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Cu privire la aprobarea proiectului bugetului de stat
pe anul 2018 şi a estimărilor pe anii 2019-2020
pentru organizaţiile din cadrul AŞM

În temeiul prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181
din 25 iulie 2014 (cu modificările şi completările ulterioare), Ordinului Ministerului Finanţelor
nr. 208 din 24 decembrie 2015 “Privind clasificaţia bugetară” şi în scopul repartizării limitelor
de resurse şi cheltuieli pe subprograme, activităţi şi pentru fiecare instituţie bugetară
subordonată pe anul 2018, în temeiul prevederilor art. 86, lit. d) al Codului cu privire la ştiinţă
şi inovare nr. 259-XV din 15.07.04, „Particularităţilor privind elaborarea şi prezentarea de
către autorităţile publice centrale a propunerilor de buget pe anul 2018 şi estimărilor pentru anii
2019-2020” şi „Particularităţilor specifice de elaborare a propunerilor de buget”, stabilite de
Ministerul Finanţelor prin scrisoarea nr. 06/1-17/44 din 14 august 2016, Consiliul Suprem
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Se aprobă propunerile de buget şi volumul alocaţiilor pentru sectoarele “Ştiinţă şi
Inovare” şi „Educaţie” ale organizaţiilor din cadrul AŞM pe anul 2018 şi estimările pentru anii
2019-2020 (proiect) (Anexa nr.1).
2. Se aprobă volumul alocaţiilor bugetare fundamentate pe programe pentru anul 2018
pe sectorul „Ştiinţă şi Inovare” şi „Educaţie” (proiect) (Anexa nr.2).
3. Se aprobă volumul alocaţiilor bugetare pentru organizaţiile din cadrul AŞM pe
proiecte ştiinţifice instituţionale (direcţii strategice) pe anul 2018 (proiect) (Anexa nr. 3).
4. Se aprobă volumul alocaţiilor bugetare pentru pregătirea cadrelor prin posdoctorat,
autorităţilor administrative centrale, instituţii şi activităţi din cadrul AŞM pe anul 2018 (proiect)
(Anexa nr.4).
5. Se aprobă volumul alocaţiilor bugetare pe programe şi activităţi pentru proiectele de
dezvoltare a infrastructurii şi proiecte de transfer tehnologic pe anul 2018 (proiect) (Anexa
nr.5).
6. Se aprobă volumul veniturilor şi cheltuielilor al veniturilor colectate pentru
organizaţiile din cadrul AŞM pe anul 2018 (proiect) (Anexa nr. 6).
7. Se aprobă repartizarea cheltuielilor finanţate din surse externe pentru organizaţiile din
cadrul AŞM pe anul 2018 (proiect) (Anexa nr.7).
8. Se aprobă numărul de unităţi şi cheltuieli de personal pentru organizaţiile din cadrul
AŞM pe anul 2018 (proiect) (Anexa nr.8).
9. Se aprobă volumul redistribuirii limitelor bugetare pentru proiectele noi din sfera
ştiinţei şi inovării selectate în baza de concurs pentru ministerele de ramură pentru anul 2018
(proiect) (Anexa nr. 9).

10. Se aprobă propunerile de modificare a limitelor resurse şi cheltuieli pentru bugetul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2020
(Anexa nr. 10).
11. Se aprobă propunerile de finanţare suplimentară a reparaţiilor capitale ale
organizaţiilor din cadrul AŞM din resurse generale a bugetului de stat pe anul 2018 şi estimări
pe anii 2019-2020 (Anexa nr. 11).
12. Se aprobă propunerile de finanţare suplimentară a investiţiilor capitale de la bugetul
de stat pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2020 (Anexa nr. 12).
13. Direcţia politică economică şi finanţe a CSŞDT va sistematiza propunerile de buget
ale organizaţiilor din cadrul AŞM la compartimentul de bază şi pronosticul veniturilor şi
cheltuielilor colectate pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2020 conform clasificaţiei
organizaţionale şi funcţionale a cheltuielilor şi veniturilor bugetare în corespundere cu normele
şi indicaţiile metodologice, prezentându-le Ministerului Finanţelor în termenul stabilit.
14. Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării a CSŞDT al AŞM va sistematiza şi va
ajusta indicatorii de performanţă prezentaţi de către organizaţiile şi instituţiile din sfera ştiinţei
şi inovării pentru anii 2018-2020 (sectorul 23 ”Ştiinţă şi Inovare”) şi îi va prezenta Ministerului
Finanţelor în termenul stabilit.
15. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărâri revine dnei dr. hab. Aurelia Hanganu,
secretar știinţific general al AŞM.
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