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1. SCOPURILE DE BAZĂ ALE ADMINISTRĂRII ȘI DEETATIZĂRII 

PROPRIETĂȚII PUBLICE 

Pe parcursul anului 2020, Agenția Proprietății Publice subordonată Guvernului, organul abilitat cu 

administrarea şi deetatizarea proprietății publice a statului, în limita competențelor atribuite prin Legea 

nr.121/2007 privind administrarea şi dezetatizarea proprietății publice şi Hotărârea Guvernului nr.902/2017 

cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Proprietății Publice, a asigurat: 

• participarea la elaborarea şi perfecționarea cadrului normativ în domeniul administrării și 

deetatizării proprietății publice; 

• exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de fondator şi de acționar;  

• ținerea Registrului patrimoniului public; 

• perfectarea şi prezentarea către Guvern şi Biroul Național de Statistică a balanței patrimoniului 

public a Republicii Moldova; 

• administrarea întreprinderilor de stat, societăților comerciale cu capital majoritar de stat, inclusiv 

participarea în componența consiliilor; 

• actualizarea listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării;  

• expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, cu utilizarea instrumentelor 

prevăzute de lege;  

•  încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor proprietate publică de stat privatizate la 

concursuri, licitații și a terenurilor proprietate publică de stat aferente bunurilor imobile proprietate privată;  

• monitorizarea executării de către cumpărători a obligațiilor asumate în contractele de vânzare-

cumpărare, aplicarea de măsuri în vederea executării obligațiilor contractuale, inclusiv prin intermediul 

instanțelor de judecată;  

• mediatizarea procesului de privatizare şi rezultatelor lui; 

• coordonarea inițierii proiectelor de parteneriat public-privat la nivel național și participarea la 

implementarea lor. 

În condițiile legii s-a conlucrat cu autoritățile administrației publice centrale întru asigurarea:  

a) ținerii evidenței patrimoniului public de stat din administrare;   

b) prezentării în termenul stabilit a dărilor de seamă privind patrimoniul public din administrare şi 

întocmirii rapoartelor anuale referitor la rezultatele administrării; 

c) corectitudinii aplicării procedurii de inițiere a parteneriatelor publice-private și implementării 

conforme a acestora. 

Conform datelor din Registrul patrimoniului public, ținut de Agenția Proprietății Publice, în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.675/2008, la situația din 01 ianuarie 2021, în administrarea 

Agenției Proprietății Publice se află 126 întreprinderi de stat, inclusiv 3 întreprinderi de stat aflate peste 

hotare țării și 78 pachete de acțiuni ale statului în societăți comerciale, iar în administrarea autorităților 

administrației publice centrale – 58 întreprinderi de stat și 2 societăți comerciale cu cotă integrală de stat. 

Valoarea patrimoniului de stat aflat în gestiunea întreprinderilor de stat constituie 18 025 458,9 mii lei, iar 

valoarea patrimoniului de stat deținut în societățile comerciale, constituie 11.721.614,6 mii lei.  

Pe parcursul anului 2020 din Registrul patrimoniului public au fost radiate 31 entități: 

➢ 2 S.A. în rezultatul lichidării/reorganizării ( S.A.”SKY ALLINCE”, S.A. ”Circul din Chișinău”)  

➢ 22 întreprinderi de stat, inclusiv :  

a) 15 Î.S. în rezultatul reorganizării în instituții publice la autogestiune: 

Î.S. Filarmonica Nationala "Serghei Lunchevici" 
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Î.S. Centrul de Cultura si Arta "Ginta Latina" 

Î.S. Teatrul "Alexei Mateevici" 

Î.S. Teatrul National "Mihai Eminescu" 

Î.S. Teatrul Republican "Luceafarul" 

Î.S. Teatrul National de Stat "Vasile Alecsandri" 

Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat "A.P.Cehov" 

Î.S. Teatrul Republican de Papusi "Licurici" 

Î.S."Teatrul National de Opera si Balet" 

Î.S. Teatrul Republican Muzical Dramatic "B.P.Hasdeu" 

Î.S. Ansamblul National Academic de Dansuri Populare "Joc" 

Î.S."Sala cu Orga" 

Î.S. Teatrul "Eugene Ionesco" 

Î.S. Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret "S Uliti Roz" 

Î.S."MoldData" 

 

b) 4 întreprinderi de stat în rezultatul privatizării ca complexe patrimoniale unice: 

Î.S."Tipografia Academiei de Stiinte a Moldovei" 

Î.S. Intreprinderea Agricola de Stat "Vivaflora" 

Î.S."Preventoriul autogestionar al Academiei de Stiinte" 

Intreprinderea Fiica "Tabara de insanatosire pentru copii "Autodorojnic" 

 

c) 2 Î.S. în rezultatul lichidării: 

Î.S."Sectorul pentru reparatia a fintinelor arteziene" 

Î.S. Revista "Obiectiv-AV" 

 

d) Î.S. Firma agricola "Serele Moldovei" ca rezultat al transmiterii în proprietatea satului Speia, 

r-l Anenii Noi (H. G. nr.492 /2020). 

 

Pe parcursul anului 2020, în administrarea Agenției Proprietății Publice au fost preluate în administrare, 

respective, la evidență în Registru patrimoniului public,  2 societăți comerciale cu cotă de stat, în particular: 

✓ S.A. ”Cartuș”, în rezultatul reorganizării prin fuziune a Î.S. ”Pulbere”, Î.S. ”Magazinul Specializat 

de Arme ”Dinamo-MA” cu Î.S. ”Cartuș”  (H.G. nr. 244/2019); 

✓ C.A. ”Auto-Siguranța” S.A., în rezultatul transmiterii, cu titlu gratuit, a 1020 de acțiuni ordinare 

nominative din contul Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” în contul Agenţiei Proprietăţii 

Publice. 

Informația din Registrul patrimoniului public, conform situaţiei la 01.01.2021, se prezintă astfel: 

 
Nr.

d/o 

Denumirea 

autorității 

administrației 

publice centrale 

TOTAL Pachete de acțiuni 

(cote-părți) din 

societăți comerciale  

Întreprinderi de stat 

administrate 

Nr 

entit. 

Valoarea 

patrimoniulu

i public de 

stat mii lei 

Nr.  

entit. 

Cota statului, 

conform 

capitalului 

propriu 

Nr. 

entit. 

Valoarea capitalului 

propriu, mii lei 

1. Cancelaria de Stat  3 389 584,4 

 

    3 389 584,4 

2. Ministerul 

Economiei si 

Infrastructurii 

3 1 082 873,2   3 1 082 873,2 
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Nr.

d/o 

Denumirea 

autorității 

administrației 

publice centrale 

TOTAL Pachete de acțiuni 

(cote-părți) din 

societăți comerciale  

Întreprinderi de stat 

administrate 

Nr 

entit. 

Valoarea 

patrimoniulu

i public de 

stat mii lei 

Nr.  

entit. 

Cota statului, 

conform 

capitalului 

propriu 

Nr. 

entit. 

Valoarea capitalului 

propriu, mii lei 

3. Ministerul 

Educației, Culturii si 

Cercetării 

8 171 501,32 
  

8 171 501,32 

4. Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale si 

Mediului 

3 10 497,1 2 0.0 1 10 497,1 

5. Ministerul Sănătății, 

Muncii si Protecției 

Sociale  

4 2 411,2   4 2 411,21 

6. Ministerul 

Afacerilor Interne 

1 85 213,2     1 85 213,2 

7. Ministerul Apărării 2 20 995,5 

 

    2 20 995,5  

 Ministerul Justiției 8 7 621,8   8 7 621,8 

 

8. Agenția Proprietății 

Publice  

204 27 739 328,3 78 11 721 614,6 126 16 017 713,7 

9. Agenția  Relații 

Funciare si Cadastru 

1 63 857,7     1 63 857,7 

10. Agenția "Moldsilva" 25 155 574,4 

 
    25 155 574,4  

11. Alte entități 2 17 615,4     2 17 615,4  
TOTAL 287 29 747 073,5 80 11 721 614,6 184  18 025 458,9 
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2. PERFECȚIONAREA CADRULUI NORMATIV ÎN DOMENIUL ADMINISTRĂRII ŞI 

DEETATIZĂRII PROPRIETĂȚII PUBLICE 

Întru asigurarea integrității și folosirii eficiente a bunurilor întreprinderilor de stat și societăților 

comerciale cu cotă majoritară de stat în anul 2020, în perioada de referință, Agenția Proprietății Publice:  

1) A asigurat elaborarea și promovarea, cu ulterioara aprobare de către Guvern, a următoarelor proiecte 

de acte normative: 

➢ Hotărîrea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.902/2017 cu privire la organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice nr. 969  din  22.12.2020  (Monitorul Oficial nr.372-

382/1147 din 31.12.2020); 

➢ Hotărârea Guvernului nr. 701 din 23.09.2020 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile; 

➢ Hotărârea Guvernului nr. 574 din 31.07.2020 cu privire la transmiterea bunurilor imobile; 

➢ Hotărârea Guvernului nr. 800 din 05.11.2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.161/2019 

cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei 

Proprietăţii Publice;  

➢ Hotărârii Guvernului nr. 445 din 01.07.2020 cu privire la modificarea și abrogarea unor Hotărâri 

ale Guvernului;  

➢  Hotărârea Guvernului nr. 155/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 945/2007;  

➢  Hotărârea Guvernului nr. 526/2020 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului                    

nr. 945/2007;  

➢ Hotărârea de Guvern nr. 883 din 09.12.2020 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile; 

➢ Hotărârea Guvernului nr. 285 din 13.05.2020 „Cu privire la modificarea anexei Hotărârii 

Guvernului nr. 1433/2016 privind instituirea Comisiei pentru delimitarea suplimentară a unor 

obiecte ale patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova care fac parte din complexul 

„Combinatul de Vinuri „Cricova-S.A”;  

➢ Hotărîrea Guvernului nr. 300 din 20.05.2020 cu privire la transmiterea unor bunuri și modificarea 

unor hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial nr.118-123/389 din 22.05.2020) în scopul 

transmiterii din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (gestiunea Întreprinderii de Stat 

„Direcţia pentru Exploatarea Imobilului”) în administrarea Procuraturii Generale, a șapte bunurile 

imobile amplasate în mun.Chişinău, str.Armenească, nr.96, în scopul amplasării Procuraturii 

mun.Chişinău; 

➢ Hotărîrea Guvernului nr. 349 din 10.06.2020 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

(Monitorul Oficial nr.142-146/446 din 12.06.2020), în scopul transmiterii din gestiunea Î.S. „Calea 

Ferată din Moldova” și Î.S. „Direcţia pentru Exploatarea Imobilului”  a blocurilor locative către 

Asociaţiile de coproprietari în condominium respective. 

➢ Hotărârea Guvernului nr. 350 din 10.06.2020 cu privire la transmiterea unui bun imobil, în scopul 

transmiterii unui bun imobil din administrarea Agenției Proprietății Publice (gestiunea Î.S. „Calea 

Ferată din Moldova”), în proprietatea publică a comunei Codreni, raionul Cimișlia; 

➢ Hotărârea Guvernului nr. 443 din 01.07.2020 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din 

administrarea Agenției Proprietății Publice, gestiunea Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare 

Ungheni”, în proprietatea raionului Făleşti; 

➢ Hotărârea Guvernului nr. 456 din 01.07.2020 pentru transmiterea unor bunuri şi modificarea anexei 

nr. 229 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile 

proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile, care prevede transmiterea unor 

bunuri din componența infrastructurii hidrotehnice din cadrul sistemelor de irigare, din 

administrarea Agenției Proprietății Publice (gestiunea Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare 

Ștefan Vodă”, în proces de insolvabilitate, Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Chișinău”, în 

proces de insolvabilitate, Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni”, Î.S. „Direcția 

Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca”, Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcănești” și Î.S. 

„Direcția bazinieră de gospodărire a apelor”) în administrarea Agenției „Apele Moldovei” din 

subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; 
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➢ Hotărârea Guvernului nr. 467 din 03.07.2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare Societății 

cu Răspundere Limitată „Arena Națională”; 

➢ Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 08.07.2020 cu privire la transmiterea Întreprinderii de Stat ”Firma 

Agricolă ”Serele Moldovei” și modificarea unor hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial nr.165-

176/591 din 10.07.2020), în scopul transmiterii din proprietatea statului, administrarea Agenţiei 

Proprietăţii Publice, în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale Speia, a Î.S. „Firma Agricolă 

„Serele Moldovei”, cu sediul în satul Speia, raionul Anenii Noi, cu toate activele şi pasivele acesteia. 

➢ Hotărîrea Guvernului nr. 541 din 20.07.2020 cu privire la transmiterea unui bun imobil (Monitorul 

Oficial nr.188-192/654 din 24.07.2020), în scopul transmiterii din  proprietatea statului, gestiunea 

economică a S.A. „Parcul de autobuze din Bălţi”, în proprietatea municipiului Bălţi, a blocului 

locativ amplasat în or.Bălţi, str. Boris Glavan, nr.6A, şi a terenul aferent. 

➢ Hotărîrea Guvernului nr. 551 din 20.07.2020 pentru transmiterea unor bunuri imobile și modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 ”Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate 

publica a statului si la transmiterea unor bunuri imobile” (Monitorul Oficial nr.188-

192/664 din 24.07.2020), în scopul transmiterii din gestiunea Î.S. „Expediţia Hidrogeologică din 

Moldova „EHGeoM”, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, gestiunea Inspectoratului 

General al Poliţiei, două bunuri imobile proprietate a statului, amplasate în mun.Chişinău, str. 

Mitropolit Dosoftei, nr.156. 

➢ Hotărîrea Guvernului nr. 702 din 23.09.2020 cu privire la transmiterea unor bunuri (Monitorul 

Oficial nr.241-245/832 din 25.09.2020). 

➢ Hotărârea Guvernului nr. 881 din 09.12.2020 pentru transmiterea unor bunuri şi modificarea anexei 

nr. 229 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile 

proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile, în scopul transmiterii din 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Agenției Proprietății Publice 

(gestiunea economică a S.A. „Cartuș”), a bunului imobil proprietate publică a statului – clădirea 

magazinului „Cartuș”, cât și transmiterea în administrarea Agenției Proprietății Publice (gestiunea 

economică a S.A. „Cartuș”) a bunului imobil proprietate publică a statului – clădirea magazinului 

de arme „Pulbere”; 

 

2) Au fost elaborate și promovate următoarele proiecte de acte normative: 

 

➢ Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului privind 

modificarea hotărârii Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate 

publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice (nr unic 1064/APP/2020) remis 

spre avizare repetată; 

➢ Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor terenuri (număr unic 570/APP/2020). 

➢ Proiectul de lege de modificarea a unor acte legislative (Legea nr. 29/2018 și nr. 121/2007), fiind 

prezentată comisiei parlamentare de profil spre promovare; 

➢ Proiectul de lege privind pentru aprobarea Listei terenurilor agricole proprietatea exclusivă a 

statului, incluse in Anexa la Legea nr. 668/1995.  

 

3) Au fost examinate 19 proiecte de acte normative/inițiative legislative elaborate și promovate de alte 

autorități publice, fiind emise 27 avize:  

 

➢ Proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la eliberarea Î.S. 

“Moldelectrica” de obligația garantării rambursării împrumutului (număr unic 166/MEI/2020); 

➢ Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat ,,Direcția Servicii 

pentru Corpul Diplomatic" (număr unic 170/MAEIE/2020) – 2 avize; 

➢ Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2020-2023 

privind soluționarea unor probleme din domeniul hidroameliorației (număr unic 254/MADRM/2020) – 2 

avize; 
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➢ Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și numire 

a membrilor consiliului de administrație și a comisiei de cenzori al întreprinderii de stat și condițiile de 

remunerare a acestora (număr unic 276/MEI/2019) – 3 avize; 

➢ Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat Publicația periodică 

Revista social-culturală „Moldova” (număr unic 349/MECC/2020); 

➢ Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare (număr unic 

360/MEI/2020); 

➢ Proiectul Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la modificarea Ordinului nr. 

385 din 02.08.2018, cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Concepției pentru 

restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021 – 2 avize; 

➢ Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului Acordului adițional nr. 2 la 

contractul de parteneriat public-privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes 

național; 

➢ Proiectul hotărârii de Guvern cu privire încetarea procedurii de lichidare a întreprinderii de stat 

„Medisan”, modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (număr unic 375/CS/2020); 

➢ Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului privind casarea bunurilor 

uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998 (număr unic 

407/MF/2020) – 3 avize; 

➢ Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (număr unic 

474/MJ/2020); 

➢ Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor 

financiare (număr unic 656/MJ/2020); 

➢ Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Acordului adițional nr.2 la 

contractul de parteneriat public-privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național 

(număr unic 767/MEI/2020); 

➢ proiectul de hotărâre cu privire la modul de constituire a veniturilor colectate de către instituțiile 

publice subordonate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (număr unic 843/MSMPS/2020); 

➢ Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice (inițiativă legislativă nr. 327 din 16.07.2020); 

➢ Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. unic 

966/MEI/2020);  

➢ Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice 

(număr unic 980/CS/2020); 

➢ Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea 

proprietății publice (inițiativă legislativă a deputatului Vladimir Bolea nr. 413 din 05.10.2020); 

➢ Proiectul de lege privind modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

nr. 270/2018 și Legii Salarizării nr. 847/2002 (inițiativa legislativă nr. 436 din 03.11.2020); 

➢ proiectul hotărârii de Guvern cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital 

public sau public-privat (consultare prealabilă); 
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3. ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR DE STAT ŞI SOCIETĂȚILOR COMERCIALE CU 

COTĂ MAJORITARĂ DE STAT 

 

Întru realizarea prevederilor art. 19 alin. (3)  lit. b) din  Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea 

de stat și întreprinderea municipală, prin care a fost determinat termenul pentru inițierea reorganizării 

întreprinderilor de stat în alte forme juridice de organizare, a fost continuat procesul de reorganizare a 

întreprinderilor de stat.  

