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Despre rezultatele controlului Cur ii de Conturi privind
corectitudinea utiliz rii mijloacelor financiare  pentru investi iile capitale,
 alocate pe anul 2007, i m surile de înl turare a neregulilor constatate

      În urma efectu rii  controlului de c tre Curtea de Conturi a Republicii Moldova
a corectitudinii utiliz rii finan elor publice pentru investi ii capitale în anul 2007 la
Academia de tiin e a Moldovei, de rînd cu realiz rile privind valorificarea
investi iilor capitale alocate din bugetul de stat pentru dezvoltarea tiin ei, au fost
depistate abateri de la prevederile legisla iei în utilizarea mijloacelor financiare i
în temeiul Actului Cur ii de Conturi din 21 martie 2008, Consiliul Suprem pentru

tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei
H O T  R  T  E:

1. A lua act de informa ia,  prezentat  de dl V. Boian, ef al Direc iei finan e i
contabilitate, privind rezultatele controlului asupra corectitudinii utiliz rii
finan elor publice pentru investi iile capitale în anul 2007 la Academia de tiin e a
Moldovei”, expuse în Hot rârea Cur ii de Conturi a Republicii Moldova nr. 17 din
23 aprilie 2008.

2.  Conducerea institu iilor tiin ifice din cadrul A M:
-  în termen de pîn  la 20.11.08 va examina la edin ele consiliilor   tiin ifice ale
institu iilor documentele nominalizate ale Cur ii de Conturi i va întreprinde

suri în vederea lichid rii i preîntâmpin rii înc lc rilor i neconcordan elor,
exprimate prin nerespectarea cu stricte e a prevederilor legisla iei;
- va analiza detaliat ofertele propuse, în aspectul justific rii pre urilor la materialele
de baz , prezentate la contractarea lucr rilor, respect rii termenilor pentru
depunerea ofertelor;
- va asigura controlul asupra achizi ion rii, atribuirii corecte a contractelor,
supravegherii execut rii lucr rilor de construc ie i reconstruc ie de c tre
antreprenori, inându-se cont i de limita anual  a resurselor repartizate prin
obiectivele stabilite.



3.  Direc ia finan e i contabilitate va  transfera pân  la  20.11.2008 suma de 54,7
mii lei, men ionat  în hot rîrea Cur ii de Conturi nr.17 din 23 aprilie 2008, pentru
finan area lucr rilor de constituire a bazei normative în construc ii în m rime de
0,3% din volumul investi iilor capitale în conformitate cu prevederile Legii
„Privind calitatea în construc ie” nr. 72-XIII din 02.02.1996

4.  Direc ia logistic , în scopul asigur rii gestion rii eficiente a investi iilor
capitale, alocate din bugetul de stat, va efectua în permanen  controlul asupra
corectitudinii perfect rii devizelor de cheltuieli i procedurilor de executare a
lucr rilor efectuate la obiectele de construc ii i reconstruc ii capitale.

5. Direc ia juridic  va monitoriza i va acorda în permanen , asisten a juridic
ce ine de respectarea prevederilor legisla iei în selectarea execut rilor lucr rilor de
construc ie i reconstruc ie capital , atribuirea corect  a contractelor de executare a
lucr rilor, realizarea procedurilor stabilite pentru perfectarea caietelor de sarcini
tehnologice etc.

6. A obliga Comisia pentru achizi ii publice a CS D al A. .M. s  nu admit
incorectitudini în organizarea licita iilor publice,s   respecte termenii pentru
depunerea ofertelor, inerea dosarelor de achizi ie i s  supravegheze executarea
lucr rilor de construc ie i reconstruc ie de c tre antreprenori.

7. Direc ia finan e i contabilitate va prezenta la Curtea de Conturi  informa ia
privind m surile întreprinse în vederea execut rii punctelor 1.1 , 1.2, 1.3 i 1.4 ale
Hot rârii Cur ii de Conturi nr. 17 din 23 aprilie 2008.

8. Controlul asupra execut rii prezentei Hot râri revine domnului M. Vieru,
vicedirector executiv al CS DT al A. .M.
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