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Cu privire la finan area tiin ei
i utilizarea mijloacelor publice
în sfera tiin ei i inov rii în anul 2007
În conformitate cu prevederile art.82 lit.(g) al Codului cu privire la tiin i inovare i al
pct. 12 lit.(e) al Acordului de parteneriat între Guvern i Academia de tiin e a Moldovei
Asambleea Academiei de tiin e a Moldovei a examinat raportul anual privind utilizarea
mijloacelor bugetare, alocate pentru sfera tiin ei i inov rii în anul 2007, i ca rezultat constat ,
în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2007 i Acordul de parteneriat între
Guvern i Academia de tiin e a Moldovei pentru anii 2005-2008, volumul de finan are a sferei
tiin ei i inov rii în anul 2007 a fost aprobat în m rime de 278032,7 mii lei, ceea ce constituie
0,6% din PIB. Pe parcursul anului, volumul precizat s-a cifrat la 299698,6 mii lei (0,65% din
PIB), fiind majorat cu 21825,9 mii lei – aloca ii suplimentare pentru majorarea salariilor conform
HG nr. 872 din 03.08.2007 i HG nr. 214 din 13.11.2007 i 65,0 mii lei – mijloace alocate din
Fondul pentru implementarea Strategiei Na ionale de edificare a societ ii informa ionale pentru
realizarea planului de ac iuni stabilit, i, respectiv, mic orat cu 225,0 mii lei – precizarea
veniturilor Fondului Na ional pentru sus inerea tiin ei.
Din volumul total de finan are, 94,78%, sau 284065,6 mii lei revine aloca iilor bugetare
pentru sfera tiin ei i inov rii. Cota-parte pentru realizarea cercet rilor tiin ifice fundamentale
din mijloace bugetare a constituit 23,8% sau 67603,7 mii lei, pentru cercet ri aplicate – 48,6%
sau 138128,2 mii lei, ambele fiind în cre tere cu 56,8% fa de volumul precizat în anul 2006;
pentru preg tirea cadrelor tiin ifice – 4,1% sau 11727,8 mii lei; pentru institu ii i ac iuni de
cercetare neatribuite la alte grupuri – 6,2% sau 17465,4 mii lei; pentru organele administrative 3,8% sau 10875,8 mii lei i pentru investi ii capitale – 13,5% sau 38264,7 mii lei. Pentru
programele de stat, ca form principal de realizare a politicii de stat în sfera tiin ei i inov rii,
aloca iile bugetare în anul 2007 au fost majorate comparativ cu anul 2006 de la 11000,0 mii lei
pîn la 19976,5 mii lei (de 1,8 ori). Din cele ase direc ii strategice pentru sfera tiin ei i
inov rii cel mai mare volum de mijloace bugetare revine direc iilor strategice „Nanotehnologii,
inginerie industrial , produse i materiale noi” (43%), "Biotehnologii agricole, fertilitatea solului
i securitatea alimentar " (28%) i „Valorificarea resurselor umane, naturale i informa ionale
pentru dezvoltarea durabil a economiei rii" (14%).
În anul 2007 au fost preconizate cheltuieli bugetare pentru efectuarea proiectelor de
transfer tehnologic în valoare de 8,3 mln de lei, iar la capitolul "Investi ii capitale" pentru
reconstruc ia Centrului de Calcul i a blocului tehnic pentru amplasarea în el a Bibliotecii
Academiei, pentru construc ia Cazangeriei sediului Academiei, pentru construc ia Liceului
Academic Republican de tip internat i pentru reconstruc ia cl dirii c minului pentru doctoranzi
al Centrului de Instruire Universitar , Postuniversitar i Perfec ionare etc. au fost prev zute
cheltuieli în sum de 38,3 mln lei.
A sporit volumul de cheltuieli pentru procurarea utilajului tiin ific de la 9,4 mln lei în
anul 2006 la 24,9 mln lei în anul 2007, ceea ce a creat posibilitatea de revitalizare a bazei
tehnico- tiin ifice.

