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Cu privire la aprobarea  proiectului 

bugetului de stat pe anul 2015 şi  a 

estimărilor pe anii 2016-2017  pentru 

sfera ştiinţei şi inovării şi învăţământului 

 

         În  temeiul prevederilor Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul 

bugetar cu modificările ulterioare şi în scopul repartizării alocaţiilor pe grupe, programe şi tipuri de 

activităţi pe anul 2014, în temeiul prevederilor art. 86, lit. d) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare 

nr. 259-XV din 15.07.04, „Normelor metodologice privind elaborarea şi prezentarea de către 

autorităţile publice centrale a propunerilor la proiectul bugetului de stat pe anul 2015 şi estimărilor 

pentru anii 2016-2017” şi „Particularităţilor privind elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget pe 

anul 2015 pentru instituţiile de învăţământ, cultură, ştiinţă şi inovare” stabilite de Ministerul Finanţelor 

prin scrisoarea nr. 06/1-17 din 21 iunie 2014, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM, H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se aprobă propunerile de buget şi volumul alocaţiilor pentru anul 2015 la compartimentele 

„Ştiinţă şi inovare” şi „Învăţământ” (proiect) (Anexa nr. 1). 

2.  Se aprobă volumul alocaţiilor bugetare fundamentate pe programe pentru anul 2015  (proiect) 

(Anexa nr. 2). 

3. Se aprobă volumul alocațiilor destinate pregătirii cadrelor prin postdoctorat pentru anul 2015 

(proiect) (Anexa nr. 3). 

4. Se aprobă volumul alocațiilor pentru instituții și activități în sfera științei și inovării 

neatribuite la alte grupe și pentru organele administrative pentru anul 2015 (proiect) (Anexa nr. 4). 

5. Se aprobă volumul veniturilor şi cheltuielilor pe mijloacele speciale pentru organizaţiile din 

sfera ştiinţei şi inovării şi învăţământului pentru anul 2015 (proiect) (Anexa nr. 5). 

6. Se aprobă repartizarea cheltuielilor finanțate din surse externe  pentru anul 2015 (proiect) 

(Anexa nr. 6). 

7. Se aprobă propunerile privind numărul de unităţi de personal şi limitele de unităţi de personal 

pentru instituţiile şi  organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării şi învăţământ pentru anul 2015 (proiect) 

şi anii 2016-2017 (estimări) (Anexa nr. 7). 

8.  Direcţia politică economică şi finanţe a CSŞDT al AŞM va sistematiza propunerile de buget 

la compartimentul de bază şi pronosticul veniturilor şi cheltuielilor mijloacelor speciale pe anul 2015 

şi a estimărilor, conform clasificaţiei organizaţionale şi funcţionale a cheltuielilor şi veniturilor 



bugetare în corespundere cu normele şi indicaţiile metodologice, prezentându-le Ministerului 

Finanţelor în termenul stabilit. 

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

economică şi finanţe a CSŞDT al AŞM. 
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