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Cu privire la repartizarea alocaŃiilor pe tipuri de activităŃi 
organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi inovării pentru proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
 

În scopul repartizării alocaŃiilor bugetare pe grupe, programe şi tipuri de activităŃii pe anul 2011, 
în temeiul prevederilor Codului cu privire la ştiinŃă şi  inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004, Acordului de 
parteneriat între Guvern şi Academia de ŞtiinŃe a Moldovei, Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova 
„Cu privire la aprobarea DirecŃiilor strategice ale activităŃii din sfera ştiinŃei şi inovării pentru anii 2006-
2010” nr. 160-XVI din 21 iulie 2005, “Normelor metodologice  privind elaborarea şi prezentarea de către 
autorităŃile publice centrale a propunerilor la proiectul bugetului de stat pe anul 2011” şi  „Normelor 
metodologice privind elaborarea propunerilor la proiectul bugetului de stat pe anul 2011 fundamentate pe 
programe şi performanŃă” şi „ParticularităŃilor elaborării şi prezentării propunerilor de buget pe anul 2011 
pentru instituŃiile de învăŃămînt, cultură, ştiinŃă şi inovare”, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare 
Tehnologică al AŞM H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se aprobă repartizarea volumului alocaŃiilor bugetare pe tipuri de activităŃi pentru sfera ştiinŃei 
şi inovării, conform plafonului stabilit pentru proiectul  bugetului de stat  pe anul 2011 (anexa nr.1). 

2. Se aprobă repartizarea volumului alocaŃiilor bugetare fundamentate pe programe din sfera 
ştiinŃei şi inovării pentru proiectul  bugetului de stat  pe anul 2011 (anexa nr.2). 

3. Se aprobă repartizarea volumului alocaŃiilor bugetare  pentru finanŃarea reparaŃiilor capitale pe 
obiective din sfera ştiinŃei şi inovării pentru proiectul  bugetului de stat  pe anul 2011 (anexa nr.3). 

4. Se aprobă repartizarea veniturilor şi cheltuielilor a mijloacelor speciale pentru proiectul  
bugetului de stat  pe anul 2011 (anexa nr.4). 

5.  DirecŃia politică economică şi finanŃe  a CSŞDT: 
  - va elabora proiectul planului generalizat al Academiei de ŞtiinŃe pe anul 2011 la tipurile de 

instituŃii şi grupuri (01.817; 02.817; 03.240; 03.241; 04.828; 04.829; 10.010; 6.03.338; 6.03.246; 
6.04.064; 6.04.244) cu finanŃare instituŃională de la bugetul de stat şi la toate direcŃiile strategice  cu 
calculele şi descifrările în corespundere cu indicaŃiile metodice şi cu formele prezentate de Ministerul 
FinanŃelor. 

6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui V. Boian, şeful DirecŃiei politică 
economică şi finanŃe a CSŞDT al AŞM. 
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