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Aprobat  

prin Hotărîrea CSŞDT al AŞM 

nr. 213 din 25.09.2014 

 

R E G U L A M E N T U L 

privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei politică economică şi finanţe  

a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

I. Dispoziţii generale 

1. Obiectul reglementării 

      Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea subdiviziunii structurale 

Direcţia politică economică şi finanţe a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – 

Regulament) stabileşte modul de organizare şi funcţionare, misiunea, sarcinile de 

bază, atribuţiile, drepturile şi responsabilităţile subdiviziunii Direcţia politică 

economică şi finanţe (în continuare – Direcţia). 

2. Legalitatea activităţii 

 Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Codul cu privire la 

ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, Legea  

nr. 847 – XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legea 

nr. 158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public, Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007. 

 

3. Principiile activităţii Direcţiei 

 Direcţia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, 

profesionalismului, imparţialităţii şi în colaborare cu alte subdiviziuni ale CSŞDT, 

Secţii de ştiinţe ale AŞM,  organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, Ministerul de 

Finanţe al Republicii Moldova etc. 

 

II. Misiunea, sarcinile de bază, atribuţiile, drepturile 

şi responsabilităţile Direcţiei politică economică şi finanţe 

 

4. Misiunea de bază a Direcţiei este elaborarea, argumentarea şi fundamentarea 

politicilor, strategiilor, programelor şi concepţiilor de finanţare pe termen lung  şi 

mediu, precum şi monitorizarea şi controlul privind executarea bugetului 

instituţiilor din cadrul ştiinţei şi inovării. 

5. Sarcinile de bază ale Direcţiei politică economică şi finanţe: 

În vederea realizării misiunii, Direcţia are următoarele sarcini de bază: 
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1. Efectuarea managementului privind utilizarea resurselor materiale şi 

financiare în sfera ştiinţei şi inovării; 

2. Elaborarea şi promovarea cadrului normativ şi legislativ în domeniul 

finanţării ştiinţei şi inovării;  

3. Participarea la elaborarea propunerilor privind determinarea direcţiilor 

strategice în sfera ştiinţei şi inovării; 

4. Elaborarea şi prezentarea Ministerului Finanţelor propuneri pentru prognoza 

pe termen mediu a resurselor financiare pe domeniul ştiinţei şi inovării, a 

planurilor strategice de cheltuieli pe termen mediu; 

5. Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor finanţate de la 

bugetul de stat, din mijloace speciale şi proiecte investiţionale, şi pe 

parcursul anului înaintarea propuneri la modificarea şi completarea acestui 

act legislativ; 

6. Sistematizarea resurselor financiare şi monitorizarea utilizării corecte a 

acestora în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării; 

7. Elaborarea şi promovarea politicilor de remunerare a personalului care 

activează în domeniul ştiinţei şi inovării;     

8. Elaborarea raportului anual privind eficienţa utilizării mijloacelor financiare 

bugetare, alocate organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;  

9.  Verificarea utilizarea corectă şi cu economie a mijloacelor în limita 

alocaţiilor pe mijloace bugetare, speciale şi proiecte investiţionale, şi 

destinaţia lor, conform devizelor de cheltuieli aprobate, ţinând cont de 

schimbările efectuate în ele în ordinea stabilită, precum şi asupra integrităţii 

resurselor băneşti şi valorilor materiale. 

10.  Asigurarea efectuării corecta a evidentei contabile in conformitate cu 

instrucţiunea nr.93 din 19.07.2010 cu modificările ulterioare. 

11.  Evaluarea activităţii economico-financiare şi asigurarea  recepţionării 

rapoartelor financiare din mijloacele bugetului de stat cu prezentarea 

ulterioară a acestora Ministerului Finanţelor, în termenii stabiliţi; 

 

6. Atribuţiile Direcţiei politică economică şi finanţe: 

Direcţia are următoarele atribuţii 

În cadrul procesului bugetar: 

1. elaborarea, promovarea şi monitorizarea implementării politicilor bugetare 

şi de finanţare ale sferei ştiinţei şi inovării;  

2. respectarea prevederilor cadrului normativ şi procedurilor relevante 

procesului bugetar; 

3. asigurarea managementului privind utilizarea resurselor materiale şi 

financiare în sfera ştiinţei şi inovării; 
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4. elaborarea propunerilor pentru prognoza pe termen mediu a resurselor 

financiare, a planurilor strategice de cheltuieli pe termen mediu; 

5. examinarea, evaluarea şi coordonarea propunerilor de buget cu conducătorii 

instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării; 

6. elaborarea proiectul bugetului de stat anual pentru sfera ştiinţei şi inovării, 

cu estimările multianuale aferente şi pe parcursul anului înaintează 

propuneri la modificarea şi completarea acestui act legislativ; 

7.  asigurarea legalităţii, eficienţei, economiei, transparenţei mijloacelor 

financiare; 

8. asigurarea încasării integrale, conformă şi eficientă a mijloacelor speciale în 

conformitate cu bugetul aprobat.    

