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Cu privire la stimularea conducătorilor 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, 

şi învăţământ  subordonate AŞM pentru 

anul 2017 

 

În conformitate cu prevederile alin. (7) al art. 29 din Legea nr. 355 din 23.12 2005 „Cu 

privire  la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”, cu modificările şi completările ulterioare, 

pct.8 al Hotărârii Guvernului nr. 47 din 12.01.2007 „Cu privire la salarizarea angajaţilor 

organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat”,  cu 

modificările şi completările ulterioare,  pct.10 al Hotărârii Guvernului nr.381 din 13.04.2006 „Cu 

privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare 

unice”, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct.8 al Hotărârii Guvernului nr.195 din 

13.03.2013 „Privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ superior 

de stat cu autonomie financiară”, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Suprem 

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  HOTĂRĂŞTE: 

 

 1. Se aprobă propunerile secţiilor de  ştiinţe şi ale conducerii organizaţiilor auxiliare şi de 

învăţământ privind stimularea directorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, directorului 

Liceului AŞM şi rectorului Universităţii AŞM privind stabilirea sporurilor pentru eficienţă înaltă 

în muncă, intensitatea muncii şi pentru executarea unor lucrări de importanţă majoră, conform 

anexei. 

 2. Sporurile se stabilesc pentru anul 2017 şi pot fi reduse sau anulate în cazul înrăutăţirii 

calităţii muncii. 

           3. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării şi instituţiile de învăţământ vor efectua 

calculele necesare din contul mijloacelor preconizate pentru anul 2017. 

           4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dnei doctor habilitat Aurelia 

Hanganu, secretar ştiinţific general al AŞM.  

 

Prim-vicepreşedinte, 

academician          Ion TIGHINEANU 

Secretar ştiinţific general, 

doctor habilitat    Aurelia HANGANU 

   

 


