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Cu privire la precizarea volumului alocaţiilor  

pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării  

pe anul 2015 

 

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

conformitate cu  prevederile Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe 

anul 2015 nr. 200 din 20 noiembrie 2015, ce ţin de reducerea volumului alocaţiilor bugetare 

(componenta de bază) pentru sfera ştiinţei şi inovării în sumă de cca 10,09 mil. lei, şi întru 

executarea prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15.07.2004, 

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  HOTĂRĂŞTE: 

 

            1. Se aprobă limitele de cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2015 în sumă de 

437248,8 mii lei, inclusiv: finanţarea din mijloace bugetare – 345607,3 mii lei, volumul 

cheltuielilor din mijloacele speciale – 46446,3 mii lei, proiecte finanţate din surse  

externe – 45195,2 mii lei, învăţămînt – 19519,6 mii lei, inclusiv: învăţămîntul  

secundar – 7332,2 mii lei şi învăţămîntul superior – 12187,4 mii lei.  

2. Se aprobă volumul precizat al alocaţiilor pentru anul 2015 la compartimentele “Ştiinţă 

şi inovare” şi “Învăţămînt” (anexa nr.1). 

3. Se aprobă volumul precizat al alocaţiilor bugetare fundamentate pe programe pentru 

anul 2015 pentru ştiinţă și inovare şi învăţămînt (anexa nr. 2). 

4. Se aprobă limitele precizate ale alocaţiilor bugetare pentru instituţiile şi organizaţiile 

din sfera ştiinţei şi inovării pe programe instituţionale (direcţii strategice) pe anul 2015 (anexa  

nr. 3). 

5. Se aprobă volumul precizat al alocaţiilor bugetare pentru pregătirea cadrelor ştiinţifice, 

instituţii şi activităţi în sfera ştiinţei şi inovării neatribuite la alte grupe şi pentru organele  

administrative pe anul 2015 (anexa nr. 4). 

6. Se aprobă volumul alocaţiilor precizate pe programe şi subprograme pentru proiectele 

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

concurs (anexa nr. 5). 

7. Se aprobă repartizarea cheltuielilor din veniturile colectate de instituţiile şi 

organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pentru anul 2015 (anexa nr. 6, tab. 1). 

8. Se aprobă volumul veniturilor şi cheltuielilor al proiectelor finanţate din surse externe 

pentru anul 2015 (anexa nr. 7, tab. 1). 



9. Se aprobă limita numărului de unităţi  pentru instituţiile şi organizaţiile din sfera 

ştiinţei şi inovării (componenta de bază şi mijloace speciale) pe anul 2015 (anexa nr. 8). 

10. Se aprobă repartizarea alocaţiilor precizate pentru finanţarea investiţiilor capitale pe 

anul 2015 (anexa nr. 9). 

11. 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 de finanţare pe 

anul 2015. 

12. Centrul pentru Finanţarea Cercetărilor Fundamentale şi Aplicative, Centrul Proiecte 

Internaţionale în comun cu secţiile de ştiinţe ale AŞM va definitiva şi perfecta lista şi conţinutul 

proiectelor din cadrul fiecărui program, proiecte independente, internaţionale şi instituţionale în 

conformitate cu direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării. 

13. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îi revine dlui Vitalie Boian, şef al 

Direcţiei politică economică şi finanţe, şi dnei dr. Irina Raboşapca, director al Centrului pentru 

Finanţarea Cercetărilor Fundamentale şi Aplicative al AȘM. 
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