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Cu privire la volumul de finan are pentru
activitatea organiza iilor institu ionale i de profil
din sfera tiin ei i inov rii pe anul 2009

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 244-
XVI din 21  noiembrie 2009, Codului cu privire la tiin i inovare, Hot rârii
Parlamentului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea Direc iilor strategice
ale activit ii din sfera tiin ei i inov rii pentru anii 2006-2010” nr.160-XVI din
21 iulie 2005, precum i cu Hot rârea CS DT al A. .M. nr. 121 din 16.06.08 „Cu
privire la repartizarea aloca iilor pe activit i pentru organiza iile din sfera tiin ei
i inov rii la proiectul bugetului de stat pe anul 2009”, Consiliul Suprem pentru
tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei

H O T  R  T E:

1. Se aprob  volumul total de finan are pentru anul 2009:
a)  pe activit i pentru sfera tiin ei i inov rii (anexa nr.1);

b)  pe programe institu ionale (direc ii strategice)  (anexa nr.2);

c)  pentru cercet ri tiin ifice fundamentale institu ionale pe organiza ii
(anexa nr.3);

d)  pentru cercet ri tiin ifice aplicate institu ionale pe organiza ii (anexa
nr.4);

e) pe mijloace speciale pentru organiza iile din sfera tiin ei i inov rii pe
programe institu ionale (direc ii strategice) (anexa nr. 5);

f)  pe programe de stat  (anexa nr.6);

g)  pe programe de transfer tehnologic (anexa nr.7);



h)  pentru organiza iile A. .M. la capitolul preg tirea cadrelor,
managementul în domeniul tiin ei i inov rii, servicii de suport pentru
sfera tiin ei i inov rii (anexa nr.8).

2. În scopul asigur rii func ion rii normale pe parcursul anului i
valorific rii eficiente i în termen a mijloacelor alocate conduc torii
organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii, de comun acord cu conducerea
Sec iilor de tiin e ale A. .M., vor asigura întocmirea planurilor de finan are
i devizelor de cheltuieli în conformitate cu anexele din prezenta hot râre i

cu Regulamentul privind repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor i
surselor de finan are ale bugetului de stat, aprobat prin Ordinul ministrului
finan elor nr.82 din 6 decembrie 2006, reie ind  din aspectele specifice
activit ii institutelor

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hot râri revine dlui V. Boian, eful
Direc iei finan e i contabilitate, i dlui V. Ce uev, eful Sec iei economie i
finan e.

Pre edinte al A. .M.
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Secretar tiin ific
general al A. .M.
doctor habilitat I.GUCEAC