În anul 2007 salariu mediu lunar al unui colaborator tiin ific s-a majorat fa de anul
precedent de la 2028 lei la 2433 lei. Fondului de salarizare i contribu iilor la bugetul asigur rilor
sociale de stat revine 114,6 mln lei (40,4 %).
Volumul de mijloace preconizate pentru cercet ri tiin ifice fundamentale i aplicate a
fost utilizat pe parcursul anului 2007 în m rime de 99,9%, cele 0,1 % nevalorificate la acest
compartiment constituie 123,3 mii lei, la preg tirea cadrelor tiin ifice – 63,2 mii lei, la institu ii
i ac iuni neatribuite altor grupuri – 204,1 mii lei, la organe administrative – 9,3 mii lei.
În scopul valorific rii eficiente a mijloacelor publice, CS DT a întreprins m suri de
rigorare întru optimizarea sistemului de administrare a acestora, ceea ce a permis de a
preîntîmpina posibilele înc lc ri financiare pe viitor. Controlul efectuat de c tre Curtea de
Conturi cu privire la utilizarea resurselor financiare publice la executarea bugetului i modului de
gestionare a patrimoniului public de c tre Academia de tiin e a Moldovei, în perioada anilor
2005-2006, n-a depistat abateri de la prevederile legisla iei în vigoare în activitatea financiar a
A. .M. În urma acestui control au fost întreprinse m suri suplimentare privind îmbun irea
sistemului de control intern, organizarea eviden ei contabile la nivel cuvenit, ajustarea
contractelor de loca iune încheiate la prevederile legisla iei în vigoare, delimitarea terenurilor
aferente în vederea ob inerii actelor de proprietate asupra acestora i asupra bunurilor imobile
de inute etc.
Nivelul de finan are a sferei tiin ei i inov rii i valorificarea surselor bugetare în anul
2007 au oferit posibilitatea de a continua revitalizarea bazei tehnico-materiale a institu iilor,
crearea condi iilor mai favorabile de activitate tiin ific i de a spori retribuirea muncii
cercet torilor tiin ifici. Cu toate acestea, pentru continuarea rena terii tiin ei, solu ionarea
multiplelor probleme, cauzate de finan area insuficient
a tiin ei în ultimul deceniu, sînt
necesare aloca ii bugetare ascendente i în anii viitori. Una din problemele ce necesit
solu ionare este sporirea salariz rii colaboratorilor din sfera tiin ei i inov rii, deoarece
retribuirea medie pentru munca depus în aceast sfer este mai mic decât media pe ar .
Asambleea Academiei de tiin e a Moldovei HOT
TE:
1. Se aprob raportul prezentat de dl acad. T. FURDUI, prim-vicepre edinte al A. .M.,
privind utilizarea mijloacelor bugetare, alocate pentru sfera tiin ei i inov rii în anul 2007, în
volum de 283,7 mln lei din suma total a aloca iilor bugetare precizate de 284,1 mln lei, fiind
neutilizat 0,4 mln lei.
2. Se oblig executorii secundari de buget de a efectua autoevaluarea eficacit ii
valorific rii aloca iilor publice, de a întreprinde m suri privind utilizarea eficace i eficient a
cheltuielilor publice, de a evita nevalorificarea aloca iilor bugetare preconizate pentru sfera
tiin ei i inov rii pe anul 2008 în scopul realoc rii mijloacelor economisite c tre realizarea
cercet rilor din domeniile tiin ifice ce prezint un poten ial de salt.
3. Conduc torii organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii trebuie s asigure un control
sever a valorific rii surselor publice în conformitate cu devizul de cheltuieli i a implement rii
surilor de lichidare a obiec iilor înaintate de c tre Curtea de Conturi.
4. Direc ia Finan e i Contabilitate va urgenta implementarea sistemului computerizat de
eviden contabil i managerial .
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