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Cu privire la repartizarea și aprobarea
bugetului AŞM pe anul 2017 în conformitate
cu Legea bugetului de stat
În scopul executării Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016
(Monitorul Oficial nr.472-477 din 27.12.2016) şi repartizării bugetului Academiei de Ştiinţei a
Moldovei pe funcţii, programe, activităţi şi organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării în baza 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 31.12.2014 privind clasificaţia bugetară, scrisoarea
Ministerului Finanţelor cu privire la repartizarea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 06/1-17/90
din 26 decembrie 2016, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Se stabilește volumul bugetului pentru sectorul Ştiinţa şi Inovare, aprobat şi repartizat
conform Legii bugetului de stat pentru anul 2017 pe Autorităţi Publice Centrale în suma de
484907,8 mii lei (anexa nr.1).
2. Se aprobă bugetul AŞM pentru sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2017 în sumă de
329632,3 mii lei, inclusiv: finanţarea din resurse generale – 239666,2 mii lei, volumul
cheltuielilor din venituri colectate interne – 22672,0 mii lei, volumul cheltuielilor din resurse ale
proiectelor finanţate din surse externe – 67294,1mii lei.
Pentru sectorul “Educație” – 21717,1 mii lei, inclusiv: învăţământul liceal – 7763,6 mii
lei şi învăţământul superior 13953,5 mii lei.
3. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare pentru sectoarele „Ştiinţă şi Inovare” şi
„Educaţie” ale organizaţiilor din cadrul AŞM pentru anul 2017 (anexa nr.2).
4. Se aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare pentru organizaţiile din cadrul AŞM
fundamentate pe programe pentru anul 2017 pe sectoare „Ştiinţă şi Inovare” şi „Educaţie”
(anexa nr.3).
5. Se aprobă repartizarea cheltuielilor pentru organizaţiile din cadrul AŞM pe proiecte
ştiinţifice instituţionale pe anul 2017 (anexa nr.4, tab.nr.1).
6. Se aprobă volumul veniturilor colectate interne pentru organizaţiile din cadrul AŞM pe
anul 2017 (anexa nr.5, tab.nr1).
7. Se aprobă repartizarea cheltuielilor din resurse ale proiectelor finanţate din surse
externe pentru organizaţiile din cadrul AŞM pe anul 2017 (anexa nr. 6, tab. 1).
8. Se aprobă limita numărului de unităţi şi cheltuielile de personal pentru organizaţiile din
cadrul AŞM pe anul 2017 (anexa nr. 7).
9. Se aprobă volumul alocaţiilor pentru pregătirea cadrelor ştiinţifice, instituţii şi activităţi
din cadrul AŞM pe anul 2017 (anexa nr. 8).

10. Se aprobă repartizarea pe programe şi subprograme a alocaţiilor pentru proiectele de
dezvoltare a infrastructurii de inovare şi proiecte de transfer tehnologic pe anul 2017 (anexa
nr.9).
11. Se aprobă repartizarea alocaţiilor destinate finanţării investiţiilor capitale pe anul 2017
(anexa nr. 10).
12. Se recomandă conducătorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării la întocmirea
şi aprobarea bugetului instituţiei, devizelor de cheltuieli, estimărilor pe fiecare cod economic pe
anul 2017 să se ţină cont de următoarele particularităţi generale:
a) distribuirea volumului de finanţare pe funcţii, programe şi activităţi se va efectua în
corespundere cu Regulamentul privind finanţarea activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării;
b) alocaţiile bugetelor instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, învăţământ pe anul 2017
se vor repartiza conform clasificaţiei economice. Estimarea cheltuielilor se va efectua şi
confirma prin calculele potrivit anexelor prevăzute pentru fiecare cod economic. Justificarea se
va efectua pornind de la analiza indicatorilor realizaţi în anului 2016, indicii cantitativi şi
calitativi, tarifele prognozate etc.;
c) la estimarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii se va ţine cont de necesitatea
încadrării în limitele de personal şi a cheltuielilor de retribuire a muncii stabilite şi de măsurile
de optimizare şi ajustări structurale din anul 2017;
d) în urma aprobării limitelor de cheltuieli se vor prezenta statele de personal, aprobate
pentru anul 2017, conform formularelor şi cerinţelor stabilite prin Ordinul Ministerului
Finanţelor nr. 55 din 11.05.2012;
e) 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;
f) să planifice până la 2 la sută din fondul de remunerare a muncii cheltuielile pentru
formarea profesională a angajaţilor;
g) să prezinte calcule confirmative privind justificarea încasării veniturilor în
conformitate cu cuantumul plăţilor stabilite prin acte normative;
h) 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. 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 2017;
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.
14. Conducătorii organizaţiilor din cadrul AŞM vor asigura prezentarea la Direcţia
politică economică şi finanţe a CSŞDT al AŞM, pe suport de hârtie, a Bugetelor dezagregate ale
instituţiilor şi publicate în cadrul Sistemului Informaţional de Management Financiar (SIMF),
estimările pentru fiecare cod economic, devizele de cheltuieli, notele explicative, calculele şi
descifrările, până la 16 ianuarie 2017, conform graficului stabilit.
15. Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării a CSŞDT al AŞM în comun cu secţiile de
ştiinţe ale AŞM, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Centrul Proiecte Internaţionale
şi IP Agenţia pentru Cercetare şi Dezvoltare, de comun acord cu conducătorii programelor de
stat, proiectelor de cercetare din sfera ştiinţei şi inovării în conformitate cu direcţiile strategice

ale sferei ştiinţei şi inovării, va definitiva şi perfecta culegerea „Lista programelor/proiectelor
din sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat sub orice formă pe anul 2017” pentru
editarea în Monitorul Oficial.
16. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dnei dr. hab. Aurelia
HANGANU, secretar ştiinţific general al AŞM.
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