Astfel, în anul 2020, la inițiativa mai multor autorități publice a fost asigurată inițierea sau finalizată 

procedura de reorganizare a mai multor întreprinderi de stat în alte forme juridice de organizare, după cum 

urmează: 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării: 

➢ În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 5/2019 cu privire la organizarea și funcționarea unor instituții 

publice teatrale și concertistice, au fost reorganizate prin transformare în instituții publice, următoarele 

întreprinderi de stat: 

Î.S. Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”; 

Î.S. Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină”; 

Î.S. Teatrul „Alexei Mateevici”; 

Î.S. Teatrul National „Mihai Eminescu”; 

Î.S. Teatrul Republican „Luceafărul”; 

Î.S. Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri”; 

Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”; 

Î.S. Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”; 

Î.S. „Teatrul Național de Operă și Balet”; 

Î.S. Teatrul Republican Muzical Dramatic „B.P. Hașdeu”; 

Î.S. Ansamblul National Academic de Dansuri Populare „Joc”; 

Î.S. „Sala cu Orgă”; 

Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”; 

Î.S. Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S Uliti Roz”. 

➢ În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 279/2018 a finalizat reorganizarea S.A. „Circul din Chișinău” 

prin fuziune (absorbție) cu Întreprinderea de Stat „Organizația Concertistică şi de Impresariat „Moldova-

Concert” . 

➢ În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 576/2020, a inițiat reorganizarea Î.S. „Publicaţia periodică 

Revista social-culturală „Moldova” (persoană juridică absorbită) prin fuziunea (absorbţia) de către Instituţia 

Publică „Biblioteca Naţională a Republicii Moldova”;  

➢ În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 745/2020, a inițiat reorganizarea Î.S. „Mold-Didactica” prin 

transformare în Instituţia Publică „Mold-Didactica”;  

 

Ministerului Apărării: 

 

➢ În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 698/2018, a inițiat reorganizarea prin transformare în instituție 

publică a Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională" cu absorbția a Î.S. 

„Combinatul de deservire socială"; 

 

Cancelaria de Stat: 

 

➢ În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 425/2019 a fost reorganizată Î.S ”Moldata” prin fuziune 

(absorbție) cu I.P „Serviciul Tehnologia Informației și Securitatea Cibernetică”  

➢ În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 520/2020 a inițiat reorganizarea Întreprinderii de Stat „Pensiunea 

din Holercani” prin transformare în Instituţia Publică „Pensiunea din Holercani”. 
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➢ În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 519/2020 a inițiat reorganizarea Întreprinderii de Stat „Palatul 

Republicii” prin transformare, în Instituţia publică „Palatul Republicii”. 

 

Agenția ”Moldsilva”: 

 

➢ În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 890/2020, a inițiat reorganizarea Î.S. „Întreprinderea pentru 

Silvicultură «SILVA-SUD» Cahul” (persoană juridică absorbantă) prin fuziunea (absorbţia) de către 

aceasta a Î.S. „Întreprinderea Silvo-Cinegetică «MANTA-V»” (persoană juridică absorbită). 

Agenția Proprietății Publice: 

 

➢ În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 244/2019 au fost transformate prin fuziune 3 întreprinderi de stat 

(Î.S. „Pulbere”, Î.S. „Magazinul Specializat de Arme „Dinamo-MA” și Î.S. „Cartuș”) în societate pe acțiuni. 

➢ În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 760/2020 cu privire la dizolvarea (lichidarea) unor întreprinderi 

de stat a inițiat procedura privind dizolvarea (lichidarea) următoarelor întreprinderi de stat: 

Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești”; 

Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”; 

Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcănești”; 

Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia”; 

Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Orhei”. 

 
În anul 2020, de către Agenția Proprietății Publice au fost elaborate și promovate 7 proiecte de Hotărâri 

de Guvern cu privire la reorganizarea întreprinderilor de stat în alte forme juridice de organizare, după cum 

urmează: 

➢ Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, care prevede reorganizarea prin fuziune a Î.S. 

„Aeroportul Internațional Mărculești” (absorbantă) și Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” (nr. unic 

142/APP/2020);  

➢ Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, care prevede reorganizarea prin fuziune a Î.S. 

„Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM”, Î.S. „Centrul de instruire „Inmacom-

Didactic”, Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”  (absorbantă), Î.S. „Centrul de Elaborări 

Economice și de Producție”, Î.S. „Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă” (nr. unic 

414/APP/2020); 

➢ Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, care prevede reorganizarea prin fuziune a Î.S. 

Institutul Național de Cercetări și Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și 

Arhitecturii „URBANPROIECT” (absorbantă), Î.S. Institutul de Stat de Proiectare „RURALPROIECT”, 

Î.S. „Institutul de Proiectări „Indalproiect”, Î.S. Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie 

„Energoproiect” și Î.S. Institutul de Proiectări de Stat „Iprocom” (nr. unic 789/APP/2020); 

➢ Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, care prevede reorganizarea prin fuziune a Î.S. 

„Administrația de Stat a Drumurilor” și Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto” (nr. unic 

915/APP/2020); 

➢ Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, care prevede reorganizarea prin fuziune a Î.S. 

,,Scutul Energetic”, Î.S. „Servicii Pază a MAI” și Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” (nr. unic 

1006/APP/2020); 

➢ Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, care prevede reorganizarea Î.S. „Direcția 

Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca” și Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești” (nr. unic 1030/APP/2020); 

➢ Cu privire la reorganizarea unei întreprinderi de stat în instituție publică (privind reorganizarea Î.S. 

„Bacul Molovata”). 

 

În vederea exercitării funcțiilor de deținător de acțiuni (părți sociale) în societățile comerciale cu cota 

statului în capital social, a fost asigurată procedura de desfășurare și participare la 35 adunări generale 

anuale și extraordinare ale acționarilor. 
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Totodată, la capitolul asigurării administrării eficiente a activității întreprinderilor de stat și 

societăților comerciale, în perioada de referință, a fost asigurată semnarea a 30 contracte individuale de 

muncă cu administratorii întreprinderilor de stat și coordonarea a 8 contracte individuale de muncă cu 

directorii societăților comerciale. 

Pe parcursul anului 2020 au fost inițiate 7 concursuri de selectare a administratorilor întreprinderilor 

de stat. 

Suplimentar în vederea valorificării eficiente a bunurilor entităților de stat, pe parcursul perioadei de 

referință, conform procedurilor prevăzute de cadrul normativ, au fost eliberate 147 autorizații (din care – 

104 pentru transmitere în locațiuni e bunurilor imobile neutilizate, 17 pentru comercializarea bunurilor 

neutilizate și 26 autorizații de casare a bunurilor). 

Totodată, în anul 2020, a fost asigurat procesul de examinare, ajustare după necesitate, coordonare și 

evidență a 784 contracte de locațiune/acorduri adiționale (la contractele de locațiune încheiate și coordonate 

anterior). 

În scopul asigurării transparenței informației, pe portalul guvernamental al datelor deschise 

www.date.gov.md au fost plasate 6 seturi de date şi pe www.app.gov.md, au fost plasate 10 seturi de date 

cu caracter public la situația din 01.01.2020, în particular:  

- privind patrimoniul întreprinderilor de stat/municipale din Registrul patrimoniului public;  

- privind patrimoniul instituțiilor publice din RPP;  

- privind societățile comerciale cu cotă publică;  

- privind bunurile proprietate de stat date în administrare economică societăților comerciale;  

- privind parteneriatele public-private;  

- privind Balanța anuală a patrimoniului public gestionat de autoritățile publice centrale şi publice 

locale. 

Pe pagina oficială a Agenției Proprietății Publice au fost plasate: 

- raportul auditorului pentru 15 societăți comerciale cu cotă majoritară de stat și pentru 4 întreprinderi 

de stat;  

- situații financiare pentru anul 2019 pentru 32 societăți comerciale cu cotă majoritară de stat și 68 de 

întreprinderi de stat. 

Una din problemele existente este divergența considerabilă dintre numărul de întreprinderi de stat 

înregistrate în Registrul persoanelor juridice și numărul întreprinderilor de stat înscrise în Registrul 

patrimoniului public, în baza dărilor de seamă a autorităților administrației publice centrale, problemă 

abordată în Rapoartele anuale privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, dar nesoluționată 

de autoritățile administrației publice centrale în calitatea lor de fondator pe parcursul anilor.   

Astfel, conform situației din 01.01.2019, peste 442 întreprinderi de stat figurau în Registrul de stat al 

persoanelor juridice, ne gestionate de autoritățile administrației publice centrale care le-au fondat. Practic, 

toate aceste întreprinderi de stat nu activează de mulți ani, de regulă, motivele fiind: lipsa mijloacelor 

circulante, a bunurilor imobile proprii, competitivitatea redusă a producției/serviciilor, ș.a. În privința lor, 

de către autoritățile administrației publice centrale (succesorii fondatorilor acestora) pe parcursul anilor nu 

au fost întreprinse măsuri privind  reanimarea sau lichidarea acestora.   

În temeiul art. 14 alin. (3) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 213 din 03.04.2019 cu privire la radierea unor 

întreprinderi de stat și Hotărârea Guvernului nr. 278 din 03.04.2019 cu privire la radierea unor întreprinderi 

de stat, promovate de Agenția Proprietății Publice, Guvernul a acceptat inițierea procedurii de radiere din 

oficiu a 212 întreprinderi de stat inactive și a dispus I.P. „Agenția Servicii Publice” inițierea din oficiu a 

procedurii de radiere a acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice a întreprinderilor de stat în 

condițiile art. 26 din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali. 

Astfel, conform situației din 20.06.2021, I.P. ”Agenția Servicii Publice” a radiat din oficiu 122 întreprinderi 

de stat din cele 212 întreprinderi acceptate pentru radiere. 
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4. RELAȚII FUNCIARE ȘI BUNURI IMOBILE 

 
4.1. ADMINISTRAREA  

 

    Întru executarea prevederilor art. 7, alin. (3), lit. f3) - f5) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea 

și dezetatizarea proprietății publice (modificări stabilite prin Legea nr. 302 din 30.11.2018) și exercitării 

atribuțiilor în modul corespunzător în domeniul administrării și delimitării terenurilor proprietate de stat, 

ținând cont de recomandările Curții de Conturi expuse în Raportul Curții de Conturi nr. 41/2020 din 

29.07.2020  în anul 2020, în cadrul  Agenției Proprietății Publice, prin Hotîrîrea Guvernului pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr.902/2017 cu privire  la organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Proprietăţii Publice nr. 969  din  22.12.2020, a  fost dispusă  reorganizarea Direcția relații funciare și bunuri 

imobile și secțiile din subordinea direcției, fiind creată  Direcția administrarea bunurilor imobile și relații 

funciare (9 unități) în subordinea căreia se află Secția relații funciare (7 unități), fiind clar dispersate 

atribuțiile de administrare a bunurilor imobile de cele de delimitare a bunurilor imobile. 

Astfel, întru asigurarea administrării terenurilor proprietate publică de stat, Agenția Proprietății Publice, 

în anul 2020, în scopul identificării tuturor terenurilor din administrarea autorităților publice 

centrale/instituțiilor publice/întreprinderilor de stat/societăților comerciale cu cota de stat,  a solicitat  

inițierea  de transmitere a terenurilor proprietate publică de stat, din gestiunea/folosința autorităților publice 

centrale și instituțiilor publice subordonate acestora, conform prevederilor Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 901/2015.  În 

acest sens, necesită de menționat că 4  autorități publice centrale deja sunt la etapa finală de transmitere a 

terenurilor proprietate de stat din administrarea sa în administrarea APP. 

De asemenea, a fost asigurată elaborarea și ținerea:  

-  Registrului terenurilor fondului apelor proprietate publică de stat, fiind completat cu date obținute 

de la Agenția „Apele Moldovei”. Registrul respectiv se actualizează permanent cu informația obținută în 

procesul realizării lucrărilor de delimitare. La momentul actual sunt incluse 279 de terenuri cu suprafața 

totală de 2377,1281 ha; 

-    Registrului contractelor de arendă a terenurilor agricole proprietate publică de stat incluse în 

anexă la Legea nr. 668/1995, care se completează cu informații referitor la: date despre terenurile transmise 

în locațiune, subiecții raportului de locațiune/arendă, prețul de piața la arendă/locațiune, plata de arendă 

încasată în bugetul de stat și alte informații utile etc., fiind luate în considerare recomandările Curții de 

Conturi expuse în Raportul Curții de Conturi nr. 41/2020 din 29.07.2020.  

- Registrul contractelor de locațiune a terenurilor proprietate publică, care se completează cu 

informații referitor la datele despre terenurile proprietate publică (modul de folosință pentru construcții) 

transmise în locațiune.  

Concomitent, s-a asigurat încasarea plății pentru  arendă/locațiune/redevență etc în mărime de 20,3 mil 

lei  în coraport cu suma estimată în bugetul de stat de 20,0 mil lei, ceea ce denotă realizarea prognozei 

bugetare preconizată pentru anul 2020.  

La fel, Agenția a asigurat estimarea prețului de piață la arendă a terenurilor agricole proprietate publică 

de stat. În acest sens menționăm că, în anul 2020, APP prin intermediul achizițiilor publice a asigurat 

perfectarea a 71 de rapoarte de evaluare, 45 de rapoarte fiind perfectate în anul 2019, prin ce a fost asigurat 

determinarea prețului de piață la arendă la 116 contracte de arendă încheiate anterior de gestionarii și/sau 

autoritățile publice centrale care administrau,  pînă la operarea modificărilor în cadrul legal, terenurile 

agricole incluse în Legea nr. 668/1995. Respectiv, în ultimele luni ale anului 2020, după crearea contului 

special pentru încasarea plății de arendă de către Ministerul Finanțelor, APP asigurat ajustarea prețului de 

piață la plata de arendă și  încasarea în bugetul de stat  a plății de arendă  pentru o parte din contractele 

încheiate anterior de gestionarii acestor terenuri fiind încasată în buget suma ce depășește 6 mil lei. 

    Cu referire la terenurile agricole proprietate de stat incluse în Anexa la Legea nr. 668/1995 pentru 

aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, de 

asemenea Agenția a asigurat: 
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• finalizarea procedurii de inventariere cantitativă și calitativă a terenurilor agricole, fiind determinate 

516 sectoare de terenuri agricole cu suprafața totală de 21611,3917 ha, în coraport cu cele 395 sectoare 

terenuri agricole cu suprafața totală de 18102,9235 ha, incluse în Hotărârea Guvernului nr. 161/2019. În 

acest sens, s-a depistat că diferența dintre suprafața inclusă în anexă la Legea nr. 668/1995 de 21860 ha și 

cea stabilită urmare inventarierii cantitative și calitative este de 248,6083 ha; 

• în comun cu MADRM a asigurat  executarea prevederiilor Hotărârii Guvernului nr. 1283/2018, și 

anume implementarea măsurilor din Planul de acțiuni pentru restructurarea sistemului de cercetare și 

inovare, educație și extensiune rurală în domeniul agroalimentar; 

• a inițiat procedurile de delimitare a terenurilor agricole proprietate de stat, care nu sunt înregistrate în 

modul corespunzător în Registrul bunurilor imobile, și anume delimitarea a suprafeței de 725,7089 ha din 

gestiunea I.P ”Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare”, a 25 ha din folosința 

Î.S ”Stațiunea pentru Încercarea Mașinilor”, a suprafeței de 15,273 ha din folosința Întreprinderii Agricole 

de Stat „Flori”, I.Î „Colegiul Agroindustrial Gheorghe Răducan” și I.P de Învățământ „Colegiul Tehnic 

Agricol din Soroca”, a suprafeței de  3,2777 ha din gestiunea S.A. ”Cricova”; 

• a inițiat actualizarea planurilor cadastrale a terenurilor agricole, amplasate în sat. Maramonovca, din 

gestiunea Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante; 

• a  elaborat proiectul de lege ce ține de expunerea Legii nr. 668/1995 în redacție nouă, care a fost remis 

Comisiei de profil din cadrul Parlamentului RM. Proiectul de lege prevede sistematizarea/introducerea 

terenurilor agricole proprietate de stat în 4 liste, clasificate în dependență de modul de folosință, regimul 

juridic al construcțiilor amplasate/edificate pe acestea, amplasamentul terenurilor cu introducerea 

informațiilor detaliate pentru fiecare sector de teren (nr. cadastral, suprafața, adresă), proiectul conținând și 

prevederi ce reglementează modul de evidență și gestionare a terenurilor agricole proprietate de stat. 

 

4.2.DELIMITAREA  

 

Întru realizarea prevederilor Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile inclusiv a 

terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023, Agenție a realizat următoarele acțiuni: 

• a asigurat continuitatea executării lucrărilor tehnice de delimitare preconizate pe teritoriul raioanelor 

Ocnița și Edineț, demarate în anul 2019, fiind la stadiul de verificare preliminară. Astfel, pentru raionul 

Ocnița se preconizează a fi finalizate în luna iunie 2021, iar pentru raionul Edineț se preconizează a fi 

finalizate în luna decembrie 2021;  

• a asigurat executarea lucrărilor de inventariere cu asigurarea perfectării actelor de inventariere și 

proiectelor de listă a bunurilor imobile proprietate publică de stat din administrarea Agenției, amplasate pe 

teritoriul raioanelor: Briceni, Donduşeni, Soroca, Floreşti, Fălești, Drochia, Rîşcani, Glodeni, Făleşti, 

Sîngerei, Rezina şi mun. Bălţi, Soldănești, Telenești, Ungheni, Orhei; 

• a demarat procedurile de inventariere pentru raioanele Călărași, Nisporeni, Strășeni şi mun. 

