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H O T Ă R Î R E 
  

„  28 ” octombrie 2011 

 
                           Nr. 212 

mun.Chişinău 

 

Cu privire la redistribuirea volumului  

alocaţiilor pentru organizaţiile din  

sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011 

 

În corespundere cu prevederile art. 86 lit. d), art.125 alin. (3) şi (5) ale Codului cu privire la 

ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15.07.04, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se aprobă redistribuirea volumului cheltuielilor de bază, alocate pentru anul 2011 la 

compartimentul „Ştiinţă şi inovare” şi „Învăţământul public”, a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării, după cum urmează: 

a) Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei – ( - 499,0 mii lei) - 06.03.338.88.03; 

b) Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei – (+499,0 mii lei) - 06.04.064.88; 

 c) Consiliul Consultativ de Expertiză – ( - 100,0 mii lei) – 07.04.829.16.10; 

d) Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM – (+100,0 mii lei) – 07.04.826.16.10. 

 

 2. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării menţionate în pct. 1 vor prezenta:  

 a) Direcţiei politică economică şi finanţe a CSŞDT al AŞM, în termen de pînă la 01 noiembrie 

curent, modificări la planurile secundare de finanţare pentru anul 2011, cu aplicarea în mod obligatoriu 

a bar-codului;  

b) Direcţiei politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării, în termen de pînă 

la 15 noiembrie curent, descifrările corespunzătoare la devizul de cheltuieli precizat, indicând cifrul 

proiectului respectiv. 

  3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărâri revine dlui V. Boian, şef al Direcţiei politică 

economică şi finanţe şi dlui dr. N. Stratan, şef al Direcţiei politici, management şi monitorizare în sfera 

ştiinţei şi inovării a CSŞDT al AŞM. 
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