
Cu privire la repartizarea aloca iilor
pentru majorarea cheltuielilor de personal
 la institu iile i organiza iile din sfera
tiin ei i inov rii

În corespundere cu prevederile Legii pentru modificarea i completarea Legii nr.355-XVI
din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Hot rârile
Guvernului „Cu privire la implementarea normelor salariale prev zute în anul 2009 pentru
angaja ii din ramurile sectorului bugetar” nr.18 din 20 ianuarie 2009 i „ Cu privire la aprobarea
modific rilor i complet rilor ce se opereaz  în anexele nr. 3 i nr. 16 la Hot rârea Guvernului
nr. 381 din 13 aprilie 2006”, nr 719 din 16 iunie 2008, Consiliul Suprem pentru tiin i
Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei   H O T  R  T  E:

1. Se aprob  repartizarea volumului aloca iilor bugetare suplimentare pentru majorarea
retribuirii muncii angaja ilor din organiza iile din sfera tiin ei i inov rii conform
anexei, dup  cum urmeaz :

cercet ri tiin ifice fundamentale (7.01) – 11661,5 mii lei;
cercet ri tiin ifice aplicative (7.02) – 19074,1 mii lei;
preg tirea cadrelor tiin ifice (7.03) – 3383,9 mii lei;
institu ii i ac iuni din sfera tiin ei i inov rii (7.04) – 1684,4 mii lei;
organe administrative (7.10) – 283,4 mii lei.

2. Conduc torii organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii vor întocmi, aproba  planurile
secundare de finan are pe direc ii strategice (formularul nr.3) i vor prezenta, în mod
obligatoriu, schemele de încadrare (statele de personal) i calculele precizate în
corespundere cu anexa nr.1 „Estimarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii”
(art.111).

3.  Controlul asupra îndeplinirii prezentei hot râri revine dlui V. Boian, ef al Direc iei
finan e i contabilitate a CS DT  al  A. .M.

Pre edinte al A. .M.
 academician                                                                                 Gh. DUCA

Secretar tiin ific
general al A. .M.
doctor  habilitat                                                                            I. GUCEAC
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