Chișinău, fiind asigurată expedierea pe poşta electronică către 569 instituții/autorități/întreprinderi de 

stat/societăți comerciale cu cota integrală a statului, circulare prin care s-a solicitat emiterea 

dispozițiilor/ordinelor de desemnare a reprezentanților în comisia de inventariere şi delimitare şi 

prezentarea actelor de inventariere/listelor bunurilor imobile aprobate de conducătorii entităților enumerate 

și a asigurat parțial perfectarea actelor de inventariere și proiectul listei bunurilor imobile. Actele 

definitivate se prezintă permanent; 

• a organizat cu participarea Agenției Servicii Publice (Departamentul Cadastru) a cursuri de instruire 

pe teritoriul raioanelor Briceni, Donduşeni, Soroca, Edineţ, Floreşti, Drochia, Sîngerei, Rezina, Făleşti, 

Glodeni, Rîşcani, mun. Bălţi pentru primari și ingineri funciari și reprezentanții UAT de nivelul II, în 

aspectul implementării Hotărârilor Guvernului nr. 63/2019 și nr. 80/2019, inclusiv a realizat 4 instruiri cu 

reprezentanții instituțiilor publice/autorităților publice centrale/întreprinderi de stat/societăți comerciale cu 

cota statului, care administrează/gestionează bunuri proprietate de stat; 

•  a asigurat şcolarizarea reprezentanților autorităţilor publice centrale, instituţiile publice, societățile 

comerciale şi întreprinderile de stat, administrațiile publice locale de nivelul I şi II în domeniul perfectării 

în modul corespunzător a actelor necesare derulării procedurii de delimitare, inclusiv s-a asigurat verificarea 
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şi stocarea ordinelor/dispoziţiilor cu privire la instituirea comisiilor de inventariere şi desemnarea 

reprezentanților în cadrul comisiei de delimitare masivă conform programului de stat și actele de 

inventariere/proiectele listelor, fiind remise în paralel și ASP (Departamentul Cadastru) pentru demararea 

licitațiilor de selectare a executanților de lucrări pe teritoriul raioanelor finanțate de proiectul BM; 

• a inițiat procedura de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică pe teritoriul raioanele 

Sîngerei și Rezina. APP va finaliza din sursele bugetare delimitarea masivă a proprietății statului si 

proprietății UAT de nivelul II demarate de stat în anul 2018. În acest sens au fost alocate pentru anul 2021 

din bugetul de stat 2,3 mln. lei.  

 

În acest sens, menționăm că pe site-ul oficial  al Agenției Proprietăți Publice este plasat Raportul 

privind realizarea prevederilor Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile inclusiv a 

terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023, realizat de către Agenție pentru anul 2020 și  înaintat 

Guvernul RM, prin care se descrie detaliat mersul realizării Programului de Stat.   

 

DELIMITAREA SELECTIVĂ A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT 

DE NIVELUL I ȘI II: 

 

     Întru executarea prevederilor HG 63/2019, Agenția a participat la coordonarea a 934 de dosare de 

delimitare parvenite ca proprietate publică a unității administrativ teritoriale de nivelul I și II, în cadrul 

cărora s-a asigurat delimitarea a 1950 terenuri cu suprafața totală de cca 37560 ha.  

     Adițional, menționăm că  întru facilitarea procesului de coordonare a delimitărilor selective a 

terenurilor proprietate publică a APL de nivelul I și II, Agenția a elaborat Registrul de evidență a 

delimitărilor selective a bunurilor proprietate publică a APL de nivelul I și II, structurat în 4 compartimente 

pentru fiecare zonă separat (nord, centru, sud și UAT Găgăuzia). 

 DELIMITAREA SELECTIVĂ A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ DE 

STAT: 

 

În acest sens, APP întru realizarea Deciziei Prim-ministrului Republicii Moldova nr. 15 din 11 mai 2020 

ce prevede reformarea sectorului centralizat de irigare, a asigurat delimitarea în mod selectiv a bunurilor 

imobile aflate în gestiunea și/sau folosința Î.S ”Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”, Î.S ”Stațiunea 

Tehnologică pentru Irigare Drochia”, Î.S ”Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Orhei”, Î.S ”Stațiunea 

Tehnologică pentru Irigare Hîncești” și Î.S ”Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcănești”, care au fost 

recepționare de către Agenția Servicii Publice. 

Respectiv, urmare delimitării în mod selectiv după apartenență și domenii au fost determinate bunuri 

imobile după cum urmează: terenuri – 255 cu suprafața totală de 1051,3575 ha și construcții - 460, fiind  

elaborat  proiectul de Hotărîre de Guvern ce prevede modificarea HG161/2019 și HG 351/2005.  

De asemenea a fost  inițiate delimitări selective a bunurilor proprietate publică a statului pentru 11 

entități, fiind inventariate și supuse delimitării după apartenență și domenii terenuri cu suprafața totală de 

990 ha, datele fiind regăsite Registru de evidență bunurilor imobile proprietate de stat supuse delimitării, 

de asemenea elaborat și ținut de direcția responsabilă din cadrul APP.  

 



5. DEETATIZAREA PROPRIETĂȚII PUBLICE DE STAT 

 

5.1. PROCESUL DE PRIVATIZARE ȘI ACTIVITĂȚI POSTPRIVATIZARE 

 

Întru asigurarea implementării politicii statului în domeniul deetatizării proprietății publice și realizării 

sarcinii bugetare pentru anul 2020 în mărime de 700 mil lei, Agenția Proprietății Publice și-a asumat 

următoarele obiective principale:  

5.1.1. Organizarea și desfășurarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de 

stat din domeniile liberalizate, pe principii de transparență, legalitate și eficientă cu utilizarea 

modalităților prevăzute de lege 

Pentru organizarea și desfășurarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat din 

domeniile liberalizate, pe principii de transparență, legalitate și eficientă: 

✓ a fost actualizată informația economică și financiară pentru 40 entități cu cotă de stat supuse 

privatizării, documentelor și informațiilor necesare perfectării dosarelor a încă 71 bunuri supuse privatizării.  

✓ s-a asigurat determinarea valorii de piață pentru 76 bunuri proprietate de stat supuse privatizării, iar 

pentru prestarea serviciilor de evaluare, Agenția Proprietății Publice, a selectat companiile de evaluare 

conform prevederilor Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, achiziționând serviciile de estimare a 

bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, prin procedura cererii ofertelor de prețuri, care s-a 

desfășurat prin intermediul platformei M-Tender, loturile fiind atribuite operatorilor economici prin sistem 

(fără implicarea factorului uman), în mod transparent (criteriul de selectare a evaluatorilor fiind ”cel mai 

mic preț oferit”);  

✓ au fost elaborate și actualizate fișele informative ale bunurilor supuse privatizării care conțin 

informații privind domeniile de activitate, indicatori economici și financiari, valoarea activelor și pasivelor, 

precum și alte date relevante fiecărui bun supus privatizării și asigurată plasarea pe pagina web a Agenției 

Proprietății Publice. 

✓ a fost asigurată mediatizarea procesului de privatizare prin publicarea Comunicatelor informative 

privind desfășurarea licitațiilor și concursurilor de privatizare în Monitorul Oficial al RM, plasarea 

Comunicatelor pe pagina web a Agenției, precum și remiterea acestora Ministerului Afacerilor Externe și 

Integrări Europene pentru mediatizare prin intermediul misiunilor diplomatice și Agenției de investiții din 

Moldova pentru promovare, inclusiv în cadrul evenimentului internațional Business Week, inclusiv au fost 

remise comunicate de presă privind expunerea bunurilor proprietate de stat la privatizare, agențiilor mass-

media. 

Urmare acțiunilor enunțate supra, pe parcursul anului 2020, au fost organizate și desfășurate, pe 

principii de transparență, legalitate și eficiență: 

- 4 licitații cu strigare,  

- 3 runde de licitații pe piața reglementată a Bursei de Valori 

- 1 concurs comercial,  

în cadrul cărora au fost expuse la vânzare 51 bunuri proprietate publică de stat supuse privatizării 

(majoritatea lor repetat).  

Urmare auditului conformității procesului de privatizare, Agenția Proprietății Publice, în anul 2020, a 

optat pentru privatizarea bunurilor proprietate de stat prin expunere la licitații cu strigare atât pe piața 

reglementată (pentru pachetele acțiuni) cât și la licitații cu strigare (tradiționale) pentru complexele de 

bunuri, bunurile imobile și complexe patrimoniale unice. 

Astfel, în rezultatul licitațiilor cu strigare (tradiționale), desfășurate la 05 august, 21 octombrie, 04 

noiembrie, 16 decembrie, în cadrul cărora au fost expuse 36 bunuri, o parte din ele fiind expuse repetat, au 

fost adjudecate 19 bunuri, inclusiv 4 complexe patrimoniale unice, 8 complexe de bunuri și 7 bunuri 

imobile – terenuri pentru construcții   



 

 15 

Valoarea totală a bunurilor adjudecate în cadrul licitațiilor cu strigare este de 420 522 500 lei (cca 

60% din sarcina bugetară stabilită pentru anul 2020), valoarea totală inițială de expunere a bunurilor 

adjudecate, a constituit 344 418 100 lei (în cadrul desfășurării licitațiilor, valoarea totală a bunurilor 

adjudecate s-a majorat cu 76 mil. lei).  

 

5.1.2.  Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor stabilite în contractele de vânzare – cumpărare / 

locațiune / arendă 

 

 În perioada de referință a fost asigurată monitorizarea realizării obligațiilor contractuale, inclusiv 

investiționale asumate de cumpărători, respectiv: 

➢ 3 contracte de vânzare-cumpărare la concurs investițional: Î.S. ”Poligraf-Service” Î.S. 

”Vestmoldtransgaz”, , Cinematograful „Pace” or. Glodeni); și  

➢ 9 contracte de vânzare-cumpărare la concurs comercial: Î.S. Compania aeriană ”Air Moldova”, Î.S. 

”Întreprinderea de Reparație şi Exploatare Auto”, Î.S. ”Centrul de Reproducere a Păsărilor Abaclia”, Î.S. 

”Centrul de Instruire şi Producție”, Î.S.”Vibropribor”, Î.S. ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi 

Cercetare”, SC ”Gara Nord” S.A.; ”Tutun-CTC” S.A.; Î.S.”Energoreparaţii”; 

➢ s-a solicitat cumpărătorilor asigurarea informațiilor și documentelor confirmative privind realizarea 

obligațiilor contractuale asumate; în acest sens au fost înaintate scrisori cumpărătorilor bunurilor proprietate 

de stat; 

➢ au fost instituite/actualizate Grupuri de lucru interministeriale pentru verificarea îndeplinirii 

obligațiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare de către cumpărători, în cadrul cărora au fost 

examinate informațiile și materialele prezentate;   

➢ a fost monitorizată achitarea în rate pentru bunurile privatizare, inclusiv a fost asigurată calcularea 

inflației pentru sumele contractelor achitate în rate; 

➢ a fost asigurată monitorizarea a 5 contracte de arendă a ternului aferent construcțiilor proprietate 

privată. 

 

5.1.3. Activități conexe 

Ca activități conexe procesului de privatizare și postprivatizare, în perioada raportată, s-a asigurat 

perfecționarea cadrului normativ prin: 

- conlucrarea la actualizarea/modificarea Listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, Anexa 

nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 aprobată  prin Hotărârea Guvernului nr. 155/2020 pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 945/2007; Hotărârea Guvernului nr. 445/2020 cu privire la 

modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului și Hotărârea Guvernului nr. 526/2020 privind 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 945/2007;  

- conlucrarea cu MEI la elaborarea Hotărârii de Guvern nr. 23 din 03.03.2021 pentru modificarea 

Hotărârii  Guvernului nr.453/2010 cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a acțiunilor 

proprietate publică supuse privatizării; 

- organizarea și desfășurarea a 14 ședințe ale Comisiilor de privatizare a proprietății publice a statului, 

în vederea expunerii la privatizarea bunurilor proprietate de stat supuse privatizării prin concursuri; licitații 

pe piața reglementată (Bursa de Valori) și licitații „cu strigare”; 

- elaborarea și publicarea a 15 comunicate informative privind expunerea bunurilor proprietate publică 

de stat la privatizare și rezultatele deetatizării;  

- organizarea și desfășurarea concursului de selectare a societăților de investiții la vânzarea acțiunilor 

proprietate publică pe piața reglementată, în rezultat fiind încheiate 5 contracte pentru prestarea serviciilor 

de intermediere cu societățile de investiții; 

- familiarizarea potențialilor cumpărători cu bunurile expuse la privatizare, asigurarea consultațiilor și 

organizarea a 14 vizite la bunurile expuse la vânzare; 

- conlucrarea la elaborarea contractelor de vânzare-cumpărare bunurilor adjudecate în cadrul 

licitațiilor cu strigare, pe parcursul anului de referință fiind încheiate 14 contracte de vânzare cumpărare și 

întocmite  actele de transmitere în proprietate;  
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- au fost perfectate 3 proiecte de Contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor aferente bunurilor 

proprietate privată;   

- evidența achitării în bugetul de stat a mijloacelor financiare din deetatizarea bunurilor proprietate 

publică de stat. În rezultatul deetatizării proprietății publice de stat, în perioada 01.01 – 31.12.2020, în 

bugetul de stat au fost achitate mijloace financiare în sumă totală de 372 170,6 mii lei, sarcina bugetară din 

deetatizarea proprietății publice de stat în anul 2020 fiind realizată în proporție de 53,17%; 

- prezentarea materialelor și informațiilor solicitate de instituțiile și autoritățile abilitate cu funcții de 

control: Curtea de conturi (2 misiuni de audit), CNA, Procuratura Generală, SPCSB, Comisiile 

parlamentare de profil și de anchetă). 

 

6. PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT ȘI CONCESIUNI 

6.1 . Realizarea acțiunilor ce țin de promovarea și implementarea parteneriatelor publice-private 

și concesiunilor în anul 2020 

 

În perioada de raportare a fost asigurată participarea în componența Comisiei de selectare a 

concesionarului în cadrul proiectului ,,Concesionarea zăcământului de apă minerală ,,Cahul" și a fost 

acordat suport Comisiei guvernamentale de supraveghere a executării Acordului de concesiune între 

Guvernul Republicii Moldova şi Compania de explorare a resurselor "Redeco LTD" din S.U.A., cesionar 

SRL „Valiexchimp”. De asemenea, a fost examinat un  studiu de fezabilitate (proiectul de parteneriat 

public-privat ,,Instituirea parteneriatului public-privat pentru ,,valorificarea terenului din mun. Chișinău, 

str. V. Lupu, 28, în scopul asigurării cu spațiu locativ de serviciu a colaboratorilor Ministerului Apărării") 

și 12 adresări ale autorităților publice centrale și locale privind intenția de a iniția proiecte de parteneriat 

public-privat. 

Au fost organizate 5 ședințe ale Comisiilor de monitorizare în cadrul a 2 contracte PPP și concesiune. 

Totodată, în scopul monitorizării contractelor de parteneriat public-privat și concesiune semnate de Agenția 

Proprietății Publice în calitate de partener public au fost organizate următoarele ședințe: 

- cu Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” - au fost organizate 6 ședințe, dintre care 2 ședințe 

s-au desfășurat la data de 23 ianuarie 2020 și 4 iunie 2020, iar altele 4 ședințe, din lipsă de cvorum, au fost 

amânate. Urmare ședințelor au fost întocmite 15  note informative pentru autoritățile centrale ale statului, 

dintre care: 3  - Consiliul Suprem de Securitate; 5 – Parlament; 4 – Cancelaria de Stat; 2 – Prim Ministru; 

- Curtea de Conturi și 1 – Notificare de rezoluțiune a contractului de concesiune; 

- Comisia de monitorizare a contractului de parteneriat public-privat „Modernizarea și 

eficientizarea activității filialelor Î.S. ”Gările și Stațiile Auto” - au fost organizate 5 ședințe dintre care 

2 au fost amânate din lipsa cvorumului, în contextul situației pandemice din țară.    

 

6.1.1. Inițierea și realizarea proiectelor de parteneriat public-privat și concesiune  

în anul 2020 

 

A fost asigurată monitorizarea a 45 contracte de parteneriat public-privat și concesiune, inclusiv la nivel 

central și local. 

1. Contracte la nivel central: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea proiectului  Data 

semnării 

contractului 

Durata 

contractului 

Partener public  Partener privat Statut 

1. PPP ,,Servicii de 

Radiologie şi 

Diagnostic Imagistic în 

cadrul IMSP Spitalul 

24.11.2011 25 ani Ministerul Sănătății /  

IMSP Spitalul Clinic 

Republican „Timofei 

Moșneaga” 

S.R.L. ,,Centrul 

Medical 

Magnific” şi SRL 

,,Euromed  

Diagnostic” 

activ 
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Clinic Republican 

Timofei Moșneaga” 
2. PPP sub formă de 

concesiune 

”Concesionarea 

activelor aflate în 

gestiunea Î.S. „AIC” și 

a terenului aferent 

acestora” 

30.08.2013 49 ani Agenția Proprietății 

Publice 

S.R.L. ,,Avia 

Invest” 

În curs de 

rezoluțiune 

declarată la 

08.07.2020 

3. PPP „Construcţia de 

locuințe şi obiective de 

menire social-culturale 

pentru colaboratorii 

Ministerului Apărării și 

ai Armatei Naționale” 

24.01.2014 4 ani 

 

Contract 

finalizat. 

Ministerul Apărării S.R.L. 

,,Altșconstruct’’  

finalizat 

4. PPP Servicii medicale , 

de dializă în cadrul 

IMSP Spitalul Clinic 

Republican „Timofei 

Moșneaga” 

17.04.2014 25 ani Ministerul Sănătății /  

IMSP Spitalul Clinic 

Republican „Timofei 

Moșneaga” 

BB-Hamodialyse 

Handels –

gesellshaft MBH 

activ 

5. Contract pentru 

realizarea unui 

parteneriat public-privat 

privind serviciile de 

dializă 

17.04.2014 25 ani Ministerul Sănătății /  

IMSP Centrul 

Național Științifico 

Practic de Medicină 

Urgentă 

 

BB-Hamodialyse 

Handels –

gesellshaft MBH 

activ 

6. PPP ,,Construcția de 

locuințe și obiective de 

menire  social-culturală 

din strada Sprîncenoaia 

nr. 1 și nr. 5, mun. 

