
         CONSILIUL SUPREM PENTRU  
ŞTIIN łĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGIC Ă AL ACADEMIEI  
DE ŞTIIN łE A MOLDOVEI 

 

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE  
AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY 
OF SCIENCES OF MOLDOVA  

 

HOTĂRÎRE  

 

“28” ianuarie 2010                                            Nr.1 

 mun. Chişinău  

 
Cu privire la măsurile pentru lichidarea  
iregularităŃilor în utilizarea mijloacelor financiare  
alocate sferei ştiinŃei şi inovării în anul 2008  

 
În vederea lichidării iregularităŃilor constatate în Raportul privind auditul regularităŃii 

utilizării mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinŃei în anul 2008 Academiei de 
ŞtiinŃe a Moldovei şi unor instituŃii beneficiare de aceste mijloace, aprobat prin Hotărîrea CurŃii 
de Conturi nr.48 din 29 octombrie 2009, şi excluderii acestora pe viitor, în temeiul art. 73 lit. e), 
art. 86 lit. a), i), punctele 2, 3, 72, 98-99 ale Regulamentului privind finanŃarea activităŃilor în 
sfera ştiinŃei şi inovării (Anexa nr.2 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de 
ŞtiinŃe a Moldovei pentru anii 2009-2012), Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare 
Tehnologică al AŞM   HOTĂRĂŞTE: 

 
1. A lua act de informaŃia despre Raportul privind auditul regularităŃii utiliz ării mijloacelor 

financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinŃei în anul 2008 Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei şi 
unor instituŃii beneficiare de aceste mijloace, prezentată de dr.hab. Ion Guceac, secretar ştiinŃific 
general al AŞM.  

2. A considera nesatisfăcătoare activitatea economico-financiară a conducerii instituŃiilor şi 
organizaŃiilor din cadrul sferei ştiinŃei şi inovării, supuse controlului de către Curtea de Conturi. 

3. łinînd cont de gravitatea iregularităŃilor în utilizarea mijloacelor financiare publice şi în 
gestionarea patrimoniului public, depistate în rezultatul auditului: 

a) se avertizează: dr.hab. V. Alcaz, director al Institutului de Geologie şi Seismologie al 
AŞM, acad. V. Postolati, director al Institutului de Energetică al AŞM, acad. T. Constantinov, 
director al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM, acad. V. Rudic, director al Institutului 
de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, dr.hab. M Popa, director al Institutului de 
Matematică şi Informatică al AŞM; 

b) se anunŃă mustrare dlui dr. C. Manolache, director al InstituŃiei Publice „Enciclopedia 
Moldovei” a AŞM;  

c) se ia act că dr. A. Bantoş, ex-director al Institutului de Filologie al AŞM, dr.hab. A. 
Buruian, ex-director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, şi dr. V. Afanasiev, ex-
director al AITT a AŞM nu deŃin actualmente funcŃii de conducere în cadrul Academiei de 
ŞtiinŃe a Moldovei; 

d) se atenŃionează conducătorii DirecŃiei finanŃe şi contabilitate (V.Boian), DirecŃiei 
politici, management şi monitorizare în sfera ştiinŃei şi inovării (dr. hab. A.Rotaru), DirecŃiei 
logistică (M.Simon) şi DirecŃiei juridice (dr.V.Balmuş) ale CSŞDT al AŞM privind necesitatea 
sporirii eficienŃei activităŃilor de control şi monitorizare a utilizării mijloacelor bugetare, 
distribuite de CSŞDT al AŞM pentru finanŃarea activităŃilor în sfera ştiinŃei şi inovării, precum şi 
pentru achiziŃiile publice; 



4. A lua act că la majoritatea instituŃiilor şi organizaŃiilor din sfera ştiinŃei şi inovării s-au 
întreprins măsuri în vederea lichidării iregularităŃilor menŃionate în Raport. 

