi inovării cu suport metodic la efectuarea modificărilor în bugetele acestora. 

13. Agenţia pentru Cercetare şi Dezvoltare, Centrul Proiecte Internaţionale în comun cu 

secţiile de ştiinţe ale AŞM şi Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic vor definitiva şi 

perfecta lista şi conţinutul proiectelor din cadrul fiecărui program, proiecte independente pentru 

tineri savanţi, internaţionale şi instituţionale, în conformitate cu modificările şi completările în 

bugetul AŞM pe anul 2016. 

14. Responsabili de executarea prezentei hotărâri se desemnează dl V. Boian, şef al Direcţiei 

politică economică şi finanţe, dna dr. V. Boaghi, director al Agenţiei pentru Cercetare şi Dezvoltare, 

dna dr. L. Romanciuc, director al Centrului Proiecte Internaţionale, şi dl R. Chirca, director al 

Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. 

15. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dnei dr. hab A. Hanganu, secretar 

știinţific general al AŞM. 

 

 

 

Preşedinte, 

academician              Gheorghe  DUCA 

 

Secretar ştiinţific general, 

doctor habilitat                                 Aurelia HANGANU 