Chișinău” 

 

02.06.2015 4 ani Academia de Științe a 

Moldovei 

S.R.L. 

”Basconlux” 

activ 

7. PPP ,,Construcția de 

locuințe și obiective 

social-culturale pe 

terenul din strada N. 

Testimițeanu, nr.3, 

mun. Chișinău” 

10.11.2016 49 de luni 

 

Contract 

finalizat 

Ministerul Apărării S.R.L. 

,,Energotehcom-

plet” 

finalizat 

8. PPP sub formă de 

concesiune  

,,Construcția unui 

complex locativ cu 

locuințe de serviciu și a 

unei săli de sport la 

parter” 

16.03.2018 390 zile 

lucrătoare 

de la 

primirea 

autorizație

i de 

construcți

e 

Inspectora-tul 

General pentru 

Situații de Urgență al 

MAI 

S.R.L. 

,,Promilton” 

activ 

9. PPP ”Dezvoltarea 

activităților Loteriei 

Naționale din sectorul 

loteriilor și pariurilor la 

competiții/evenimente 

sportive, inclusiv prin 

intermediul rețelelor de 

comunicații 

electronice” 

23.04.2018 15 ani Agenția Proprietății 

Publice 

NGM SPC 

Limited  și 

S.R.L. ”NGM 

Company” 

activ 

 

10. PPP ”Dezvoltarea 

activităților Loteriei 

Naționale a Moldovei 

din sectorul automatelor 

de joc cu câștiguri 

bănești, inclusiv prin 

23.04.2018 15 ani Agenția Proprietății 

Publice 

Novo Gaming M 

Technologies 

GmbH  și 

S.R.L. ”Novo 

Investment MLD” 

activ 
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intermediul rețelelor de 

comunicații 

electronice”  
11. PPP ,,Proiectarea și 

construcția arenei 

polivalente de interes 

național” 

24.08.2018 12 ani Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Summa Turizm 

Yatirimciligi 

Anonim Șirketi 

activ 

12. PPP ,,Privind 

modernizare și 

eficientizare activității 

Î.S. ,,Gările și Stațiile 

Auto” 

17.12.2018 25 ani Agenţia Proprietăţii 

Publice 

S.R.L. ,,Gările 

Auto Moderne” 

activ 

13. Contract pentru 

realizarea unui 

parteneriat public-privat 

privind serviciile de 

dializă 

17.04.2014 12 ani Ministerul Sănătății /  

IMSP Institutul 

Mamei și Copilului 

BB-Hamodialyse 

Handels –

gesellshaft MBH 

nerealizat 

14. PPP ,,Crearea fondului 

locativ de serviciu a 

Ministerului Afacerilor 

Interne” 

28.11.2018 20 ani Ministerul Afacerilor 

Interne 

S.R.L. ,,Elat 

Neocons” 

rezoluționat 

15. Concesionarea 

lucrărilor de explorare 

geologică a 

hidrocarburilor pe 

teritoriul Republicii 

Moldova, cu ulterioara 

lor exploatare 

02.01.2017 5 ani cu 

ulterioara 

exploatare 

ce nu 

poate 

depăși 45 

de ani 

Ministerul Mediului S.R.L.”Frontera 

Resources 

International” 

LLC 

nerealizat 

 
2. Contracte la nivel local: 

 
Nr. 

d/o 

Denumirea proiectului Data semnării 

contractului 

Durata 

contractului 

Partener public  Partener privat Statut 

1. PPP ,,Centrul de 

Tomografie 

Computerizată” în 

cadrul IMSP Spitalul 

raional Orhei” 

02.09.2011 25 ani CR Orhei şi IMSP 

Spitalul raional 

Orhei 

S.R.L. 

„Euroclinic” 

activ 

2. PPP ,,Cabinetul 

ultrasonografic din 

cadrul IMSP Centrul 

Medicilor de Familie 

Anenii Noi” 

28.12.2012 25 ani IMSP Centrul 

Medicilor de 

Familie Anenii Noi 

S.R.L. 

„Lenmed” 

activ 

3. PPP sub formă de 

concesiune 

,,Modernizarea şi 

reutilarea tehnică a 

instalațiilor de 

epurare din mun. 

Bălţi” 

01.11.2013 49 ani Primăria mun. Bălți S.R.L. 

“Glorin 

Inginering”   

activ  

4. PPP sub formă de 

concesiune ,,Servicii 

de producere a 

combustibilului pe 

bază de biomasă  în 

raionul Telenești’’ 

12.11.2013 20 ani CR Teleneşti SC S.R.L. 

,,Alvisido 

Impex”  

 

activ 
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5. 

 

 

 

 

 

PPP sub formă de 

concesiune ,,Serviciul 

de laborator în cadrul 

IMSP Spitalul Clinic 

municipal Bălți” 

30.04.2014 20 ani Primăria mun. Bălți 

Drepturile și 

obligațiile 

contractuale au fost 

cesionate către 

MSMPS 

SC S.R.L. 

,,Imunoteh-

nomed”  

 

activ  

6. PPP ,,Dezvoltarea 

infrastructurii 

termoenergetice pe 

biomasă în raionul 

Leova” 

28.05.2014 

 

 

11 ani şi 7 

luni 

 

CR Leova 

 

 

S.R.L. 

„Green 

Farm”  

 

Activ 

 

7. PPP „Centru de 

tomografie 

computerizată în 

cadrul IMSP Spitalul 

raional Ungheni” 

17.01.2015 25 ani CR Ungheni și 

IMSP Spitalul 

raional Ungheni 

S.R.L. ,,Euro-

clinic’’ 

activ 

8. PPP sub formă de 

concesiune 

,,Reconstrucția 

complexului sportiv 

,,Constructorul” 

situat pe str. 

Victoriei, 94A, 

pentru funcționarea 

clubului sportiv” 

01.09.2015 49 ani Primăria municipiu-

lui Bălți 

AO 

,,Academia 

de tenis de 

masă din 

Bălți” 

activ 

9. PPP sub formă de 

concesiune 

,,Dezvoltarea 

infrastructurii 

termoenergetice pe 

biomasă în raionul 

Călărași” 

15.05.2017 

 

12 ani CR Călărași 

 

SRL ,,VIGI” 

 

activ 

10. PPP ,,Prestarea 

serviciilor de 

furnizare a energiei 

termice din biomasă 

prin dezvoltarea 

infrastructurii 

termoenergetice pe 

biomasă din raionul 

Ungheni” 

03.10.2016 

 

10 ani CR Ungheni S.R.L.     

”Green 

Energo” 

activ 

11. PPP sub formă de 

concesiune 

,,Reabilitarea și 

reluarea activității 

complexului școlar 

din mun. Chișinău, 

str. Constantin 

Stamati, 10” 

02.05.2017 50 de ani Primăria municipiu-

lui Chișinău 

S.R.L. 

,,Guzun 

V.E.” 

activ 

12. PPP ,,Prestarea 

serviciilor de 

furnizare a energiei 

termice din biomasă 

prin dezvoltarea 

infrastructurii 

termoenergetice pe 

biomasă din raionul 

Nisporeni” 

04.08.2017 10 ani CR Nisporeni S.R.L. 

,,Green 

Energo” 

activ 

13. Contract de 

concesiune a 

serviciilor de 

reciclare a deșeurilor 

28.12.2017 10 ani CR Călărași S.R.L. 

,,Maria 

Scurtu” 

activ 
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de masă plastică în 

raionul Călărași 
14. PPP ,,Reconstrucția 

terenurilor sportive 

ale Liceului Internat 

Municipal cu Profil 

Sportiv” 

31.05.2018 49 ani Primăria municipiu-

lui Chișinău 

S.R.L. ,,PRO 

Soccer 

Group” 

activ 

15. PPP ,,Cabinetul de 

ultrasonografie în 

cadrul instituției 

medico-sanitare 

publice C.S. 

Căzăneşti” 

20.03.2012 25 ani CR Telenești/ 

Centrul de Sănătate 

Căzănești 

Î.I. ,,Cristea 

Anatolie”.   

suspendat 

16. PPP ,,Finisarea 

obiectului nefinalizat 

al Spitalului Clinic 

mun. Bălţi din str. 

Decebal, nr. 101” 

30.01.2014 49 ani Primăria mun. Bălți ÎCS S.R.L. 

„A.B.H. 

Invest 

Company 

In proces de 

rezoluțiune 

17. PPP ,,Concesionarea 

lucrărilor pentru 

salubrizare sanitară a 

municipiului Bălţi” 

30.05.2012 49 ani Primăria mun. Bălți S.R.L. 

„Terracleanin

g Nord” 

suspendat 

Notă: Contractul de concesionare a serviciului public de salubrizare și curățare a teritoriului din mun. Bălți, din data de 24.09.2015 partenerul privat a 

suspendat în mod unilateral prestarea serviciului public de salubrizare și curățare, fapt declarat în scrisoarea partenerului privat nr. 03/81 din 28.09.2015 

adresată Primăriei mun. Bălți. În legătură cu aceasta prestarea serviciului public de salubrizare a fost preluată de către APL prin intermediul 

întreprinderilor municipale în baza deciziei Consiliul mun. Bălți nr. 16/1 din 24.11.2015 „Cu privire la întreprinderea măsurilor de soluționare a 

problemei create privind asigurarea salubrizării și curățirii teritoriilor municipiului Bălți” prin care a fost confirmată suspendarea Contractului de 

concesiune nr. 01 din 30.05.2012 și Contractului de cesiune nr. 01/1 din 01.08.2014 încheiate cu „Global Prestservice” S.R.L. dispunându-se în același 

timp organizarea serviciului public de salubrizare cu forțele întreprinderilor municipale din subordine și anume: ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații 

Verzi Bălți”, ÎM „GLC Bălți” și ÎM „DRCD Bălți”. 

18. PPP ,,Concesionarea 

serviciului de 

salubrizare a 

teritoriului 

municipiului Bălţi”  

21.09.2012 49 ani Primăria mun. Bălți S.R.L. ,,Terra 

Salubritate”. 

(Cesionat 

S.R.L.”Salubr

ity Solution)” 

Cu deficiențe de 

implementarePa

rtenerul Privat 

se află în 

procedură de 

insolvabilitate 
19. PPP ,,Construirea 

uzinei ecologice de 

tratare a deşeurilor 

solide din  mun. 

Bălți” 

23.09.2014 49 ani Primăria mun. Bălți S.R.L. 

„Ecorecycle”. 

Cu deficiențe de 

implementare 

Notă: Contractul de concesiune nr. 07 din 23.09.2014 încheiat între Consiliul mun. Bălți și „Ecorecycle” S.R.L. în baza deciziei Consiliului mun. Bălți 

nr. 5/58 din 31.07.2014, având ca obiect transmiterea în concesiune a dreptului exclusiv de prestare a serviciilor de interes local public privind 

gestionarea, recepționarea, sortarea, prelucrarea, recuperarea, depozitarea și neutralizarea deșeurilor solide menajere pe teritoriul mun. Bălți și 

serviciile sociale legate de gestionarea și exploatarea poligonului de deșeuri solide menajere în schimbul construirii uzinei ecologice de tratare a 

deșeurilor solide menajere din mun. Bălți, n-a fost realizat. 
20. PPP ,,Serviciile de 

dializă” 

19.08.2014 12 ani Consiliul municipal 

Bălți 

ÎCS ,,BB- 

Dializă” S.R.L 

nerealizat 

21. Parteneriat public-

privat ,,Construcția 

complexului locativ, 

sălii de sport şi a 

cazărmii de pompieri 

mun. Orhei” 

20.03.2017 3 ani CR Orhei SRL ,,Green 

Tiara” 

suspendat 

22. PPP ”Construcția 

complexului locativ 

cu menire socială din 

raionul Ialoveni” 

25.09.2012 30 luni Consiliul raional 

Ialoveni 

SC ,,M&C 

Entreprises” 

S.R.L. 

rezoluționat 

23. PPP ,,Serviciile de 

dializă” 

 

16.05.2014 12 ani Consiliul raional 

Ungheni 

ÎCS ,,BB- 

Dializă” S.R.L 

rezoluționat 

24. PPP ,,Serviciile de 

dializă” 

 

20.05.2014 12 ani Consiliul raional 

Edineț 

ÎCS ,,BB- 

Dializă” S.R.L 

rezoluționat 
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25. PPP ,,Serviciile de 

dializă” 

20.05.2014 12 ani Consiliul raional 

Drochia 

ÎCS ,,BB- 

Dializă” S.R.L 

rezoluționat 

26. PPP ,,Serviciile de 

dializă” 

22.05.2014 12 ani Consiliul raional 

Soroca 

ÎCS ,,BB- 

Dializă” S.R.L 

rezoluționat 

27. PPP ,,Serviciile de 

dializă” 

21.05.2014 12 ani Consiliul raional 

Căușeni 

ÎCS ,,BB- 

Dializă” S.R.L 

rezoluționat 

28. PPP “Serviciile de 

dializă” 

21.05.2014 12 ani Consiliul municipal 

Bălți 

ÎCS ,,BB- 

Dializă” S.R.L 

In curs de 

rezoluțiune 
29. PPP ,,Privind 

implementarea 

sistemului 

automatizat de 

supraveghere a 

circulației rutiere 

Controlul traficului în 

raionul Leova” 

19.03.2015 49 ani Consiliul raional 

Leova 

S.R.L. 

„Inforad” 

rezoluționat 

30. PPP ,,Amenajarea, 

organizarea și 

gestionarea parcărilor 

și parcajelor 

controlate cu plată în 

mun. Chișinău” 

03.12.2015 25 ani Primăria mun. 

Chișinău 

S.R.L. ,,EME 

Parkleitsystem 

GmbH. 

rezoluționat 

 
 

6.2. Descrierea contractelor de parteneriat public-privat inițiate în domeniul ocrotirii sănătății 

 

În scopul prestării unor servicii moderne de dializă în Republica Moldova, Ministerul Sănătății a 

decis dezvoltarea unui proiect de parteneriat public-privat în acest domeniu, inițiat în baza Hotărârii 

Guvernului nr. 424 din 18.06.2012 și Hotărârii Guvernului nr. 574 din 07.08.2013, pentru care a fost 

elaborat studiul de fezabilitate. Ulterior desfășurării unui singur concurs de selectare a partenerului privat 

urmau a fi atribuite 3 contracte PPP la nivel central și 6 contracte la nivel local. 

Contractele PPP la nivel central au fost semnate la 17.04.2014 între Ministerul Sănătății și Consorțiul 

,,BB-Hemodialyse Handelsgesellshaft MBH” din Germania, cu instituțiile medicale: 

- IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”, 

- IMSP Centrul Național Științifico Practic de Medicină Urgentă și 

- IMSP Institutul Mamei și Copilului 

 pe o perioadă de realizare de 12 ani (termen stabilit în HG nr. 574/2013 și care începe a decurge din 

data semnării actului de transmitere a spațiilor destinate deschiderii Centrelor de dializă în folosința 

partenerului privat și ulterior modificat la 25 de ani prin HG nr. 1262/2018) și o valoare totală (însumată 

pentru 3 contracte) a investițiilor planificate de 15 mln. EUR. Valoarea planificată a contribuțiilor care 

urmează a fi transferate partenerului public anual constituie 5% din toate veniturile partenerului privat 

obținute pe parcursul anului fiscal relevant. 

Obiectul proiectului PPP îl reprezintă serviciile de dializă din cadrul acestor instituții, având stipulat 

în contract obiectivul de modernizare a serviciului de dializă convențională şi hemodiafiltrare.  

Centrul de dializă din cadrul IMSP Spitalului Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, conform 

prevederilor contractului, a fost renovat și dat în exploatare de către partenerul privat în anul 2015, iar din 

I semestru al anului 2019 pe lângă alte servicii medicale a fost inițiată prestarea serviciilor medicale de 

hemodiafiltrare. În prezent centrul activează cu succes.  

Suma totală a investițiilor la 01.01.2021 constituie 55,7 mln MDL, dintre care în anul 2020 au fost 

efectuate investiții de 1,0 mln MDL, au fost procurate utilaje, echipamente IT, mijloace de transport și alte 

active necesare. 

Redevența achitată constituie cumulativ suma de 10333,4 mii MDL, pentru anul 2020 suma constituie 

2239,4 mii MDL. 
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În cadrul contractului semnat cu IMSP Centrul Național Științifico Practic de Medicină 

Urgentă, au fost deschise trei Centre de dializă, după cum urmează: 

➢ Centrul de Dializă Bălți, 

➢ Centrul de Dializă Chișinău-2 (în cadrul Institutului de Medicină Urgentă), 

➢ Centrul de Dializă Cahul. 

Centrul de Dializă Bălți a fost deschis la 15.03.2018, care începând cu data de 26.03.2018, prestează 

servicii medicale de dializă, cu capacitatea 32 aparate de dializă.  

Pe parcursul anilor 2018-2020 centrul a furnizat servicii medicale de dializă pacienților asigurați. 

Suma totală a investițiilor la 01.01.2021 constituie 60,3 mln. MDL, respectiv în anul 2020 au fost făcute 

investiții în sumă de 0,1 mln. MDL pentru procurarea dispozitivelor, echipamentelor IT și altor active 

necesare. 

Centrul de Dializă Chișinău-2 a devenit operațional la 01.07.2019. 

 În anul 2020 centrul a furnizat servicii medical de hemodializă și hemodiafiltrare pacienților 

asigurați. Pentru anul 2020 partenerul privat a achitat partenerului public redevența în valoare de 

2.324.717,71 MDL. 

