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Cu privire la reducerea mijloacelor financiare
pentru sfera tiin ei  i inov rii pe anul 2009

În corespundere cu demersul Ministerului Finan elor privind
mic orarea volumului de finan are cu 20,3% i pentru evitarea cre rii
datoriilor creditoare la institu iile i organiza iile din sfera tiin ei  i
inov rii se impune necesitatea reducerii cheltuielilor acestor institu ii,
Consiliul Suprem pentru tiin e i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de

tiin e a Moldovei H O T  R  T E:
1. Se aprob  reducerea aloca iilor bugetare institu iilor din sfera tiin ei

i inov rii pe anul 2009 în suma total  de 83260,2 mii lei, dup  cum
urmeaz :

a) Cercet ri tiin ifice fundamentale (7.01) – 15985,5 mii lei;
b) Cercet ri tiin ifice aplicative (7.02) – 61065,2 mii lei;
c) Institu ii i activit i din sfera tiin ei i inov rii neatribuite altor

grupuri (7.04) – 4944,0 mii lei;
d) Organe administrative (7.10) – 1100,0 mii lei;
e) Înv mînt secundar (6.03) – 165,5 mii lei.
2. A lua act privind perfectarea i prezentarea la  Ministerul Finan elor

de c tre  institu iile din sfera tiin ei i inov rii a planurilor secundare
de finan are pe direc ii strategice, conform anexelor 1 i 2.

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hot rîri îi revine dlui
V. Boian,  ef  al  Direc iei  finan e i  contabilitate i  dlui  V.  Ce uiev,
ef al sec iei economie i finan e al CS DT.
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