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Cu privire la redistribuirea volumului 

de  alocaţii bugetare organizaţiilor din 

sfera ştiinţei şi inovării 

 

         În temeiul Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII  din 24.05.96, 

art.73 şi art.86 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, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al AŞM HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se aprobă redistribuirea volumului mijloacelor financiare ale instituţiilor şi 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru acoperirea cheltuielilor serviciilor comunale, 

cheltuielilor de întreţinere şi regie, 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 2015 nr. 72 din 12 aprilie 2015, după 

cum urmează:  

Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – 850,0 mii lei; 

Institutului de Fizică Aplicată – 200,0 mii lei (inclusiv, 50 mii lei pentru editarea revistei); 

Institutului de Ecologie si Geografie – 610,0 mii lei; 

Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie – 50,0 mii lei; 

I.P. „Andrei Lupan” (Institut) – 350 mii lei; 

Institutului de Zoologie – 820,0 mii lei (inclusiv, 320 mii lei - cofinanțarea grantului); 

Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”– 200,0 mii lei; 

Institutului de Geologie şi Seismologie – 300,0 mii lei; 

Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie – 50,0 mii lei; 

Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” – 300,0 mii lei; 

Grădinii Botanice (Institut) – 500,0 mii lei; 

Institutului de Chimie – 100,0 mii; 

Institutului de Energetică – 60,0 mii lei; 

Universității Academiei de Științe a Moldovei – 317,0 mii lei. 

  



2. Se aprobă reducerea volumului mijloacelor financiare din contul economiilor 

cheltuielilor operaţionale ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

AŞM cu 4390,0 mii lei și ale Liceului Academiei de Științe a Moldovei cu 317,0 mii lei. 

 

3. Se recomandă conducătorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, menţionate în 

pct. 1 al prezentei hotărîri, să prezinte în termen de 5 zile calendaristice din data aprobării 

hotărîrii,  planurile de finanţare, estimările şi calculele pe articole de cheltuieli.  

 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărâri îi revine dnei dr. hab. Aurelia Hanganu, 

secretar ştiinţific general al AŞM. 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte, 

academician                      Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general,                                                           

doctor habilitat                                                               Aurelia HANGANU 

 


