
  
 

CONSILIUL SUPREM PENTRU 
ŞTIIN łĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGIC Ă AL ACADEMIEI 
DE ŞTIIN łE A MOLDOVEI  

 
THE  SUPREME COUNCIL   

ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL  
DEVELOPMENT  OF THE  ACADEMY   

OF SCIENCES OF MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E 
 „07” iul ie 2010  

                           Nr. 109 

mun.Chişinău 
Cu privire la precizarea volumului  
alocaŃiilor pentru organizaŃiile din  
sfera ştiinŃei şi inovării pe anul 2010 
 

În scopul repartizării alocaŃiilor şi organizării activităŃii privind elaborarea şi prezentarea în 
termen a modificărilor la planurile de finanŃare a instituŃiilor şi organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi 
inovării pe anul 2010, în temeiul prevederilor Anexei nr.1 la Legea pentru modificarea şi completarea 
Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 130-XVIII din 30 iunie 2010, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă 
şi  
Dezvoltare Tehnologică al AŞM  H O T Ă R Ă Ş T E:  

1. Se precizează volumul alocaŃiilor pentru  sfera ştiinŃei şi inovării pe anul 2010 cu o majorare 
de 14,5 mil. lei, inclusiv mijloace speciale - 13,0 mil. lei.  

1. Se aprobă volumul precizat al alocaŃiilor bugetare pe activităŃi pentru sfera ştiinŃei şi inovării, 
conform prevederilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 
(anexa nr.1). 

2. Se aprobă volumul precizat al alocaŃiilor bugetare pentru organizaŃiile din sfera ştiinŃei şi 
inovării pe programe instituŃionale (direcŃii strategice) pe anul 2010 (anexa nr.2). 

3. Se aprobă volumul precizat al alocaŃiilor bugetare din sfera ştiinŃei şi inovării fundamentate 
pe programe pe anul 2010 (anexa nr.3). 

4. Se aprobă volumul precizat al alocaŃiilor bugetare pe programe de stat din sfera ştiinŃei şi 
inovării pe anul 2010 (anexa nr.4). 

5. Se aprobă precizarea veniturilor şi cheltuielilor mijloacelor speciale pe anul 2010 (anexa 
nr.8). 
 6. OrganizaŃiile din sfera ştiinŃei şi inovării: 
              a) vor prezenta, în termen de pînă la 15 iulie 2010, la DirecŃia politică economică şi finanŃe a 
CSŞDT al AŞM modificările la planurile secundare de finanŃare pentru anul 2010 cu aplicarea în mod 
obligatoriu a bar-codului, conform Normelor metodologice respective, pentru finanŃarea  instituŃiilor şi 
organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi inovării pe anul 2010;   

  b) vor prezenta estimarea cheltuielilor necesare pentru serviciile comunale precizate pentru 
anul 2010.  

7. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Acordul de parteneriat între Guvern 
şi Academia de ŞtiinŃe a Moldovei pentru anul 2010 (Tabelul 1- 4). 

8.  DirecŃia politică economică şi finanŃe a CSŞDT  va asigura organizaŃiile de cercetări 
ştiinŃifice cu ajutor metodic la întocmirea modificărilor la planurile de finanŃare pe anul 2010.   

9. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îi revine dlui V. Boian, şef al DirecŃiei politică 
economică şi finanŃe,  şi dlui dr. A. Spivacenco, şef al DirecŃiei politici, management şi monitorizare în 
sfera ştiinŃei şi inovării a CSŞDT al AŞM. 
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