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Cu privire la repartizarea  

şi aprobarea bugetului  

Academiei de Științe a Moldovei pe anul 2020  

 

 

În temeiul prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 

25.07.2014 (cu modificările şi completările ulterioare), a Legii privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar nr. 270 din 24 noiembrie 2018 și a Legii Bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/19 

din 19.12.19, în scopul repartizării limitelor de resurse şi cheltuieli pentru Academia de Științe a 

Moldovei pe anul 2020, în conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și 

modificarea bugetului, ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 (cu modificările şi 

completările ulterioare) şi în baza Hotărârii Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei nr. 194 din 

30.12.19 „Cu privire la aprobarea structurii Academiei de Științe a Moldovei, organigramei și efectivului 

limită de personal”, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă bugetul Academiei de Ştiinţei a Moldovei pe anul 2020 în sumă de 22 525,0 mii lei, 

inclusiv: finanţare de la buget – 20 225,0 mii lei, volumul cheltuielilor din venituri colectate interne –         

2 100,0 mii lei, volumul cheltuielilor din resurse ale proiectelor finanţate din surse externe – 200,0 mii lei 

(Anexa nr. 1). 

2. Se aprobă limita numărului de unităţi şi cheltuielile de personal ale Academiei de Științe a 

Moldovei pe anul 2020 (Anexa nr. 2). 

3. Secția finanțe, buget și analiză economică (dl V. Boian) va sistematiza propunerile de buget ale 

subdiviziunilor din cadrul AȘM la compartimentul de bază şi pronosticul veniturilor şi cheltuielilor 

colectate pe anul 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. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dnei dr. hab. L. Condraticova, secretar 

științific general al AȘM. 

 

 

Preşedinte al AŞM, 

academician                                                                Ion TIGHINEANU 

 

 

Secretar ştiinţific general al ASM, 

doctor habilitat                                                                                                Liliana CONDRATICOVA 

 


