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Cu privire la aprobarea  propunerilor  

de buget pe anul 2019 şi a estimărilor  

pentru anii 2020-2021 ale Academiei 

de Științe a Moldovei 

 

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

25.07.2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul repartizării limitelor de resurse şi 

cheltuieli pentru Academia de Științe a Moldovei pe anul 2019, în conformitate cu Setul metodologic 

privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209 din 

24.12.2015 şi „Particularităţile privind elaborarea şi prezentarea de către autoritățile publice centrale a 

propunerilor de buget pe anul 2019 și estimărilor pentru anii 2020-2021”, stabilite de Ministerul 

Finanţelor prin scrisoarea nr.06/1-17/52 din 12 septembrie 2018, și în baza Hotărârii Prezidiului 

Academiei de Științe a Moldovei nr. 23 din 17.09.2018 „Cu privire la aprobarea structurii Academiei de 

Științe a Moldovei, organigramei și efectivului-limită de personal”, Prezidiul Academiei de Științe a 

Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se aprobă propunerile de buget şi volumul alocaţiilor pentru Academia de Științe a Moldovei 

pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2021 (proiect) (Anexa nr.1 ). 

2. Se aprobă limita numărului de unităţi şi cheltuielile de personal ale Academiei de Științe a 

Moldovei pe anul 2019 (Anexa nr.2). 

  3. Direcţia politică economică şi finanţe va sistematiza propunerile de buget ale subdiviziunilor 

din cadrul AȘM la compartimentul de bază şi pronosticul veniturilor şi cheltuielilor colectate  pe anul 

2019 şi a estimărilor pentru anii 2020-2021, conform clasificaţiei organizaţionale şi funcţionale a 

cheltuielilor şi veniturilor bugetare în corespundere cu normele şi indicaţiile metodologice, și le va 

prezenta Ministerului Finanţelor în termenul stabilit. 

4. Direcția politici în sfera științei și inovării va sistematiza indicatorii de performanță, va întocmi 

Formularele pentru propunerile de proiect al bugetului pentru anii 2019-2021 (sectorul 23 ”Știință și 

Inovare”) și le va prezenta Ministerului Finanţelor în termenul stabilit. 

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărâri revine dnei dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar 

științific general al AȘM. 

 

Preşedinte, 

academician                                         Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general, 

doctor habilitat                                                                                       Aurelia HANGANU 