 

În cadrul proceselor financiare: 

9. asigurarea efectuării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu 

instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată 

prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 93 din 19.07.2010. 

10.  efectuarea analizei şi controlul execuţiei devizelor de venituri şi cheltuieli 

privind mijloacele bugetare, speciale şi proiectele investiţionale ale CSŞDT;  

11.  asigurarea corectitudinii și regularităţii procesării şi înregistrării 

tranzacţiilor financiare, inclusiv prin control financiar periodic al veniturilor 

şi cheltuielilor bugetelor respective din cadrul CSŞDT al AŞM; 

12.  organizarea şi executarea  transferurilor de la conturile mijloacelor de bază 

şi speciale, cu întocmirea ordinelor de plată şi prezentarea lor la Ministerul 

Finanţelor - Trezoreria de Stat; 

13.  taxarea extraselor conform ordinelor de plată (buget, mijloace speciale) 

confirmate de Ministerul Finanţelor - Trezoreria Teritorială. 

În cadrul proceselor materiale: 

14.  asigurarea ţinerii evidenţei contabile în gestionarea patrimoniului AŞM; 

15.  efectuarea, cel puţin o dată pe an, a inventarierii patrimoniului, bunurilor 

materiale, elementelor de activ şi pasiv, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind inventarierea; 

16.  calcularea uzurii anuale a mijloacelor fixe; 

17.  asigurarea evidenţei stocurilor de mărfuri şi materiale; integritatea şi 

controlul asupra circulaţiei şi utilizării tuturor valorilor materiale; 

respectarea normelor stabilite de stocuri şi cheltuieli, înaintarea  

propunerilor de utilizare corectă a materialelor neutilizate conform 

destinaţiei.  

 

În cadrul funcţiei de casierie: 

18.  organizează eficient funcţia internă de casierie.; 

19.  asigură securitatea operaţiunilor de casă şi păstrării numerarului; 
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20.  asigură identificarea şi controlul eficace al riscurilor de delapidare, fraudă 

sau corupţie legate de operaţiunile de casă şi numerar; 

21.  respectă prevederile cadrului normativ şi procedurile relevante activităţii de 

casierie. 

 În cadrul procesului de evidenţă contabilă: 

22.  efectuarea controlului preventiv asupra întocmirii corecte şi în termenul 

stabilit  a  documentelor primare şi legalităţii operaţiilor efectuate; 

23.  asigurarea corectitudinii şi completitudinii înregistrărilor contabile, 

documentelor şi a altor informaţii cu caracter contabil; 

24. respectarea prevederilor cadrului normativ şi a procedurilor relevante 

procesului financiar – contabil. 

25. elaborarea, în comun cu alte organe centrale sau instituţii, a proiectelor de 

acte legislative şi normative cu privire la remunerarea personalului din 

instituţiile ştiinţifice şi de învăţământ din sfera ştiinţei şi inovării; 

26. promovarea politicilor de remunerare a personalului din cadrul AŞM, 

bazate pe principii de remunerare în baza performanţelor; 

27. acordarea suportului metodic şi efectuarea controlului sistematic privind 

aplicarea legislaţiei în vigoare cu privire la remunerarea angajaţilor din 

instituţiile subordonate. 

  În cadrul procesului de raportare: 

28.  elaborarea directivelor şi instrucţiunilor cu privire la prezentarea de către 

instituţiile finanţate din bugetul de stat a dărilor de seamă periodice şi 

anuale privind situaţia economico-financiară şi acordarea ajutorului 

consultativ-metodic instituţiilor subordonate privind executarea corectă a 

planurilor de finanţare;  

29.  organizarea şi implementarea sistemelor eficiente de comunicare şi 

raportare a informaţiei privind executarea bugetului public; 

30.  întocmirea rapoartelor privind executarea bugetului şi a altor rapoarte ale 

CSŞDT; 

31.  monitorizarea şi centralizarea rapoartelor financiare trimestriale, 

semestriale, anuale privind activitatea instituţiilor şi prezentarea acestora în 

termenele stabilite la Ministerul Finanţelor; 

32.  asigurarea calităţii, completitudinii şi siguranţei informaţiei din rapoarte. 

 

7. Drepturile Direcţiei politică economică şi finanţe: 

Direcţia are următoarele drepturi: 
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- să solicite, în condiţiile legii, de la subdiviziunile interioare ale CSŞDT 

şi de la alte structuri din subordine, informaţii şi alte documente 

necesare realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce îi revin; 

- să înainteze propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii privind realizarea 

sarcinilor şi atribuţiilor sale;  

- să examineze şi să avizeze proiecte de politici, legi, acte normative, 

care conţin prevederi referitoare la finanţarea ştiinţei şi inovării, la 

sistemul de salarizare al personalului din instituţiile subordonate; 

- să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, stagieri, mese 

rotunde, şedinţe, vizite de lucru organizate în ţară şi peste hotare, în 

scopul aprofundării cunoştinţelor, acumulării experienţei în domeniu şi 

a promovării politicii eficiente şi practicilor avansate în domeniul 

finanţelor publice, managementului financiar şi control, remunerării şi 

motivării personalului; 

- să exercite alte drepturi ale funcţionarului public prevăzute de legislaţia 

Republicii Moldova. 

