
 

 
 

CONSILIUL SUPREM PENTRU 
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    H O T Ă R Î R E 
 

„  17 ”  decembrie 2014  

 
               Nr. 286    

mun. Chişinău 

 
Cu privire la precizarea volumului de alocaţii  

bugetare pentru organizaţiile din sfera ştiinţei  

şi inovării pe anul 2014 

 

  În scopul precizării volumului alocaţiilor pe grupe, programe, tipuri şi organizaţii şi întru 

executarea prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15.07.04, Consiliul 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă modificările la volumul alocaţiilor bugetare pe acţiuni pentru sfera ştiinţei şi 

inovării pe anul 2014 (anexa nr. 1). 

2. Se aprobă modificările la volumul alocaţiilor bugetare fundamentate pe programe pe anul 

2014 (anexa nr. 2). 

 3. Se aprobă modificările la volumul alocaţiilor bugetare pentru organizaţiile din sfera 

ştiinţei şi inovării pe anul 2014 (anexa nr. 3). 

4. Se aprobă modificările la volumul alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pe anul 2014 pe 

programe de stat (anexa nr. 4).  

5. Se aprobă modificările la volumul pe programe şi subprograme al alocaţiilor pentru 

proiectele de dezvoltare a infrastructurii de inovare şi proiectele de transfer tehnologic selectate în 

baza de concurs pe anul 2014 (anexa nr. 5).  

6. Se aprobă modificările la volumul veniturilor mijloacelor speciale pentru organizaţiile 

din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2014 (anexa nr. 6). 

7. Se aprobă modificările la volumul cheltuielilor proiectelor finanţate din surse 

internaţionale pe anul 2014 (anexa nr. 7); 

8. Se aprobă modificările la limita numărului de unităţi pentru instituţiile şi organizaţiile din 

sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2014 (anexa nr. 8). 

9. Direcţia politică economică şi finanţe a CSŞDT al AŞM va asigura  organizaţiile din 

sfera ştiinţei şi inovării cu suport metodic la întocmirea modificărilor la planurile secundare de 

finanţare pe anul 2014. 

           10. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui V. Boian, şef al Direcţiei 

politică economică şi finanţe.   

 

Preşedinte, 

academician                  Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general interimar,                                                           

doctor habilitat                                                           Aurelia HANGANU 


