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Cu privire la repartizarea bugetului AŞM 

pe anul 2018 în conformitate cu Legea  

bugetului de stat 

 
În  scopul executării Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017  

(Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017) şi repartizării  bugetului Academiei de Ştiinţei a 
Moldovei pe funcţii, programe, activităţi şi organizaţii din cadrul AŞM,art. 58 al Legii finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, şi în conformitate cu  
prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, Codului Muncii 
al Republicii Moldova, Legii sindicatelor nr. 1129-XIV din 7 iulie 2000,  Ordinul Ministerului 
Finanţelor nr.208 din 24.12.2015 Privind Clasificaţia bugetară,Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică  H O T Ă R Ă Ş T E: 

  1. Se aprobă bugetul Academiei de Ştiinţei a Moldovei pe anul 2018 în sumă de 58 887,0 
mii lei, dintre care pentru sectorul „Ştiinţă şi inovare” în sumă de 35223,3 mii lei, inclusiv: 
finanţarea din resurse generale – 23 622,0 mii lei, volumul cheltuielilor din venituri colectate 
interne – 4 636,0 mii lei, volumul cheltuielilor din resurse ale proiectelor finanţate din surse 
externe – 6 965,3 mii lei; pentru sectorul „Educaţie” –23 663,7 mii lei, inclusiv: învăţământul 
liceal – 8 083,2 mii lei şi învăţământul superior - 15 580,5 mii lei (Anexa nr. 1).  

  2. Se aprobă limita numărului de unităţi şi cheltuielile de personal ale organizaţiilor din 
cadrul AŞM pe anul 2018 (Anexa nr. 2). 

           3. Direcţia politică economică şi finanţe a CSŞDT al AŞM: 

a) va asigura organizaţiile din cadrul AŞM cu suport metodic la întocmirea estimărilor 
cheltuielilor şi veniturilor colectate interne şi externe prevăzute în bugetele instituţiilor din sfera 
ştiinţei şi inovării, învăţământ pe anul 2018; 

b) va asigura şi va controla dezagregarea tuturor bugetelor organizaţiilor din cadrul AŞM 
pe funcţii, programe, activităţi şi coduri economice în sistemul informaţional al Ministerului de 
Finanţe.  

           4. Conducătorii organizaţiilor din cadrul AŞM vor asigura,  până la 12 februarie 2018, 
prezentarea la Direcţia politică economică şi finanţe a CSŞDT al AŞM, pe suport de hârtie, a 
bugetelor instituţiilor dezagregate şi publicate în cadrul Sistemului Informaţional de Management 
Financiar (SIMF), estimări pentru fiecare cod economic, devizele de cheltuieli, notele explicative, 
calculele şi descifrările. 

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărâri revine dnei dr. hab. Aurelia HANGANU, 
secretar ştiinţific general al AŞM. 

    

Preşedinte,  

academician              Gheorghe DUCA 
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doctor habilitat                 Aurelia HANGANU 