Centrul de Dializă Cahul a devenit operațional la 01.07.2019.  

Valoarea investițiilor efectuate în anul 2020 constituie 1030,7 mii MDL. 

Redevența achitată constituie cumulativ suma de 5388,8 mii MDL, pentru anul 2020 pentru cele trei 

Centre de dializă constituie cumulativ suma de 2324,6 mii MDL. Referitor la Centrul de dializă din cadrul 

IMSP Institutul Mamei și Copilului menționăm că nu au fost efectuate acțiuni în vederea implementării 

contractului. 

De asemenea, în cadrul acestui proiect PPP privind serviciile de dializă, potrivit rezultatului 

concursului de selectare a partenerului privat, firma fiică a Consorțiului ,,BB-Hamodialyse 

Handelsgesellshaft MBH” - ÎCS „BB-Dializa” S.R.L., în anul 2014 a încheiat 6 contracte PPP cu instituțiile 

medico-sanitare publice din republică şi Consiliile raionale Edineț, Soroca, Căușeni, Drochia, Bălți și 

Ungheni. În toate aceste 6 raioane nu au fost efectuate investițiile preconizate de contracte, și respectiv 

Centrele de dializă nu au fost create. Contractele semnate cu  Consiliile raionale Edineț, Ungheni, Soroca, 

Căușeni și Drochia au fost rezoluționate din motivul neonorării obligațiilor contractuale de către ÎCS „BB-

Dializa” S.R.L. iar contractul  semnat cu Consiliul municipal Bălți  este suspendat. 

 Potrivit recomandărilor Curții de Conturi, expuse în Raportul auditului conformității organizării, 

realizării și supravegherii parteneriatelor public-private în domeniul sănătății, aprobat prin Hotărîrea Curții 

de Conturi nr.80 din 24.12.2020, s-a atenționat asupra necesității soluționării deficienților în cadrul 

executării contractelor  de parteneriat-parteneriatelor  pentru serviciile de dializă. Cu regret, din anul 2014 

contractele încheiate cu IMSP „Spitalul Clinic Bălți” și Institutul Mamei și Copilului nu au demarat,  fiind 

imposibilă edificarea centrelor de dializă conform contractelor. Situația actuală demonstrează că în viitorul 

apropiat nu există oportunități de edificare a acestor centre. 

Analizând situația creată și lipsa perspectivei de executare a contractelor respective, părțile au optat 

pentru rezoluțiunea acestora în timpul apropiat. 

➢ Parteneriat public-privat ,,Servicii de Radiologie şi Diagnostic Imagistic în cadrul IMSP Spitalul 

Clinic Republican ”Timofei Moșneaga””, inițiat de Ministerul Sănătății, în baza Hotărârii Guvernului 

nr.1116 din 06.12.2010, care are ca obiectiv renovarea/construcția, echiparea, finanțarea şi operarea 

Serviciului de radiologie şi diagnosticare imagistică. Contract semnat la 24.11.2011 pe un termen de 12 

ani. Parteneri publici - Ministerul Sănătății și IMSP Spitalul Clinic Republican, parteneri privați - S.R.L 

,,Centrul Medical Magnific” şi S.R.L. ,,Euromed Diagnostic”. 

Beneficiile proiectului: Partenerul privat modernizează spațiile din cadrul Spitalului Clinic Republican 

în care se prestează serviciile de radiologie și diagnostic imagistic  și achită anual partenerului public 

redevența de 5% din veniturile anuale. 

Pentru perioada 2016-2020 partenerul privat nu a achitat redevența prevăzută de contract, motiv pentru 

care IMSP Spitalul Clinic Republican . ”Timofei Moșneaga” a depus cererea de chemare în judecată de 

încasare forțată a sumei de 2,7 mln. MDL. 
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Investițiile totale efectuate de către partenerul privat SRL Euromed Diagnostic de la data semnării 

contractului PPP și până în prezent, constituie suma de 119,3 mln. MDL, dintre care valoarea investițiilor 

efectuate în anul 2020 constituie 717,2 mii MDL. 

 

➢ Parteneriat public-privat „Centru de tomografie computerizată în cadrul IMSP Spitalul raional 

Ungheni”, aprobat prin Decizia Consiliului raional Ungheni nr.4/10 din 07.08.2014, care are ca obiectiv 

prestarea serviciului de diagnosticare imagistică. Contract semnat la 17.01.2015 pe un termen de 25 de ani. 

Parteneri publici - Consiliului raional Ungheni, IMSP Spitalul Raional Ungheni, partener privat - S.R.L. 

,,Euroclinic’’. 

Beneficiile proiectului: Partenerul privat lansează Centrul de tomografie computerizată destinat 

prestării serviciilor de radiologie, diagnostic imagistic prin tomografie computerizată, mamografie, 

ortopantomografie și achită anual partenerului public o plată în mărime de 20 237 MDL pentru locațiunea 

spațiului unde este amplasat Centrul. 

În scopul executării prevederilor contractuale au fost desfășurate următoarele activități: 

- Lucrări de reparație și renovare a spațiului dat în locațiune, 

- Achiziționarea echipamentului medical necesar, computer tomograf, mamograf, ortopantomograf. 

- Dotarea cu echipament operațional 

- Dotarea cu mobilier. 

Valoarea totală a investițiilor constituie 8 039 745  MDL, inclusiv în anul 2020 - 148 385, MDL. 

Valoarea contribuției achitată partenerului public în anul 2020 constituie 21930, 72 MDL. 

 

➢ Parteneriat public-privat sub formă de concesiune ,,Serviciul de laborator în cadrul IMSP Spitalul 

Clinic Municipal Bălți”, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Bălţi nr.16 din 24.12.2012, care are 

ca obiectiv renovarea, dotarea și operarea serviciului de laborator în cadrul IMSP Spitalul Clinic municipal 

Bălți. Contract semnat la 30.04.2014 pe un termen de 20 de ani, cu o valoare a investiției de 23,9 mln. 

MDL. Partener public - Primăria mun. Bălţi, partener privat - SC S.R.L. ,,Imunotehnomed”.  

Beneficiile proiectului: Partenerul privat renovează, modernizează și operează serviciile de laborator 

și achită partenerului public redevență în valoare de 6% din beneficiul net obținut de partenerul privat la 

prestarea serviciilor medicale de laborator, dar nu mai puțin de 200 000 MDL anual.  

Din 01.02.2019 IMSP Spitalul Clinic Bălți, cu întreg patrimoniul său, a fost transmisă din proprietatea 

municipiului Bălți în proprietatea statului, în administrarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale. La. 30.12.2020 a fost semnat cu Ministerul Sănătății , Muncii și Protecției Sociale Acordul la 

Contractul nr. 6 din  30.04.2014, potrivit căruia a fost stabilit că, compensația va fi achitată prin transfer 

bancar la contul IMSP Spitalul Clinic Bălți. În anul 2020 partenerul privat a efectuat investiții în suma de 

1198895 MDL, în lucrări de renovare, reparație, materiale de construcții, instrumente, mobilă, condiționere, 

frigidere, echipamente de laborator. 

➢ Parteneriat public-privat ,,Centrul de tomografie computerizată” în cadrul IMSP Spitalul raional 

Orhei”, aprobat prin Decizia Consiliului raional Orhei nr. 8/11 din 04.11.2010, care are ca obiectiv crearea 

unui Centru de tomografie computerizată de înaltă performanță. Contract semnat la 02.09.2011 pe un 

termen de 25 de ani. Partener public - Consiliul raional Orhei și IMSP Spitalul raional Orhei, partener privat 

– S.R.L. „Euroclinic”.                                              

Beneficiile proiectului: În scopul prestării serviciilor de radiologie, diagnostic imagistic prin 

tomografie computerizată, mamografie și ortopantomografie, partenerul privat creează Centrul de 

tomografie computerizată și achită anual partenerului public o plată în mărime de 3 000 Euro pentru 

locațiunea încăperilor în care activează Centrul. 

În scopul executării prevederilor contractuale au fost desfășurate următoarele activități. 

- Lucrări de reparație și renovare a spațiului dat în locațiune, 

- Achiziționarea echipamentului medical necesar, computer tomograf, mamograf, ortopantomograf, 

- Dotarea cu echipament operațional, 

- Dotarea cu mobilier. 

Valoarea totală a investițiilor constituie 11 159 157 MDL inclusiv în anul 2020 – 3 223 391,52 MDL. 

Valoarea contribuției achitată partenerului public în anul 2020 constituie 59842, 17 MDL. 
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➢ Parteneriat public-privat ,,Cabinetul ultrasonografic din cadrul IMSP Centrul Medicilor de 

Familie Anenii Noi”, aprobat prin Decizia Consiliului raional Anenii Noi nr. 04-11 din 10.07.2012, care 

are ca obiectiv crearea unui cabinet de USG de înaltă performanță. Contract semnat la 28.12.2012 pe un 

termen de 25 de ani, cu o valoare a investiției de 300 000 MDL. Partener public - IMSP Centru Medicilor 

de Familie Anenii Noi, partenerul privat - S.R.L. „Lenmed”.  

Beneficiile proiectului: Centru de Ultrasonografie funcțional care prestează servicii de ultrasonografie. 

Partenerul privat achită în bugetul partenerului public locațiunea spațiului în care este amplasat Cabinetul 

de USG, calculată anual conform Legii Bugetului de Stat. 

 Partenerul privat a efectuat investițiile prevăzute de contract pentru perioada 2013-2018, fiind 

achiziționat utilaj necesar prestării serviciului în valoare de 0,4 mln. MDL.  

În perioada anilor de realizare a contractului investițiile totale constituie 351076 MDL, inclusiv anul 

2013 Ultrasonografia GE logiq 7 în valoare de 195973 lei și anul 2018 Ultrasonografia GE logiq P6 în 

valoare de 155103 MDL. Pe perioada de realizare 2013-2020 au fost efectuate 10785 investigații, inclusiv 

2020 -1407 investigații. Din numărul total de investigații, 1275 constituie investigații de înaltă performanță, 

inclusiv în anul 2020 – 251 investigații, USG glandei tiroide cu doppler color și USG cu doppler arterei 

ombilicale la gravide. 

Valoarea redevenței pe parcursul anilor 2013-2020 constituie 23068 MDL, inclusiv anul 2020- 3180 

MDL. 

➢ Parteneriat public-privat ,,Centrul de Ultrasonografie în cadrul instituției medico sanitare publice 

C.S. Căzăneşti”, aprobat prin Decizia Consiliului raional Telenești nr. 8/14 din 05.12.2011, care are ca 

obiectiv finanțarea şi operarea unui Cabinet de USG. Contract semnat la data de 20.03.2012 pe un termen 

de 25 de ani, cu o valoare a investiției de 120 000 MDL. Partener public - Consiliul raional Telenești și 

Centrul de Sănătate Căzănești, partenerul privat - Î.I. ,,Cristea Anatolie”.   

       Activitatea Centrului de ultrasonografie IMSP CS Căzăneşti a fost sistată din anul 2015 pe motivul 

lipsei de personal medical calificat necesar prestării serviciului respectiv. 

➢ Parteneriat public-privat ,,Finisarea obiectului nefinalizat al Spitalului Clinic mun. Bălţi din str. 

Decebal, nr. 101”, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Bălţi nr.6/27 din 05.05.2011, care are ca 

obiectiv construcția (realocarea) Centrului perinatologic şi modernizarea lui, precum şi amenajarea regiunii 

centrale a municipiului. Contractul a fost semnat la 30.01.2014 pe un termen de 49 de ani. Partener public 

- Primăria mun. Bălți, partener privat - ÎCS S.R.L. „A.B.H. Invest Company”.  

Beneficiile proiectului: Partenerul public urmează să primească 3 etaje renovate, cu o suprafață totală 

de cel puțin 4010 m2 din clădirea nefinalizată, din str. Decebal nr.101A, mun. Bălţi. 

Primăria municipiului Bălți prin Decizia nr. 2/2 din 23.02.2017 a inițiat procedura de rezoluțiune a 

contractului. Decizia dată a fost contestată de către partenerul privat și în prezent cauza este examinată de 

instanța de judecată competentă.  

 

6.3. Proiecte de parteneriat public-privat inițiate în domeniul construcțiilor fondului locativ  

pentru angajații  din sectorul public 

 

➢ Parteneriat public-privat ,,Construcţia de locuinţe şi obiective de menire social-culturală pentru 

colaboratorii Ministerului Apărării și ai Armatei Naționale”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 91 

din 13.02.2012, care are ca obiectiv construcția de locuințe de serviciu pe terenul cu suprafaţa de 1,2434 

ha, mun. Chişinău, str. V. Lupu nr.61/1. Contract semnat între Ministerul Apărării și S.R.L. 

,,Altșconstruct’’, la 24.01.2014, pe un termen de 4 ani, cu o valoare a investiției de 210 mln. MDL.  

Partenerul privat şi-a onorat obligațiile contractuale, construind și amenajând la cheie un bloc locativ 

cu 111 apartamente de serviciu destinate colaboratorilor Armatei Naţionale şi Ministerului Apărării, care a 

fost transmis partenerului public la finele anului 2015. Proiectul de parteneriat public-privat este finalizat 

 

➢ Parteneriat public-privat ,,Construcția de locuințe și obiective de menire social-culturală din 

strada Sprîncenoaia nr. 1 și nr. 5, mun. Chișinău”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 419 din 

18.06.2012, care are ca obiectiv finalizarea lucrărilor de construcție pentru Blocul de cămine a Universității 

AȘM și construcția Cartierului locativ pe terenul cu suprafața de 3,123 ha, situat în mun. Chişinău str. 
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Sprîncenoaia nr.1 şi nr.5. Contract semnat între Academia de Științe a Moldovei și S.R.L. ,,Basconslux", la  

02.06.2015, pe un termen de 4 ani, cu o  valoare a investițiilor de 29,8 mln. MDL.  

Beneficiile proiectului: Partenerul privat va finaliza lucrările de construcție-montaj a Blocului de 

cămine al Universității AȘM și va amenaja teritoriul adiacent construcției, va proiecta, construi și da în 

exploatare complexul locativ cu apartamente de 1,2,3 odăi cu suprafețele, respectiv, de 35-45, 55-60, 75-

90 m2, dintre care 400 apartamente cu suprafața de 24 000 m2,  va fi construită pentru personalul partenerului 

public (cu titlul oneros, la prețuri preferențiale). 

În baza Deciziei Comisiei de monitorizare a contractului PPP din 12.12.2019 termenul contractului 

PPP a fost extins cu 18 luni.  

Valoarea investițiilor efectuate și valorificate în obiectivul Bloc cămine a Universității AȘM constituie 

30,97 mln. MDL, iar investițiile efectuate în perioada 2015-2020 la obiectivul ,,Construcția de locuințe și 

obiective de menire social-culturală din str. Sprîncenoaia nr.1 și nr.5, mun. Chișinău” (,,Complexul 

Academica”) constituie 702.2 mln. MDL.  

Pe parcursul anului 2020, au fost efectuate lucrări de construcție montaj a 4 blocuri locative de către 

partenerul privat, estimate conform datelor contabilității partenerului privat în valoare de 42,3 mln. MDL. 

În perioada de referință nu au fost întâlnite deficiențe și bariere în procesul de implementare a 

contractului de parteneriat public-privat. Valoarea totală a investițiilor efectuate de la data semnării 

contractului pînă la 15 februarie 2021 constituie cca 732 mln. MDL, fiind achitată redevența partenerului 

public în valoare de 30,97 mln. MDL. 

 
➢ Parteneriat public-privat ,,Construcția de locuințe și obiective social-culturală pe terenul din 

strada N. Testimițeanu, nr.3, mun. Chișinău”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 419 din 18.06.2012, 

care are ca obiectiv construcția de locuințe și obiective de menire social culturală. Contract semnat între 

Ministerul Apărării și S.R.L. ,,Energotehcomplet”, la 10.11.2016, pe un termen de 49 de luni.         

➢ Beneficiile proiectului: Partenerul public va primi 335 de apartamente la cheie cu suprafața de nu 

mai puțin de 14 500 m2. 

La 10.12.2018 a fost semnat Procesul –verbal nr. 1 de recepție finală a lucrărilor de construcție la 5 

blocuri de locuit din str. Nicolae Testimițeanu nr. 3, inclusiv a celor 3 blocuri în care sunt amplasate 

apartamentele de serviciu. 

La 19.12.2018 a fost semnat Actul de predare-primire nr. 11/1605 prin care Ministerul Apărării a primit 

în administrare (proprietatea statului) 335 de apartamente cu suprafața totală de 14 511,4 m2 , finalizate la 

cheie și date în exploatare. 

 
➢ Parteneriat public-privat sub formă de concesiune „Construcția unui complex locativ cu locuințe 

de serviciu și a unei săli de sport la parter”  aprobat  prin Hotărârea Guvernului nr. 74 din 15.02.2017, care 

are ca obiectiv lucrări de proiectare, construcție și recepție finală a complexului locativ, care include 

apartamente de serviciu și o sală de sport la parter (inclusiv ospătărie și spatii hoteliere) pe terenul cu 

suprafața de 0,4731 ha, din mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 69/2. Contract semnat la 16.03.2018  între 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI și S.R.L. ,,Promilton”, pe un termen de 390 zile 

lucrătoare de la primirea autorizației de construcţie. Autorizația a fost primită la 14.06.2018. 

Beneficiile proiectului: Partenerul public va primi 54 de apartamente de serviciu cu suprafața de 1893 

m2, sală de sport la parter cu suprafața de 290 m2 și suprafața de 116 m2 amenajat sub formă de ospătărie și 

spații hoteliere. 