 

8. Responsabilităţile Direcţiei politică economică şi finanţe: 

Direcţia are următoarele responsabilităţi: 

- îndeplinirea la timp, calitativ şi deplin a atribuţiilor Direcţiei la 

executarea sarcinilor prevăzute de actele normative în vigoare, precum 

şi de prezentul regulament; 

- prezentarea operativă şi calitativă a informaţiei solicitate de către 

conducerea AŞM; 

- asigurarea calităţii şi veridicităţii informaţiilor în baza cărora se iau 

decizii şi se aprobă acte administrative cu privire la finanţarea ştiinţei şi 

inovării; 

-  asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, inclusiv a 

confidenţialităţii acestora potrivit legii. 

 

III. Principii de organizare a activităţii Direcţiei politică  

economică şi finanţe 

9. Direcţia activează sub autoritatea secretarului ştiinţific general al AŞM; 

10.  Conducerea Direcţiei  

33. Activitatea Direcţiei este organizată şi condusă de către un conducător (şef),  

care este selectat pe bază de concurs sau desemnat prin transfer ori promovare, pe 

criterii de competenţă profesională şi în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 

aprobat de către Preşedintele AŞM, în condiţiile legii. 

34. În lipsa conducătorului (şefului), activitatea Direcţiei este organizată de  

către şeful adjunct sau de alt colaborator numit prin dispoziţia preşedintelui AŞM. 

35. Ambii şefi sunt autorizaţi cu dreptul semnăturii a doua pe toate documentele  
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financiare şi bancare. 

36.  Şeful Direcţiei şi/sau adjunctul participă la sesiunile Asambleei, adunările  

generale ale membrilor titulari şi membrilor corespondenţi, şedinţele CSŞDT, ale 

Biroului CSŞDT şi la alte şedinţe organizate de conducerea AŞM în timpul 

examinării problemelor ce ţin de competenţa Direcţiei. 

37. Şeful Direcţiei este responsabil de: 

1) organizarea activităţii Direcţiei şi respectarea disciplinei de muncă; 

2) delimitarea atribuţiilor consultanţilor şi specialiştilor în funcţie de pregătirea 

profesională a acestora; 

3) repartizarea către angajaţii Direcţiei spre executare a sarcinilor din partea 

conducerii CSŞDT; 

4) executarea calitativă şi în termen a actelor normative în domeniul de 

competenţă, precum şi a sarcinilor ce derivă din prevederile prezentului 

Regulament; 

5) înaintarea către conducerea CSŞDT a propunerilor de stimulare a angajaţilor 

Direcţiei, precum şi a propunerilor privind aplicarea de sancţiuni 

disciplinare; 

6) alte funcţii atribuite în competenţa sa prin actele interne ale CSŞDT. 

 

11.  Efectivul Direcţiei  

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică aprobă structura 

Direcţiei şi statele de personal ale acesteia.  

Direcţia include în componenţa sa două secţii: 

- secţia politică economică; 

-  secţia finanţe.   

Colaboratorii Direcţiei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu fişele de 

post elaborate de către şeful Direcţiei şi aprobate de Preşedintele AŞM.  

38. Direcţia se ghidează în activitatea sa de următoarele principii: 

a. subordonare şi raportare directă managerului entităţii publice; 

b. independenţă funcţională de celelalte subdiviziuni structurale; 

c. imparţialitate, obiectivitate, profesionalism şi suport; 

d. informare şi comunicare eficientă cu ceilalţi conducători; 

e. economie, eficienţă şi eficacitate; 

f. conformitate, transparenţă şi responsabilitate; 

g. divizare şi delegare internă a atribuţiilor şi sarcinilor. 

39.  Şeful şi angajaţii Direcţiei îşi exercită atribuţiile în limitele statutului 

funcţionarului public şi ale funcţiei publice stabilite prin legislaţia în 

vigoare, precum şi a normelor de etică profesională potrivit Codului de 

conduită a funcţionarului public. 
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40. Direcţia are registrul intern pentru corespondenţa de intrare-ieşire conform 

Instrucţiunilor privind lucrările de secretariat aprobate de Guvernul 

Republicii Moldova. 

 

IV. Dispoziţii finale 

41. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către CSŞDT. al 

AŞM. 

42. Modificarea şi abrogarea prezentului Regulament este în competenţa 

CSŞDT al AŞM. 


