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CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E A nr. 19 

din 19 aprilie 2011 

 

privind Raportul auditului performanţei   „Pentru ca beneficiile scontate să fie 

realizate, sînt necesare îmbunătățiri în politicile și procedurile Academiei de 

Științe a Moldovei de alocare și monitorizare a fondurilor destinate 

cercetărilor științifice” 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Curtea de Conturi, în prezenţa Președintelui și vicepreședintelui Academiei de 

Științe a Moldovei dnii acad. Gh.Duca și acad. T.Furdui, secretarului științific 

general dl dr. hab. I.Guceac, şefului Direcţiei politică economică și finanțe a 

Consiliului Suprem dl V.Boian și directorului general al Agenției pentru Inovare și 
Transfer Tehnologic dl dr. Gh.Cernei, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) 

lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008
1
, a examinat Raportul 

auditului performanţei „Pentru ca beneficiile scontate să fie realizate, sînt 

necesare îmbunătățiri în politicile și procedurile Academiei de Științe a Moldovei 

de alocare și monitorizare a fondurilor destinate cercetărilor științifice”. 

 Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de 

audit pe anul 2010. Curtea de Conturi şi-a propus ca obiectiv de a răspunde la 
următoarele întrebări: 

 Politicile şi procedurile folosite de Consiliul Suprem la distribuirea 

alocațiilor bugetare din sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare sînt oare 

cele mai optime pentru realizarea beneficiilor scontate? 

 Programele de stat sînt elaborate și monitorizate adecvat de către 

Consiliul Suprem? 

 Beneficiile realizate din implementare sînt comensurabile cu nivelul de 

finanţare? 

Auditul la Academia de Științe a Moldovei a fost planificat şi s-a efectuat în 

conformitate cu Standardele de audit şi cu Manualul de audit al performanţei ale 

Curţii de Conturi. 

În cadrul auditului au fost efectuate vizite la faţa locului la 10 organizații din 

sfera științei și inovării și au fost solicitate opiniile a 91 de beneficiari de mijloace. 

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile 

persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.7 alin.(1) 

                                                   
1
 M.O., 2008, nr.237-240, art.864. 
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lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de 

Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi  
 

hotărăşte:  
 

1. Se aprobă Raportul auditului performanţei   „Pentru ca beneficiile scontate 

să fie realizate, sînt necesare îmbunătățiri în politicile și procedurile Academiei de 

Științe a Moldovei de alocare și monitorizare a fondurilor destinate cercetărilor 

științifice”, care este parte componentă a prezentei hotărîri, și se remite Academiei 
de Științe a Moldovei și Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic, pentru 

întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în acesta.  
 

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor indicate în punctele 2.1.-

2.2. şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la 

rezultatele auditului şi să întreprindă măsuri în vederea lichidării deficienţelor 

identificate de auditul respectiv, precum și implementării recomandărilor expuse în 
Raport şi în prezenta hotărîre, după cum urmează:  

2.1. Academiei de Științe a Moldovei – să examineze Raportul de audit în 

cadrul Consiliului Suprem și să aducă la cunoștință Asambleei rezultatele auditului, 
în scopul întreprinderii măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficienţelor 

identificate de auditul respectiv şi îmbunătăţirii managementului privind gestionarea 

fondurilor publice, elaborarea și monitorizarea programelor de stat.             
 

2.2. Guvernului: 

2.2.1. pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru documentare şi 

monitorizarea realizării obiectivelor şi activităţilor prevăzute în Acordul de 
parteneriat pentru anii 2009-2012; 

2.2.2. să examineze oportunitatea stabilirii angajamentelor Academiei de 

Științe a Moldovei în Acordul de parteneriat încheiat între Guvern și AȘM privind 
dezvoltarea sferei de cercetare, dezvoltare și inovare, în scopul creșterii 

competitivității economiei naționale și îmbunătățirii calității sociale; 

2.2.3. să examineze posibilitatea modificării Regulamentului de finanțare a 

sferei de cercetare, dezvoltare și inovare, pentru determinarea mai clară a limitelor 
de distribuire a volumului total de finanţare, destinat sferei ştiinţei şi inovării, pe 

acţiuni, fiind stabilită limita minimă a alocațiilor, totodată ținîndu-se cont de 

stimularea parteneriatului între universități, institute de cercetări și agenți 
economici; 

2.2.4. să examineze posibilitatea acordării facilităților fiscale rezidenților 

parcurilor științifico-tehnologice și ai incubatorului, prevăzute de actele legislative 

și normative în vigoare, în scopul stimulării activității acestora.  

   
3. Prezenta hotărîre şi Raportul de audit se remit, pentru informare şi o posibilă 

luare de atitudine, Parlamentului și Comisiei parlamentare cultură, educație, 

cercetare, tineret, sport și mass-media.  
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4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.1 și pct.2 din prezenta 

hotărîre, precum şi privind implementarea recomandărilor auditului se va informa 

Curtea de Conturi în termen de 6 luni. 

  
5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în 

conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 

05.12.2008.  

 

Ala Popescu  

Preşedintele Curţii de Conturi  

 

 