După semnarea contractului PPP, în anul 2018, partenerul privat a transmis în administrarea 

partenerului public (proprietatea statului) 7 apartamente cu suprafața totală de 293 m2, în valoare de 2,9 

mln. MDL și sunt la etapă finală  de executare lucrările de edificare a celor 3 blocuri din care urmează a fi 

transmise apartamentele de serviciu, valoarea investițiilor fiind de aproximativ 145,3 mln. MDL. La data 

de 30.10.2018 a fost semnat Acordul Adițional nr.2 prin care termenul de realizare a contractului este de 

686 zile lucrătoare din data de 14.06.2018. La data de 08.04.2021 constituie aproximativ 240 564 338 MDL.  

➢   Parteneriat public-privat ,, Construcția complexului locativ, sălii de sport şi a cazărmii de 

pompieri mun. Orhei”, aprobat prin Decizia Consiliul raional Orhei nr. 7/5 din 09.12.2016, care are ca 
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obiectiv construcția complexului  locativ, a sălii de sport şi a cazărmii de pompieri. Contract semnat la 

20.03.2017, pe un termen de 3 ani. Partener public - Consiliul raional Orhei, partener privat - S.R.L. ,,Green 

Tiara”. 

Beneficiile proiectului:  Sală sportivă (construcție cu gradul de finalizare de 50%) și cazarmă de 

pompieri (construcție cu grad de finalizare de 30%).  

În anul 2017 a fost elaborat studiul geotehnic, au fost efectuate lucrări de proiectare a documentației 

tehnice necesare obținerii autorizației de construcție și certificatului de urbanism, precum și au fost 

efectuate lucrări de demolare a construcțiilor existente.  

Ulterior, partenerul privat nu a întreprins alte acțiuni în vederea executării contractului PPP și în anul 

2018 Consiliul raional Orhei a inițiat procedura de rezoluțiune a contractului. În prezent cauza se 

examinează în instanța de judecată competentă. 

 

6.4. Parteneriate public-private în domeniul modernizării serviciilor publice 

 

➢ Parteneriat public-privat sub formă de concesiune ,,Modernizarea şi reutilarea tehnică a 

instalaţiilor de epurare din mun. Bălţi”, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 12/13 din 

25.10.2012, care are ca obiectiv asigurarea populației cu servicii publice calitative de evacuare şi epurare a 

apelor reziduale în mun. Bălţi. Contract semnat la 01.11.2013, pe un termen de 49 ani, cu o valoare a 

investiției de minim 85,2 mln. MDL. Partener public - Primăria mun. Bălți, partener privat - S.R.L. “Glorin 

Inginering”.  

Beneficiile proiectului: Partenerul privat modernizează și reutilează tehnic instalațiile de epurare, 

utilajele, conductele și achită partenerului public, redevența în valoare de 0,8 mln. MDL pentru fiecare an 

contractual. 

Contractul de concesiune este în curs de realizare.  

Partenerul privat, pe parcursul anului 2020 nu a efectuat careva investiții din motivul apariției 

necesității efectuării cercetărilor hidrologice în legătură cu depistarea apelor subterane la adâncime de 3 m, 

lucrări ce necesită a fi incluse ca modificări în contract.   

Redevența anuală pentru concesiune constituie 810 000 MDL anual, plus 5% . Redevența concesiunii 

se supune indexării anuale în funcție de nivelul inflației.  

Prin hotărârea Judecătoriei Bălți sediul Central din 09.12.2020 a fost admisă integral acțiunea 

Consiliului mun. Bălți, dispunându-se încasarea de la „Glorin Inginering” SRL în beneficiul Consiliului 

mun. Bălți a sumei de 2242818,12 MDL datoria la plata redevenței și penalitatea pentru perioada 

01.01.2017-31.10.2020. 

Prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 1/31 din 23.02.2021 a fost inițiată procedura de rezoluțiune a 

Contractului de concesiune nr. 3 din 01.11.2013. 

La data de 01.03.2021 a fost achitată suma de 1 101 000 MDL din datoria acumulată la plata 

redevenței în valoare totală de 2242818,12 MDL (pentru perioada 2017-2020).  

 

➢ Parteneriat public-privat „Concesionarea activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul 

Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 438 din 

19.06.2012, care are ca obiectiv modernizarea serviciilor aeroportuare. Contract semnat între Agenția 

Proprietății Publice și  S.R.L. ,,Avia Invest”, la 30.08.2013, pe un termen de 49 de ani, cu o valoare a 

investiției de 244,2 mln. EUR.  

Beneficiile proiectului:   Partenerul privat achită anual în bugetul de stat, începând cu data de 

30.08.2018, redevența în mărime de 1%  din suma venitului din vânzări ale întreprinderii concesionale.  

În vederea monitorizării contractului de concesiune a activelor Î.S. „Aeroportul Internațional 

Chișinău”, au fost organizate 6 ședințe, dintre care 2 ședințe s-au desfășurat la data de 23 ianuarie 2020 și 

4 iunie 2020, iar altele 4 ședințe din lipsă de cvorum au fost amânate. 

Urmare ședințelor au fost întocmite 15  note informative pentru autoritățile centrale ale statului, dintre 

care: 3  - Consiliul Suprem de Securitate; 5 – Parlament; 4 – Cancelaria de Stat; 2 – Prim Ministru; - Curtea 

de Conturi și 1 – Notificare de rezoluțiune a contractului de concesiune. 
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În sinteză acțiunilor întreprinse în anul 2020, privind monitorizarea contractului de concesiune a 

activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” au fost următoarele. 

În partea ce ține de constituirea Garanției de bună execuție, S.R.L. „Avia Invest”, prin scrisorile nr. 

09-05-5086 din 28.11.2019 și nr. 09-05-2875 din 22.01.2020  s-a atenționat S.R.L. „Avia Invest” asupra 

expirării termenului de acțiune a garanției de bună execuție a Etapei II investiționale (31.12.2019) și despre 

obligativitatea prezentării unei noi garanții. 

Cele două încercări ale S.R.L. „Avia Invest” de a prezenta o garanţie de bună execuţie valabilă,  au 

eșuat, din care considerente prin Notificarea de  rezoluțiune nr. 09-05-3113 din 8 iulie 2020,  Contractul 

de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent, 

nr. 4/03 din 30 august 2013, a fost rezolvit cu solicitarea privind desemnarea nominală a persoanelor, 

inclusiv reprezentanți ai S.R.L. „Avia Invest”, care urmau a fi incluși în componența Comisiei de predare-

primire a activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” şi a terenului aferent, ceea ce ar fi avut drept 

rezultat restituirea activelor de către S.R.L. „Avia Invest”. 

În legătură cu notificarea de rezoluţiune emisă de Agenția Proprietății Publice, Komaksavia Airport 

Invest Ltd a înaintat către Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei)  un 

demers cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare provizorii, iar prin hotărârea din 2 august 2020 arbitrul 

de urgență a admis pretenţiile Komaksavia Airport Invest Ltd și a dispus suspendarea executării 

rezoluțiunii contractului de concesiune. 

La data de 23 octombrie 2020, Agenția Proprietății Publice a încheiat contract de reprezentare în 

cauza Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova cu  Biroului asociat de avocați 

„Buruiana & Partners”. 

Ulterior, la data de 15 octombrie 2020, judecătoria Chișinău a emis  încheierea prin care a fost 

suspendată executarea notificării de rezoluțiune a contractului de concesiune.  

În scopul executării încheierii respective, Agenția Proprietății Publice în perioada 15 octombrie 2020 

– 31 decembrie 2020 a organizat 3 ședințe ale Comisiei de monitorizare a concesiunii, dar care însă nu au 

putut fi desfășurate în contextul situației pandemice din țară. 

Totodată, hotărârea arbitrului de urgență din 2 august 2020 prin care s-a dispus suspendarea 

executării rezoluțiunii contractului de concesiune a fost contestată de către reprezentantul statului prin 

procură, dl Mihail Buruiana, iar prin decizia Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm 

(Regatul Suediei) din 22 martie 2021 măsurile de asigurare privind suspendarea rezoluțiunii au fost 

ridicate. 

Referitor la nivelul de executare a contractului de concesiune, în perioada de referință a fost efectuată 

verificarea respectării de către concesionar a obligațiilor contractuale. Astfel, prin Ordinul Agenției 

Proprietății Publice, a fost instituit Grupul de lucru care a supus evaluării contractul de concesiune a 

activelor aflate  în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora, nr. 

4/03 din 30.08.2013. Scopul misiunii de evaluare a fost de a stabili gradul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale, dar și de atingere a obiectivelor investiționale stabilite în contract. 

Urmare recomandărilor Comisiei de monitorizare, expuse în ședințele de lucru ale acesteia, în cadrul 

cărora s-au examinat multilateral aspectele ce țin de executarea contractului de concesiune, Agenția 

Proprietății Publice a solicitat Agenției pentru Supravegherea Tehnică dispunerea efectuării unor verificări 

a volumelor de lucrări investiționale executate de către S.R.L. ”Avia Invest”. 

 Urmare adresării Agenției Proprietății Publice nr. 09-04-892 din 24.02.2020, Agenția pentru 

Supravegherea Tehnică la 03.03.2020 prin demersul 08/826/AST a informat despre imposibilitatea 

executării controlului de specialitate din motivul neprezentării de către S.R.L. „Avia Invest” a 

documentelor solicitate de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică. 

La data de 27 mai 2020 S.R.L. „Avia Invest”  a achitat redevența în valoare de  9 038 648,84 MDL 

pentru anul de gestiune 2019. 

Cu privire la nivelul de executare a contractului de concesiune de către S.R.L. „Avia Invest”, s-

a constatat că, până în prezent, concesionarul nu-și execută cu diligență  obligativitatea de edificare a 

obiectivelor concesionale stabilite în Programul investițional.  

Este de menționat faptul că anul 2020, fiind un an de pandemie globală, care a afectat grav sectorul 

aviației civile, reprezintă o excepție, comparativ cu datele în dinamică a anilor precedenți. Pe parcursul 
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anului 2020, S.R.L. „Avia Invest” a înregistrat o descreștere a veniturilor din vânzări comparativ cu anul 

2019 cu circa 63,5%. Astfel venitul din vânzări în anul 2019 a constituit 903 864,9 MDL, iar în anul 2020 

aceasta a constituit 316 818 801,00 MDL.  

 

➢ Parteneriat public-privat sub formă de concesiune ,,Servicii de producere a combustibilului pe bază 

de biomasă în raionul Telenești’’, aprobat prin Decizia Consiliului raional Telenești nr.8/14 din 

05.12.2011, care are ca  obiectiv producerea combustibilului şi asigurarea populației şi instituțiilor publice 

cu biocombustibil. Contract semnat la 12.11.2013 pe un termen de 20 ani, cu o valoare a investițiilor de 0,4 

mln. MDL. Partener public - Consiliul raional Telenești, partener privat - S.R.L. ,,Alvisedo Impex".  

Contractul de bază a fost modificat prin încheierea acordurilor de asociere nr.3 din 15.02.2019 și nr.4 

din 26.06.2019. Acordul de asociere nr. 4 a fost rezoluționat conform acordului de rezoluțiune din 16 mai 

2020. 

Beneficiile proiectului:  Partenerul privat a efectuat investiții în sumă de 333 680 MDL în lucrări de 

amenajare a 2 ateliere de producere a brichetelor și peleților din deșeuri agricole și cheltuieli de instruire a 

personalului.  

Partenerul privat a investit suma de 1067,9 mii MDL în costul imobilului unde este instalat utilaj și 

2621018,0 MDL în utilajul de producere. La data de 01.01.2021 SC ,, Alvisedo – Impex a achitat contribuția 

în favoarea partenerului public - redevența în sumă de12 000, 00 MDL, ÎI Iurie Darabana a achitat pentru 

perioada februarie 2019 – mai 2020  suma de 51150 MDL în marfă, pentru perioada mai – decembrie 2020 

suma de 16500 MDL în marfă. 

 

➢ Parteneriat public-privat ,,Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă în raionul 

Leova”, aprobat prin Decizia Consiliului raional Leova nr.3.1 din 13.06.2013, care are ca obiectiv 

asigurarea cu termoenergie a instituțiilor publice din raza raionului Leova. Contract semnat la 28.05.2014 

pe un termen de 11 ani şi 7 luni, cu o valoare a investițiilor de 12 mln. MDL. Partener public - Consiliul 

raional Leova, partener privat - S.R.L. „Green Farm”.  

Beneficiile proiectului: Extinderea rețelei de centrale termice pe bază de peleți - proiectarea și 

construcția a 19 centrale termice; gestiunea economică pe durata PPP a 6 centrale termice existente pe bază 

de biocombustibil; asigurarea cu agent termic de calitate, eficient și cu costuri optimale pentru bugetul 

instituțiilor publice locale din raionul Leova.  

 Partenerul privat a efectuat investițiile preconizate de contract, construind și punând în funcțiune 19 

centrale termice pe biomasă. În perioada de încălzire 2019 – 2020 partenerul privat a livrat fără întrerupere 

agentul termic pe biomasă, calitatea serviciilor prestate fiind satisfăcătoare.  

 Ca urmare a recomandărilor Raportului de Audit independent, la începutul anului 2021 a fost creat 

Grupul de lucru în vederea constatării la consumul de peleți pentru producerea unei Gcal pentru fiecare 

centrală termică în parte construită în cadrul parteneriatului public-privat. 

 

➢ Parteneriat public-privat ,,Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă prin 

dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă din raionul Ungheni”, aprobat prin Decizia 

Consiliului raional Ungheni nr. 5/1 din 24.07.2015, care are ca obiectiv asigurarea cu termoenergie a 

instituțiilor publice din raza raionului prin prestarea serviciilor de livrare a agentului termic pe bază de 

biomasă. Contract semnat la 03.10.2016, pe un termen de 10 ani, cu o valoare a investiției de    3,2 mln. 

MDL. Partener public - Consiliul raional Ungheni, partener privat - S.R.L. ,,Green Energo”. 

Beneficiile proiectului: Extinderea rețelei de centrale termice pe bază de peleți prin proiectarea  și 

construcția a 2 centrale termice; gestiunea economică pe durata PPP a 5 centrale termice existente pe bază 

de biocombustibil; formarea serviciului public de asigurare a instituțiilor publice cu agent termic din 

biomasă.  

În scopul prestării serviciilor de livrare a termoenergiei la instituțiile publice preselectate în anul 2017 

partenerul privat a efectuat investițiile preconizate de contract în sumă de 1,9 mln. MDL., construind și 

punând în funcțiune centralele termice pe biomasă.  

În perioada de încălzire 2019 – 2020 partenerul privat a livrat fără întrerupere agentul termic pe 

biomasă. Prestarea serviciilor  de furnizare a energiei termice din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii 



 

 29 

termoenergetice se implementează fără dificultăți, atingând scopurile propuse - calitatea serviciilor prestate 

fiind satisfăcătoare. 

 

➢ ,,Concesionarea serviciului de dezvoltare a infrastructurii termoenergetice pe biomasă în raionul 

Călărași” aprobat prin Decizia Consiliului raional Călărași nr. 02/05 din 26.05.2016, care are ca obiectiv 

înființarea unui atelier de producere a brichetelor din deșeuri agricole, gestionarea optimă a utilajului și 

producerea biocombustibilului de calitate. Contract semnat la 15.05.2017 pe un termen de 12 ani, cu o 

valoare a investiției de 0,5 mln. MDL. Concedent - Consiliul raional Călărași, concesionar - S.R.L. ,,VIGI”.  

Beneficiile proiectului: Înființarea unui atelier de producere a brichetelor din deșeuri agricole, 

gestionarea optimă a utilajului și producerea biocombustibilului de calitate. Redevența potrivit contractului 

constituie 78 172 MDL anual. 

În anul 2020 întreprinderea a fost lipsită de materie primă din cauza condițiilor climaterice 

nefavorabile, respectiv producerea bricheților din paie nu a avut loc. 

Partenerul privat urma să achite redevența pentru anul 2020 (anul IV de proiect) în valoare de 78172,72 

MDL. Aceasta urma a fi achitată până la data de 01.12.2020, fapt care până la data de 01.03.2021 nu a fost 

realizat. Totodată, datoria creditoare a SRL “VIGI” la data de 01.12.2020 a constituit 154518,16 MDL. 

Astfel, valoarea datoriei totale a partenerului privat față de partenerul public constituie 232690,88 MDL. 

Actualmente, Consiliul raional Călărași în calitate de partener public identifică o soluție în vederea 

remedierii situației create. 

 

➢ Parteneriat public-privat „Concesionarea serviciilor de reciclare a deșeurilor de masă plastică în 

raionul Călărași” aprobat prin Decizia Consiliului raional Călărași nr. 05/01 din 05.07.2015, care are ca 

obiectiv transmiterea de către partenerul public partenerului privat utilajul de reciclare a deșeurilor de masă 

plastică în scopul amenajării unui atelier de producere a granulelor din plastic. Contract semnat la 

28.12.2017, pe un termen de 10 ani, cu o valoare a investițiilor de 1 mln. MDL. Partener public - Consiliul 

raional Călărași, partenerul privat - S.R.L. ,,Maria Scurtu”. 

Beneficiile proiectului:  Înființarea unui atelier de producere a granulelor din plastic.  

Concesionarul se obligă să achite Concedentului redevența anuală în sumă de 4 000 MDL. 

Pe parcursul anului 2020, concesionarul s-a confruntat cu deficiențe tehnice în procesul de folosire a 

utilajului de producere a granulelor din plastic din cauza transformatorului de energie electrică care iese 

din funcțiune. Însă, în conformitate cu pct. 14.2 al Contractului de concesiune – concesionarul îți asumă 

riscul de operare, care presupune inclusiv și indisponibilitatea unor utilități necesare pentru realizarea 

proiectului. Subsecvent, asigurarea întreținerii și reparației utilajului la fel este atribuită concesionarului , 

în conformitate cu pct.11.7 al contractului, unde este garantată funcționalitatea liniei de producere pe 

parcursul perioadei derulării proiectului. 

