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Cu privire la valorificarea mijloacelor financiare 

şi redistribuirea volumului de  alocaţii bugetare  

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării 

 

         În temeiul art. 73 lit. c), şi art. 86 lit. d) ale Codului cu privire la ştiinţă şi 

inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004, pct.13 al Regulamentului privind finanţarea 

activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării din Acordul de parteneriat între Guvern şi 

Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr.731 din 08 septembrie 2014, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă 

şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se atenţionează directorii organizaţiilor şi instituţiilor din cadrul Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei asupra nevalorificării mijloacelor financiare în termenul 

planificat şi se obligă să întreprindă măsurile necesare de valorificare a mijloacelor 

financiare, prevăzute în planurile de finanţare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării.             

2. Se aprobă redistribuirea volumului mijloacelor financiare a instituţiilor şi 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru acoperirea cheltuielilor serviciilor 

comunale, cheltuielilor de întreţinere şi regie, cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor 

de cofinanţare a proiectelor internaţionale şi alte cheltuieli stringente pentru buna 

funcţionare a instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, în limita alocaţiilor aprobate 

prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013, după cum 

urmează:  

Institutului Naţional de Cercetări Economice – 800,0 mii lei; 

Institutului de Matematică şi Informatică – 50,0 mii lei; 

Institutului de Geologie şi Seismologie – 120,0 mii lei; 

Institutului de Chimie – 310,0 mii lei; 

Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului „N. Dimo” – 200,0 

mii lei; 

Institutului de Zoologie – 1700,0 mii lei; 

Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie – 150,0 mii lei; 

Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie – 250,0 mii lei; 

Grădinii Botanice (Institut) – 600,0 mii lei; 

Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” – 100,0 mii 

lei; 



Institutului de Energetică – 100,0 mii lei; 

Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor – 500,0 mii lei; 

Institutului de Studii Enciclopedice – 80,0 mii lei; 

Institutului de Fizică Aplicată – 200,0 mii lei; 

Institutului de Istorie – 60,0 mii lei; 

Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” – 1000,0 mii lei; 

Centrului Naţional de Sănătate Publică – 27,0 mii lei. 

3. Se aprobă reducerea volumului mijloacelor financiare din contul economiilor 

cheltuielilor operaţionale ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM cu 6247,0 mii lei. 

4. Se recomandă conducătorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, 

menţionate în pct. 2 al prezentei hotărîrii, să prezinte în termen de 5 zile 

calendaristice din data aprobării hotărîri, planurile de finanţare, estimările şi calculele 

pe articole de cheltuieli.  

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îi revine dlui V. Boian, şef al 

Direcţiei politică economică şi finanţe  a CSŞDT al AŞM. 
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