5. Conducătorii instituŃiilor şi organizaŃiile din sfera ştiinŃei şi inovării:  
a) vor examina rezultatele auditului regularităŃii utiliz ării mijloacelor financiare, alocate 

pentru dezvoltarea ştiinŃei în anul 2008 Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei şi unor instituŃii 
beneficiare de aceste mijloace, şi vor întreprinde acŃiuni eficiente în vederea lichidării 
deficienŃelor şi iregularităŃilor constatate, cu aplicarea sancŃiunilor disciplinare respective în 
conformitate cu legislaŃia în vigoare;  

b) vor asigura utilizarea raŃională, eficientă conform limitelor de cheltuieli stabilite şi 
destinaŃiei mijloacelor financiare alocate pentru finanŃarea activităŃilor în sfera ştiinŃei şi inovării, 
precum şi respectarea cadrului legal la efectuarea achiziŃiilor publice;  

d) vor adopta măsuri adecvate în scopul concentrării resurselor intelectuale, materiale şi 
financiare din sfera ştiinŃei şi inovării asupra eficientizării cercetărilor ştiinŃifice şi materializării 
lor în noi progrese, accelerînd impactul rezultatelor ştiinŃifice asupra economiei naŃionale; 

e) vor asigura restituirea mijloacelor băneşti primite cu încălcarea prevederilor Legii cu 
privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar nr. 355-XVI din 23.12.2005 şi a Hotărîrii 
Guvernului nr. 47 din 12.01.2007 „Cu privire la salarizarea angajaŃilor din sfera ştiinŃei şi 
inovării finanŃate din bugetul de stat” şi să asigure retribuirea muncii angajaŃilor din sfera ştiinŃei 
şi inovării în strictă conformitate cu legislaŃia în vigoare.  

6. A solicita  Ministerului SănătăŃii   luare de atitudine faŃă de conducerea IMSP Centrul 
NaŃional ŞtiinŃifico-Practic de Medicină Preventivă, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie 
„Chiril Draganiuc”, IMSP Institutul de Cercetări ŞtiinŃifice în Domeniul Ocrotirii SănătăŃii 
Mamei şi Copilului, IMSP Institutul de Cardiologie, Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie „N.TestemiŃanu”, care au admis iregularităŃile menŃionate în Hotărîrea CurŃii de 
Conturi nr.48 din 29 octombrie 2009. 

7. A solicita  Ministerului EducaŃiei luare de atitudine faŃă de conducerea UniversităŃii de 
Stat din Moldova şi UniversităŃii Tehnice a Moldovei, care au admis iregularităŃi menŃionate în 
Hotărîrea CurŃii de Conturi nr.48 din 29 octombrie 2009.   

8. DirecŃia finanŃe şi contabilitate şi DirecŃia politici, management şi monitorizare în sfera 
ştiinŃei şi inovării ale CSŞDT al AŞM: 

a) vor monitoriza şi sistematic vor efectua controlul asupra corectitudinii valorificării 
alocaŃiilor bugetare, inclusiv prin atragerea serviciilor de audit; 

b) vor întreprinde măsuri în vederea îmbunătăŃirii sistemului de control intern, de 
organizare şi conducere a contabilităŃii, asigurării autenticităŃii rapoartelor financiare, precum şi 
a legalităŃii operaŃiunilor şi tranzacŃiilor financiare; 

c) vor intensifica controlul asupra planificării şi utilizării eficiente a mijloacelor bugetare şi 
extrabugetare conform legislaŃiei în vigoare, prin intermediul Serviciul audit intern; 

d) vor organiza, cu antrenarea specialiştilor din cadrul Ministerului FinanŃelor, atestarea 
angajaŃilor serviciilor economie şi contabilitate ale institutelor din cadrul AŞM privind 
corespunderea acestora funcŃiilor deŃinute. 

9. A informa Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, în termen 
pînă la 31 martie 2010, despre măsurile întreprinse întru executarea pct. 5-8 din prezenta hotărîre 
şi implementarea recomandărilor auditului.  

10. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui dr. hab. Ion Guceac, 
secretar ştiinŃific general al AŞM. 

 
 
Preşedinte al AŞM          
academician         Gh. DUCA  
 
Secretar ştiin Ńific general al AŞM        
doctor habilitat         I. GUCEAC 