Potrivit situației la 15 februarie 2021, nu a fost achitată redevența pentru anul II de proiect (anul 2020), 

însă concesionarul a dat asigurări că aceasta va fi achitată în cel mai scurt timp. 

     

➢ Parteneriatul public-privat ,,Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă prin 

dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă din raionul Nisporeni”, aprobat prin Decizia 

Consiliului raional Nisporeni nr. 6/20 din 16.09.2016, care are ca obiectiv asigurarea cu termoenergie a 

instituțiilor publice din raza raionului prin prestarea serviciilor de livrare a agentului termic pe bază de 

biomasă. Contract semnat la 04.08.2017 pe un termen de 10 ani între partenerul public - Consiliul raional 

Nisporeni și partenerul privat - S.R.L.,, Green Energo”. 

Beneficiile proiectului: asigurarea cu agent termic de calitate, eficient și cu costuri optimale pentru 

bugetele instituțiilor publice din raionul Nisporeni;  extinderea rețelei de centrale termice pe bază de 

biomasă prin construcția a 4 centrale termice noi; gestiunea economică pe durata parteneriatului a 7 centrale 

termice.            

În perioada de încălzire 2019 – 2020 partenerul privat a livrat fără întrerupere agentul termic pe 

biomasă, calitatea serviciilor prestate fiind satisfăcătoare. 

Valoarea investițiilor constituie: 

- 1090014,38 MDL partenerul privat 
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- 350000,00 MDL Consiliul raional 

- 90991,00 EUR PNUD. 

    Partenerul privat a efectuat lucrări de profilaxie și reabilitare la 2 cazangerii existente și a procurat 

patru centrale termice pe baza de biomasă pentru alte 4 cazangerii și a efectuat lucrări de reabilitare a 

acestora. Contractul este în stadiu de realizare. Activitățile sunt coordonate cu toți partenerii. Pentru anul 

2020, în baza dării de seamă parvenite de la partenerul privat, sau constatat cheltuieli pentru menținerea în 

funcțiune a cazangeriilor, reparația curentă a utilajelor, efectuate în sumă de 175,5 mii MDL. 

 

➢ ,,Concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii 

Moldova, cu ulterioara lor exploatare” aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.586 din 12.05.2016, care ca 

obiectiv eficientizarea și diversificarea resurselor energetice ale Republicii Moldova, avînd drept scop 

dezvoltarea, reducerea dependenței de importurile de resurse de energie primară și îmbunătățirea siguranței 

în aprovizionare, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor și infrastructurii. Contract 

semnat între Ministerul Mediului și S.R.L. „Frontiera Resources International LLC”, la  02.01.2017, pe un 

termen de 5 ani (cu ulterioara exploatare ce nu poate depăși 45 de ani), cu o valoare a investiției de 6,3 mln. 

USD. 

Beneficiile proiectului: reducerea dependenței de importurile de resurse de energie primară și 

îmbunătățirea siguranței în aprovizionare, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor și 

infrastructurii, cercetare geologică în scopul depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaz, petrol) cu 

ulterioara lor exploatare.  Redevența concesionării dreptului de desfășurare a lucrărilor de explorare a 

hidrocarburilor se stabilește sub forma rezultatelor obținute de concesionar ca urmare a executării acestor 

lucrări, și anume toată informația geologică veridică. Potrivit informației prezentate de partenerul public 

prin demersul nr. 18-07/3496 din 01 octombrie 2019 este stipulat faptul că, din motivul neonorării 

obligațiunilor contractuale de către ,,Frontera Resources International” LLC pînă la 01.10.2019, partenerul 

public a întreprins acțiuni de deblocare a situației prin expedierea mai multor notificări partenerului privat, 

atît la sediul companiei în Statele Unite ale Americii, cît și reprezentantului dlui Igor Odobescu – 

reprezentant autorizat al concesionarului prin procură (nr. DS005107356AR/1 din 26.07.2019).  

Agenția Proprietății Publice, prin scrisoarea nr. 09-04-2251 din 14.04.2021 a solicitat prezentarea a 

informațiilor privind stadiul de realizare a contractului de concesiune și acțiunile realizate de parteneri, iar 

la data de 29 aprilie 2021 a fost recepționat răspunsul MADRM, prin care Agenția Proprietăți Publice a fost 

informată despre neonorarea obligațiilor contractuale de către concesionar (,,Frontera Resources 

International” LLC). În acest context, Agenția Proprietății Publice a recomandat Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului întreprinderea acțiunilor eficiente de monitorizare a contractului de 

concesiune, raportate situației create în vederea remedierii acesteia în conformitate cu soluțiile juridice 

stabilite prin contract. 

 

➢ ,,Concesionarea lucrărilor pentru salubrizare sanitară a municipiului Bălţi”, aprobată prin 

Decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 6/65 din 27.10.2011, care are ca obiectiv salubrizarea teritoriului 

municipiului Bălţi. Contract semnat la data de 30.05.2012 pe un termen de 49 ani, cu o valoare a investiției 

de 6 822 500 MDL. Partener public - Primăria municipiului Bălți, partenerul privat - S.R.L. „Terracleaning 

Nord.  

Beneficiile proiectului: Eficienței serviciilor de salubrizare și curățenie. Partenerul privat se obligă să 

achite 5,5 % din profitul anual, dar nu mai puțin de 170 00 MDL anual, obligație ce constituie redevența 

concesiunii. 

S-a inițiat procedura de rezoluțiune a contractului din motivul neexecutării obligațiilor contractuale 

de către partenerul privat, iar prin hotărârea Judecătoriei Bălți Sediul Central din 19.11.2019, s-a dispus 

încasarea de la partenerul privat a penalităților pentru neexecutarea contractului.  

 

➢ ”Concesionarea serviciului de salubrizare a teritoriului municipiului Bălţi”,  aprobată prin 

Decizia Consiliului municipal Bălţi nr.2/77 din 24.02.2011, care are ca obiectiv salubrizarea teritoriului 

municipiului Bălţi şi reciclarea la o rată maximă a deșeurilor organice, furnizarea compostului ecologic în 

beneficiul comunității agricole cu un minim de produse finale. Contractul semnat la 21.09.2012 pe un 
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termen de 49 ani, cu o valoare a investițiilor de  490 mln. MDL . Partener public - Primăria municipiului 

Bălți, partener privat - “Terra salubritate” S.R.L. Prin decizia Consiliului Municipal Bălți nr.5/61 din 

31.07.2014 și Contractul de cesiune nr.02/1 din 01.08.2014, toate drepturile și obligațiile concesionarului au 

fost transmise către SRL Salubrity Solution. 

Beneficiile proiectului: Partenerul privat se obligă să achite 0,5 mln. MDL pentru fiecare an 

contractual, obligație ce constituie redevența concesiunii. 

Din data de 15.12.2017 partenerul privat a suspendat în mod unilateral prestarea serviciului public de 

salubrizare. Prestarea serviciului de salubrizare a fost preluată de către APL prin intermediu întreprinderilor 

muncipale. S-a inițiat procedura de rezoluțiune a contractului din motivul neexecutării obligațiilor 

contractuale de către partenerul privat, iar prin hotărârea din 19.11.2019 a  Judecătoriei Bălți Sediul Central 

s-a constatat insolvabilitatea partenerului privat „Salubrity Solution” SRL și s-a dispus încasarea de la 

partenerul privat a penalităților pentru neexecutarea contractului. 

 

➢ Parteneriat public-privat ,,Construirea uzinei ecologice de tratare a deşeurilor solide din  mun. 

Bălți”, aprobată prin Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 5/58din 31.07.2014 care are ca obiectiv 

construcția și operarea unei uzine de tratare ecologică a deșeurilor menajere solide. Contract semnat la 

23.09.2014 pe un termen de 49 ani cu o valoare a investițiilor de 464 mln. MDL. Partener public - Primăria 

municipiului Bălți, partener privat - S.R.L. „Ecorecycle”. 

Beneficiile proiectului: Construcția uzinei ecologice de neutralizare a deșeurilor solide; prestarea 

serviciilor de interes local public de gestionare, recepționare, sortare, prelucrare, recuperare, depozitare și 

neutralizare a deșeurilor solide menajere și produselor reziduale. Partenerul privat se obligă să achite 

redevența în sumă de 0,3 mln. MDL pentru fiecare an contractual. 

S-a inițiat procedura de rezoluțiune a contractului din motivul neexecutării de către partenerul privat a 

obligațiilor contractuale. 

➢ Parteneriat public-privat  „Dezvoltarea activităților Loteriei Naționale din sectorul loteriilor și 

pariurilor la competiții/evenimente sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații 

electronice”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 237 din 25.04.2017, care are ca obiectiv modernizarea 

și extinderea activităților din domeniul jocurilor de noroc prin atragerea investițiilor private, a celor mai 

bune practici şi know-how, asigurând reducerea riscurilor sociale legate de activitatea din domeniu şi 

majorarea încasărilor la bugetul public. Contracte semnate între Agenția Proprietății Publice, Loteria 

Națională a Moldovei și NGM SPC Limited și S.R.L. ,,NGM Company” la 23.04.2018 pe un termen de 15 

ani cu o valoare a investițiilor planificate de cca. 6 mln. EUR. 

➢ Parteneriat public-privat “Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. 

“Loteria Națională a Moldovei”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.237 din 25.04.2017, care are ca 

obiectiv modernizarea și extinderea activităţilor din domeniul jocurilor de noroc prin atragerea investițiilor 

private, a celor mai bune practici și know-how, asigurând reducerea riscurilor sociale legate de activitatea 

din domeniu și majorarea încasărilor la bugetul public național. 

Contracte semnate între Agenția Proprietății Publice, Loteria Națională a Moldovei și NGM SPC 

Limited, S.R.L. „NGM Company”, Novo Gaming M Tehnologies GmbH și S.R.L. „Novo Investment 

MLD” la 23.04.2018 pe un termen de 15 ani. 

Beneficiile proiectului: Partenerul public va beneficia de 75 % din total venituri, sectorul loteriilor și 

90 %, din total venituri, sectorul pariurilor la competiții/evenimente sportive. 

În anul 2018 au fost semnate contracte cu cele mai populare companii de comerț din Republica 

Moldova, precum Lukoil, Rompetrol, Bemol, Petrom, Le Bridge, Poșta Moldovei, Moldpresa, Orange, 

Moldcell, ș.a., pentru lansarea punctelor de distribuție a biletelor de loterie și achitarea premiilor de mică 

valoare (până la 500 lei (MDL)). 

A fost pus în funcțiune Sistemul de monitorizare a jocurilor de noroc, fiind, în paralel, coordonate, 

aprobate și înregistrate la Agenția Servicii Publice : 

✓ Regulamentul privind organizarea și desfășurarea loteriilor de către S.A. „Loteria Națională a 

Moldovei”; 

✓ Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de loterie momentană de către S.A. 

„Loteria Națională a Moldovei”; 
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✓ Regulile pentru jocurile televizate; 

✓ Regulile jocului de loterie momentană: „Șeptarul  de aur: 3 premii lingouri de aur pur sau 3 x 777 

777 MDL”; 

✓ Regulile jocului de loterie momentană „Loto +: 2 х 1 000 000 MDL, 3 х 250 000 MDL, 5 х 100 

000 MDL “; 

✓ Regulile jocului de loterie momentană „Realizează-ți visele: 1 х 2 000 000 MDL, 2 х Casa visurilor, 

3 х Mașina visurilor“; 

✓ Regulile jocului de loterie momentană „Bonus de Crăciun“. 

Conform prevederilor contractului PPP, partenerul privat pune în funcțiune următoarele Programe, cu 

distribuirea veniturilor între parteneri (LNM / NGM Company), după cum urmează: 

• Organizarea și desfășurarea de jocuri de Loterie Momentană (75% - 25%). 

• Organizarea şi desfășurarea jocurilor de noroc cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de 

comunicații electronice (75% - 25%; 90% - 10%). 

• Organizarea și desfășurarea de pariuri pe rezultatele competițiilor /evenimentelor sportive (90% - 

10%). 

• Organizarea şi desfășurarea jocurilor de Loterie Cifrică şi/sau Clasică (75% - 25%). 

 

În vederea implementării Contractului PPP nr.1/09 din 23.04.2018, în perioada de referință, au fost puse 

în circulație noi bilete de loterie momentană: Câștig pe toată viața – prima ediție, Piramidele de Aur 2, 

Diamant 7, Cash de sărbătoare, Dorințe de Crăciun, Șeptarul de Aur – tiraj special. 

• Prima ediție a jocului de loterie momentană: „Câștig pe toată viața”. 
Jocul de noroc vizat are un tiraj de 2 500 000 de bilete, costul unitar al fiecărui bilet este de 30 de lei, 

fondul de câștiguri al jocului constituie 47 252 000 lei, premiul mare fiind de 2 milioane lei. 

• Jocul de loterie momentană „Piramidele de Aur 2: 1 x 2 000 000, 2 x 1 000 000, 3 x 500 000 lei”. 

Jocul de noroc vizat are un tiraj de 2 500 000 de bilete, costul unitar al fiecărui bilet este de 30 de lei, 

fondul de câștiguri al jocului constituie 47 250 000 lei, premiul mare fiind de 2 milioane lei. 

• Jocul de loterie momentană „Diamant 7”. 

Jocul de noroc vizat are un tiraj de 1 000 000 de bilete, costul unitar al fiecărui bilet este de 50 de lei, 

fondul de câștiguri al jocului constituie 31 500 000 .lei, premiul mare fiind de 3 milioane lei. 

• Jocul de loterie momentană „Cash de sărbătoare: câștiguri de 25 000 000 lei”. 

Jocul de noroc vizat are un tiraj de 794 000 de bilete, costul unitar al fiecărui bilet este de 50 de lei, 

fondul de câștiguri al jocului constituie 25 000 000 lei, premiul mare fiind de 2,5 milioane lei. 

• Jocul de loterie momentană „Dorințe de Crăciun: 1 câștig x 1 500 000 lei, 1 x 150 000 lei”. 

Jocul de noroc vizat are un tiraj de 1 000 000 de bilete, costul unitar al fiecărui bilet este de 30 de lei, 

fondul de câștiguri al jocului constituie 18 900 000, premiul mare fiind de 1,5 milioane lei. 

• Jocul de loterie momentană „Șeptarul de Aur-tiraj special: 3 lingouri de aur sau 3 x 777 777 lei”. 

 • Jocul de noroc vizat are un tiraj de 2 500 000 de bilete, costul unitar al fiecărui bilet este de 20 de lei, 

fondul de câștiguri al jocului constituie 30 966 196, premiul mare fiind 1 lingou de Aur pur sau de 777 777 

lei. 

 

În partea ce ține de jocurile de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, datorită 

intrării în vigoare la 01.05.2020 a modificărilor operate în Codul Fiscal, Compania a relansat, în regim de 

testare, jocurile de noroc de tipul pariurilor la competițiile și evenimentele sportive, suspendate în baza 

deciziei Comisiei de Monitorizare a Parteneriatului din 23.12.2019. 

Suplimentar, ca urmare a efectuării analizelor și prognozelor privind dezvoltarea activității Loteriei 

Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții/evenimente sportive, inclusiv prin 

intermediul rețelelor de comunicații electronice la sfârșitul anului 2020, a fost semnat un Amendament la 

Contractul de parteneriat public-privat, nr.1/09 din 23 aprilie 2018. Obiectul de bază al acestui 

Amendament fiind compensarea pierderilor Societății, inclusiv până la înregistrarea de către societate a 

unui profit garantat.  Totodată, în scopul neadmiterii pierderilor din partea S.A. LNM, pentru a asigura 

certitudinea juridică, modificările respective au fost aplicate începând cu data de 01.08.2020, cu 

efectuarea/operarea recalculelor, pentru această perioadă, corespunzător normelor modificate/completate. 
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Activitățile de implementare a Contractului de Parteneriat public-privat, nr.2/09 din 23 aprilie 2018, au 

fost marcate, în anul 2020 de optimizarea costurilor operaționale ale S.A. LNM și identificarea soluțiilor 

privind evitarea pierderilor în domeniul aparatelor de joc. Astfel a fost sistată activitatea mai multor săli cu 

automate de joc. La baza acestei decizii a fost analiza trimestrială a performanțelor pentru fiecare locație, 

prezentată de compania „Novo Investment MLD” SRL și analiza economico-financiară a LNM. Poziția 

S.A. LNM este că conform calculelor efectuate în baza cheltuielilor operaționale ale LNM, există săli cu 

indici de performanță mai scăzuți. 

Având în vedere dinamica încasărilor, situația pandemică, cadrul fiscal al taxelor locale, coraportul de 

costuri suportate în proiect, Administrația LNM a propus partenerului privat reflectarea asupra următoarelor 

scenarii de derulare a programelor respective în scopul atingerii obiectivelor majore ale proiectului de 

parteneriat public - privat:  

a) închiderea treptată a sălilor care sunt neperformante și focusarea doar pe activitatea sălilor 

profitabile; 

b) participarea partenerului privat în acoperirea unei părți din costurile operaționale ale LNM; 

c) asumarea integrală a costurilor operaționale de către partenerul privat odată cu asigurarea 

managementului pe program.  

La etapa actuală se întreprind măsuri de a renegocia clauzele contractuale cu partenerii privați pentru a 

îmbunătăți situația economică a întreprinderii. Totodată, S.A. LNM optimizează activitatea economico-

financiară a Societății prin reducerea costurilor operaționale și investiționale, eficientizarea procesului 

managerial, elaborarea propunerilor legislative, promovarea responsabilității sociale etc. 

Menționăm că, pierderile înregistrate din implementarea Contractului de parteneriat public-privat 

nr.02/09 din 23.04.18 au fost generate de neplafonarea taxelor locale pentru jocurile de noroc pe de o parte 

și numărul exagerat de săli deschise la prima etapă de derulare a Proiectului PPP care a fost impus 

Partenerului Public prin Contractul PPP precum și alte clauze contractuale cu impact negativ. 

