
 
 

CONSILIUL SUPREM PENTRU 

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

 

THE SUPREME COUNCIL  

ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY  

OF SCIENCES OF MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E 
 „  21”  aprilie 2011   

                           Nr.  66 

mun.Chişinău 

 
Cu privire la repartizarea alocaţiilor  

şi cheltuielilor pentru organizaţiile din  

sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011 

 

         În  scopul repartizării alocaţiilor pe grupe, programe, tipuri şi organizării activităţii privind 

elaborarea şi prezentarea în termen a planurilor de finanţare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării pe anul 2011 în conformitate cu  Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52-XVIII din 31  

martie 2011, şi întru executarea prevederilor Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul 

bugetar şi procesul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, Codului cu privire la ştiinţă şi 

inovare nr. 259-XV din 15.07.04, Codului Muncii al Republicii Moldova, Legii sindicatelor 

nr.1129-XIV din 7 iulie 2000, Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a 

Moldovei pentru anii 2009-2012  şi conform demersului Ministerului Finanţelor nr. 06/1-17/32 din 

11.04.2011 privind repartizarea alocaţiilor bugetului de stat pe anul 2011, Consiliul Suprem pentru 

Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare pe activităţi pentru sfera ştiinţei şi inovării 

conform Legii bugetului de stat  pe anul 2011 (anexa nr.1). 

2. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării 

pe programe instituţionale (direcţii strategice) pe anul 2011 (anexa nr.2). 

3. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare fundamentate pe programe pe anul 2011 

(anexa nr.3). 

4. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare  pe programe de stat din sfera ştiinţei şi 

inovării pe anul 2011 (anexa nr.4). 

5. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare  pe programele  de transfer tehnologic  din 

sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011 (anexa nr.5). 

6. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare  pentru finanţarea reparaţiilor capitale pe 

obiective din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011 (anexa nr.6). 

7. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare  pentru finanţarea investiţiilor capitale pe 

obiective din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011 (anexa nr.7). 

8. Se aprobă repartizarea cheltuielilor mijloacelor speciale pe anul 2011 (anexa nr.8). 

 9. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, în termen de pînă la 26 aprilie 2011,  vor 

prezenta Direcţiei politică economică şi finanţe  a CSŞDT al AŞM: 

           a) planurile secundare de finanţare pentru anul 2011 cu aplicarea în mod obligatoriu a bar-

codului conform Normelor metodologice respective, pentru finanţarea  instituţiilor şi organizaţiilor 

din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011;   

 b) note explicative privind argumentarea distribuirii mijloacelor pe articole de cheltuieli; 

  c) estimarea cheltuielilor necesare de personal, fără majorarea statelor de personal şi 

reducerea locurilor vacante, aprobate pentru anul 2011. Mărimea tarifelor contribuţiilor de asigurări 

sociale de stat obligatorii din contul angajatorului vor constitui 23 la sută, iar din contul angajatului 

– 6 la sută. Mărimea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din contul angajatorului 

vor constitui 3,5 la sută şi din contul angajatului – 3,5 la sută. 



          10. Se stabilesc limitele numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal pe 

organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv pentru învăţământ, care se vor realiza prin 

„îngheţarea” funcţiilor vacante, înregistrate la finele anului fiscal 2010, şi reducerea lor treptată 

până la finele anului 2011 (anexa nr.9). 

 11. Se menţionează, că limitele de alocaţii în planurile de finanţare se detaliază doar pe 

articole, iar limitele pentru lunile ianuarie – martie să nu fie mai mici decât executarea în aceste 

luni.  

 12. Se recomandă conducătorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării: 

  a) să planifice până la 1 la sută din fondul de remunerare a muncii în scopul realizării 

direcţiilor principale ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii; 

  b) de comun acord cu sindicatele, să prevadă în devizul de cheltuieli mijloace în mărime de 

cel mult 0,15% din fondul de salarii pentru membrii sindicatelor în vederea utilizării lor în scopurile 

stabilite în contractul colectiv de muncă;  

  c) să planifice până la 2 la sută din fondul de remunerare a muncii cheltuielile pentru 

formarea profesională a angajaţilor; 

  d) să repartizeze cheltuielile destinate reparaţiilor capitale pe obiective pentru perioada 

ianuarie – octombrie, deoarece pentru lunile noiembrie - decembrie finanţarea cheltuielilor în aceste 

scopuri poate fi limitată conform principiilor expuse în scrisoarea Ministerului Finanţelor nr.11-

09/rc din 4 aprilie 2011;  

  e) să suporte fiecare în parte cheltuielile ce ţin de exploatarea şi administrarea clădirilor 

instituţiilor din cadrul AŞM în dependenţă de cuantumul suprafeţelor administrate de ele, în 

conformitate cu hotărârile CSŞDT al AŞM „Cu privire la repartizarea suprafeţelor instituţiilor din 

cadrul AŞM”.  

13. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Acordul de parteneriat între 

Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2011. 

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

  a) va asigura  organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării cu suport metodic la întocmirea 

planurilor de finanţare pe anul 2011; 

  b) va elabora  planurile generale ale organizaţiilor  din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011 

potrivit tipurilor şi grupurilor de organizaţii cu finanţare instituţională de la buget şi direcţiilor 

strategice din sfera ştiinţei şi inovării cu devizele de cheltuieli, notele explicative, calculele şi 

descifrările. 

15. Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării a CSŞDT al 

AŞM în comun cu secţiile de ştiinţe ale AŞM şi cu conducătorii programelor de stat, în 

conformitate cu direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării, va definitiva şi perfecta: 

a) lista şi conţinutul proiectelor din cadrul fiecărui program de stat şi instituţional, în 

scopul soluţionării celor mai importante probleme; 

b) culegerea „Lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la 

bugetul de stat sub orice formă pe anul 2011” pentru editarea în Monitorul Oficial. 

16. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îi revine dlui V. Boian, şef al Direcţiei 

politică economică şi finanţe,  şi dlui dr. N. Stratan, şef al Direcţiei politici, management şi 

monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării al CSŞDT al AŞM. 

 

 

 

Preşedinte al AŞM 

academician                   Gh. DUCA 

 

 

Secretar ştiinţific  

general al AŞM 

doctor habilitat                            I. GUCEAC 
 


