NOTĂ INFORMATIVĂ
la proietul Hotărîrii CSŞDT al AŞM „Cu privire la aprobarea proiectului bugetului de stat pe anul 2018 şi
a estimărilor pe anii 2019-2020 pentru organizaţiile din cadrul AŞM”
În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale, nr. 181 din
27.07.2014 şi a particularităţilor „Privind elaborarea şi prezentarea de către autorităţile publice centrale a propunerilor
la proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2020” aprobate de Ministerul Finanţelor:
Limita de cheltuieli pe anul 2018 pentru sectorul 23 “Ştiinţă şi inovare” total este de 467 205,8 mii lei
inclusiv: cheltuielile de bază - 366 333,9 mii lei, venituri colectate din surse interne – 47 068,4 mii lei şi
53 803,3 mii lei – proiecte finanţate din surse externe.
Plafonul de cheltuieli totale pe compartimentele pentru organizaţiile din cadrul AŞM pe sectoarele „Ştiinţă şi
inovare” şi „Educaţie” în anul 2018 va constituie 336 950,3 mii lei, dintre care:
- compartimentul „Ştiinţă şi inovare” – 313 612,2 mii lei, inclusiv: cheltuielile de bază - 242 386,2 mii lei,
venituri colectate din surse interne – 20 933,0 mii lei şi 50 293,0 mii lei – proiecte finanţate din surse externe.
- compartimentul „Educaţie” – 23 338,1 mii lei, inclusiv: cheltuielile de bază – 22 938,1 mii lei şi veniturile
colectate din surse interne – 400,0 mii lei. Pentru activitatea Liceului Academic - 7 357,6 mii lei şi a Universităţii
Academice – 15 580,5 mii lei.
În conformitate cu cele expuse mai sus, Vă prezentăm următoarele tabele şi anexe privind cheltuielile pe
sectoarele „Ştiinţă şi inovare” şi „Educaţie”:

1. 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.Volumul alocaţiilor bugetare fundamentate pe programe pentru anul 2018 pe sectorul „Ştiinţă şi
Inovare” şi „Educaţie” (proiect) (Anexa nr.2).
3.Volumul alocaţiilor bugetare pentru organizaţiile din cadrul AŞM pe proiecte ştiinţifice
instituţionale (direcţii strategice) pe anul 2018 (proiect) (Anexa nr. 3).
4.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.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. Volumul veniturilor şi cheltuielilor a 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. Numărul de unităţi şi cheltuieli de personal pentru organizaţiile din cadrul AŞM pe anul 2018
(proiect) (Anexa nr.8).
9.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.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.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. Propunerile de finanţare suplimentară a investiţiilor capitale de la bugetul de stat pe anul 2018 şi
estimări pe anii 2019-2020 (Anexa nr. 12).
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