 

➢ Parteneriat public-privat sub formă de concesiune ,,Reconstrucția complexului sportiv 

,,Constructorul” situat pe str. Victoriei, 94A, pentru funcționarea clubului sportiv”, aprobat prin Decizia 

Consiliului municipal Bălți nr. 9/72 din 26.30.2015 care are ca obiectiv reconstrucția complexului sportiv 

,,Constructorul”. Contract semnat la 01.09.2015 pe un termen de 49 ani, cu o valoare a investiției de 2,6 

mln. MDL. Partener public – Primăria municipiului Bălți, partenerul privat - AO ,,Academia de tenis de 

masă din Bălți”.  

Beneficiile proiectului: reconstrucția, renovarea și amenajarea complexului sportiv ,,Constructorul”. 

În anul 2020, în legătură cu situația epidemiologică și declarația situației de urgență nu au fost petrecute 

măsuri sportive. Totodată, în legătură cu aceasta, a admis un decalaj în valorificarea investițiilor (a fost 

panificată valorificarea a 300 mii MDL, dar de facto s-au investit doar 34,39 mii MDL), decalaj care va fi 

compensat în anul 2021. 

➢ Parteneriat public-privat ,,Reconstrucția terenurilor sportive ale Liceului Internat Municipal cu 

Profil Sportiv”, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 15/11 din 22.12.2017, care are ca 

obiectiv reabilitarea și amenajarea terenului aferent al Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv. 

Contract semnat la 31.05.2018 pe un termen de 49 de ani cu o valoare a investițiilor planificate de 14 mln. 

MDL. Partener public - Primăria municipiului Chișinău, partener privat – S.R.L. ”PRO Soccer Grup”. 

Beneficiile proiectului:  Construcția și întreținerea a: - 3 terenuri de fotbal și a unui teren universal de 

jocuri sportive; - 2 piste de alergare și amenajarea unei gropi cu nisip pentru sărituri în lungime și triplu 

salt; - unui bloc administrativ, inclusiv a unui punct de alimentație publică și a unui chioșc de echipamente 

sportive, reconstrucția terenului sportiv. 

  Partenerul privat și-a îndeplinit în totalitate obligațiile contractuale efectuând investiții în sumă de 14,5 

mln. MDL în lucrări de proiectare și construcție a blocului administrativ și lucrări de modernizare și 

reconstrucție a terenurilor de fotbal, pistelor de alergat și amenajarea gropii cu nisip pentru sărituri în 

lungime, lucrările fiind constatate prin procesul-verbal de recepție nr.1 din 30.12.2019. Obiectul, Clădirea 

cu o suprafață de 309,9 m2 și terenul sportiv renovat cu suprafața de 309, 9 m2 , sunt date în exploatare. 
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➢ Parteneriat public-privat sub formă de concesiune ,,Reabilitarea și reluarea activității Complexului 

școlar din mun. Chișinău, str. Constantin Stamati 10”, aprobat prin Decizia Consiliului municipal 

Chișinău nr. 5/12 din 22.09.2016, care are ca obiectiv reconstrucția capitală a complexului școlar din str. 

C. Stamati, 10 și a complexului preșcolar din str. N. Costin, 63. Contract semnat la 02.05.2017, pe un 

termen de 50 ani, cu o valoare a investiției de 85,9 mln. MDL. Partener public – Primăria municipiului 

Chișinău, partener privat - S.R.L. ,,Guzun V.E.”.  

Beneficiile proiectului: Reconstrucția și reparația elementelor de infrastructură ale Complexului școlar 

Stamati; construcția unui edificiu suplimentar cu 2 etaje în cadrul Complexului, care va găzdui un complex 

sportiv modern cu sală sportivă și bazin de înot; amenajarea teritoriului adiacent, inclusiv a unei zone 

sportive; reconstrucția Complexului preșcolar din strada N. Costin, 63.     

Lucrările prevăzute de contract la complexul școlar din str. C. Stamati, nr. 10 au fost executate integral 

și a fost aprobată recepția finală de executare a lucrărilor prin proces – verbal de recepție finală nr. 07/1 din 

19.04.2019, valoarea investițiilor fiind   de 93,1 mln. MDL. Complexul  școlar activează sub denumirea de 

Liceul privat ,,Da Vinci”. 

Lucrările de reconstrucție a Complexului preșcolar din str. N. Costin, nr. 63, au fost executate integral 

și a fost aprobată recepția finală de executare a lucrărilor (proces – verbal de recepție finală nr. 12 din 

28.11.2019), valoarea investițiilor fiind în sumă de 23,3 mln. MDL. Prin Decizia Consiliului municipal 

Chișinău nr. 5/3 din 19.12.2019 a fost aprobată redeschiderea grădiniței nr. 166.  

Astfel, Complexul școlar din strada Stamati,10: 

a) Clădirea pentru învățământ și educație (nr. cadastral 010041760401) are o suprafață totale de 4666,6 

m2 pentru care anual se achită redevența în sumă de 67056,8 mii MDL. 

b) Clădirea pentru învățământ și educație (nr. cadastral 010041760406) – cu o suprafață totală de 2653,7 

m2 în valoare de 26009,49 mii MDL, fiind investiție în beneficiul propriu al partenerului privat. 

Complexul preșcolar din str. Nicolai Costin, 63/3, construcție de cultură și agrement (nr. cadastral 

010050916801) cu o suprafață totală de 3803,2 m2 , redevența anuală pentru acest obiect fiind de 23338,02 

mii MDL. 

Comisia municipală de monitorizare a contractelor PPP, în data de 17 martie 2021, a examinat 

recomandările Curții de Conturi, pentru acest parteneriat public-privat, incluse în Raportul auditului 

conformității asupra organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei , UAT mun. Chișinău și 

entitățile din subordine aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 26 februarie 2021. 

 

➢ Parteneriat public-privat ,,Proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național”, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 250 din 21.03.2018, care are ca obiectiv proiectarea, construcția, 

dotarea tehnică și darea în exploatare a arenei polivalente de interes național. Contract semnat între 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, S.R.L. ,,Arena Națională”, Summa Turizm Yatirimciligi 

Anonim Șirketi și S.R.L. ,,Sam Investment Company”, la 24.08.2018, pe un termen de 12 ani, cu o valoare 

a investițiilor de 43 000 000 Euro.  

Beneficiile proiectului: Partenerul privat în termen de 12 luni de la data demarării lucrărilor va finaliza 

construcția arenei polivalente cu o capacitate de cel puțin 4000 de locuri, zonă de parcare de cel puțin 1000 

de locuri, piscină olimpică cu tribună pentru spectatori cu capacitatea de cel puțin 500 de locuri inclusiv 

dotarea cu mobilier instalarea de accesorii și echipamente proiectarea peisagistică a drumurilor, conectare 

la utilități și alte utilități de infrastructură, în conformitate cu prevederile proiectului de executare.  

În anul 2018 au fost efectuate investiții în valoare de 8 500 000 EUR fiind executate lucrări de proiectare 

și de construcție-montaj. 

Lucrările de construcție la obiectivul ,,Chișinău Arena” sunt executate în proporție de 99% fiind 

demarate lucrări de proiectare, construcție și finalizare; conectarea obiectului la rețeaua de energie electrică 

și gaze naturale și au fost trasate conceptele de conectare la rețelele de drumuri.     
 La 24 decembrie 2019 Partenerul Privat a depus certificatul privind finalizarea substanțială a arenei 

polivalente de interes național. Finalizarea la data emiterii certificatului cca. 98%. 

Cele mai importante realizări ale companiei pentru anul 2020: 
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- Racordarea complexului la rețeaua de energie electrică, 

- Racordarea complexului la rețeaua de gaze naturale, 

- Trasate conceptele logistice de conectare la rețelele de drumuri naționale și locale, pe direcția 

traseului Chișinău – Orhei (R6) și din str. Bucovinei, 

- Elaborarea și avizarea proiectului de drum pe segmentul R6 (Chișinău-Orhei), 

- Inițiate cu Partenerul Privat negocieri privind continuitatea lucrărilor la obiect și realizarea 

investițiilor adiționale cu transmiterea proiectelor de documente către factorii de decizie din partea 

Guvernului RM, 

- Inițierea lucrărilor de recepție a obiectului de la Partenerul Privat. Crearea și demararea lucrării 

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, 

- Elaborarea conceptului de gestiune a complexului după preluarea în gestiune a acestuia de la 

Partenerul Privat. 

Sume achitate către Partenerul Privat: 

- 1,5 mln EUR (20.07.2020) – tranșa pentru luna 12-18, anul 1. 

- 1,5 mln EUR (22.12.2020) – tranșa pentru perioada luna 18-24, anul1, 

- 0,176 mln EUR (20.02.2021) – tranșa pentru perioada lunilor 12-18 și 18-24, anul 1.  

În total au fost achitate 13,176 mln EUR. 

 Suma medie anuală care trebuie achitată Partenerului Privat în baza contractului de parteneriat public-

privat este de cca. 3,139 mln EUR. 

Actualmente la Complex lucrează Comisia de stat de recepție la terminarea lucrărilor de constituire. 

Partenerul Privat remediază deficiențele depistate de către specialiștii Companiei Publice de Implementare 

și membrii comisiei de recepție. 

Pentru luna aprilie 2021 este preconizată următoarea ședință a Comisiei de recepție la terminarea 

lucrărilor. Cu condiția că vor fi înlăturate deficiențele depistate comisia va fi în situația de a recepționa de 

la Compania Privată complexul, în limita a 10 ha. 

 

➢  Parteneriat public-privat ,,Modernizarea și eficientizarea activității  Î.S. ,,Gările și Stațiile 

Auto”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.898 din 12.09.2018, care are ca obiectiv modernizarea și 

eficientizarea activității filialelor Î.S. ,,Gările și Stațiile Auto” prin dezvoltarea unei afaceri fezabile, 

generatoare de profit, cu stabilirea unor condiții riguroase de activitate în concordanță cu prevederile legale. 

Contract semnat între Agenția Proprietății Publice și S.R.L. ,,Gările Auto Moderne”, la 17.12.2018 pe un 

termen de 25 de ani, cu o valoare a investițiilor de 200,5 mln. MDL. 

Beneficiile proiectului: Partenerul privat în termen de 3 ani de la data semnării contractului va finaliza 

lucrările de modernizare a infrastructurii și activității celor 30 de filiale ale gărilor și stațiile auto: reparația 

clădirilor administrative; reparația capitală a peroanelor, parcărilor și terenului aferent autogărilor; 

construcția/ renovarea/ reconstrucția infrastructurii; modernizarea rețelelor informaționale; crearea 

condițiilor necesare desfășurării activităților de autogară conform normelor și standardelor internaționale; 

asigurarea accesului la servicii de calitate; reducerea transportului ilicit de călători. Beneficiile directe ale 

partenerului public vor constitui valoarea medie a profitului net obținut de Î.S. ,,Gările și Stațiile Auto” ca 

rezultat al activității pentru ultimii 3 ani de până la semnarea contractului, ceea ce reprezintă 4 ,975 mln. 

MDL, cu o creștere anuală de 5%.   

I. Conform art. 5.1 din Contractul de parteneriat public-privat privind modernizarea și eficientizarea 

activității Î.S. ”Gările și Stațiile Auto” nr. 4/03 din 17.12.2018 ”Investițiile destinate implementării 

parteneriatului public-privat ”și Anexei nr.3, investițiile în sumă de 200 471 511 MDL urmează a fi 

efectuate  în trei ani de la semnarea contractului, după cum urmează: 

1.Anul 2019 : Reconstrucția și modernizarea filialelor – 35 146 338 MDL 

                        Modernizarea sistemului informațional/soft – 8 798 020 MDL   

2.Anul 2020 : Reconstrucția și modernizarea filialelor – 76 611 106 MDL 

                        Modernizarea sistemului informațional/soft – 7 423 968 MDL   

3.Anul 2021 : Reconstrucția și modernizarea filialelor – 59 086 755 MDL 

                       Modernizarea sistemului informațional/soft – 13 405 324 MDL   
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Conform art. 5.3 din contract, termenul de finalizare a lucrărilor de modernizare a obiectelor prevăzute 

în punctul 5.1. din contract, nu va depăși 3(trei) ani de la data semnării contractului PPP. 

Conform art. 5.4 din contract, termenul de dare în exploatare a activelor destinate modernizării 

filialelor Î.S. "Gările şi Stațiile Auto" nu va depăși 48 luni de la data semnării contractului PPP. 

Potrivit informațiilor reflectate în raportul tematic de audit privind investițiile efectuate de către 

S.R.L. „Gările Auto Moderne” în perioada 2019, partenerul privat a efectuat investiții în valoare de 37 

934 173,17 MDL din cele 43 944 358,00 planificate, dintre care:  

- Reconstrucția și modernizarea filialelor – 35 654 738,64 MDL ( cu 508 400,64 mai mult); 

- Modernizarea sistemului informațional/soft - 2 279 434,53 MDL (cu 6 518 585,47 MDL mai puțin). 

În vederea monitorizării contractului de parteneriat public-privat „Modernizarea și eficientizarea 

activității filialelor  Î.S. ”Gările și Stațiile Auto”, Comisia de monitorizare a contractului s-a convocat în 

ședință la data de 10.03.2020, unde a fost examinată implementarea prevederilor contractului, fiind 

constatate unele devieri de la investițiile efectuate în raport cu cele stabilite în Programul investițional. 

Partenerul privat a explicat aceste devieri prin necesitatea efectuării unor lucrări investiționale care nu au 

fost planificate pentru respectivă și anume: 

✓ Filiala Cantemir: a fost preconizat pentru anul 2019 o investiție de 592 163 MDL însă s-a investit 

1 132 655 MDL, cu 540 492 MDL mai mult. 

✓ Filiala Ceadâr Lunga: a fost planificat pentru anul 2019 o suma de 3 088 164 MDL însă s-a investit 

3 532 000 MDL cu un surplus de 443 836 MDL 

✓  În special, a fost necesară efectuarea mai rapidă și cu o valoare mai mare decât cele prevăzute de 

contract, a investițiilor în filiala Fălești, în mărime de 2,8 mln. MDL, care conform Programului 

investițional constituie 0,73 mln. MDL care urmau a fi efectuate în anul 2021.  

✓ Pentru anul 2019 în Planul investițional, este inclusă filiala din or. Taraclia cu obligația 

investițională în sumă de 1 828 763 MDL, dintre care s-au investit doar 11 465 MDL, cu 1 813 298 MDL 

mai puțin. Motivul invocat este că, filiala vizată nu dispune de teren sau careva acte ce ar confirm dreptul 

de folosință asupra terenului aferent filialei, aceasta desfășurând activitatea pe o suprafață de teren 

nelegiferată, din intravilanul or. Taraclia.  În prezent, SRL „Gările Auto Moderne” a depus solicitări către 

autoritățile locale, pentru obținerea dreptului de a  utiliza terenul, cu scopul edificării unei autogări în locul 

gheretei existente, investiție prevăzută de Programul investițional.  

✓ Pentru filiala Ștefan Vodă au fost preconizate investiții în valoare de 11 473 586 MDL, dintre care 

s-au investit doar 6 389 855 MDL, cu 5 083 731 MDL mai puțin, din motive că,  potrivit constatărilor 

Agenției pentru Supraveghere Tehnică privind starea tehnică a clădirii filialei, prin care s-a atestat un grad 

avansat de avariere a acesteia, s-a decis construcția unei noi autogări. Conform contractului PPP SRL 

„Gările Auto Moderne” urmează să promoveze o politică investițională eficientă, orientată spre crearea 

condițiilor necesare privind desfășurarea activităţilor de autogară conform normelor şi standardelor 

internaționale, considerent din care, în temeiul art. 8.3.3. din Contract, Partenerul privat și-a asumat dreptul 

de a schimba locul de amplasare a gărilor şi stațiilor auto, fără careva aprobări din partea Partenerului 

public, cu respectarea procedurii prevăzute de legislație. Astfel, a fost inițiată proiectarea și construcția unui 

imobil nou pe suprafața terenului primit în gestiune. Construcția propriu-zisă a edificiului este în 

desfășurare, lucrările sunt executate în proporție de 75% din volumul total al lucrărilor investiționale.  

La Compartimentul „Modernizare sistemului informațional/soft” a fost realizat un volum al lucrărilor 

investiționale în mărime de 25,91% din cele planificate, ceia ce constituie suma de 2 279 434,53 MDL  din 

cele 8 798 020 MDL planificate (cu cu 6 518 585,47 MDL mai puțin). La acest compartiment Partenerul 

privat a contractat și procurat un sistem/soft informațional privind gestiunea automatizată a autogărilor 

„AVIBUS”, cu codul inițial bazat pe platforma “1C:Întreprindere 8”, care va asigura soluționarea oricăror 

sarcini privind gestiunea autogărilor. Sistemul nu a fost implementat totalmente deoarece urmează a fi 

integrat treptat, perioada de integrare fiind de la 6 până la 8 luni. Doar pe măsura implementării integrale a 

acestuia se va putea obține un cost final al sistemului și după testarea lui, în modul stabilit, acesta va fi 

posibil de dat în exploatare. 

Garanția de bună execuție a obligațiilor investiționale prevăzute de contract pentru anul 2020, a fost 

constituită de către partenerul privat (SRL ,,Gările Auto Moderne”) la data de 20 ianuarie 2020, prin 
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Garanția bancară nr. 07-20/56, în valoare de 5 mil/MDL, eliberată de BC ”Moldindconbank” S.A. Sucursala 

”Premium”. 

Redevența potrivit contractului în sumă de 5 223 750 MDL a fost achitată de către SRL ,,Gările Auto 

Moderne’’ în bugetul de stat la data de 30.06.2020. 

Printre  eventualele deficiențe obiective și riscuri legate de procesul de implementare a programului 

putem enumera reticența autorităților publice locale unde urmează a fi implementare proiectele de 

dezvoltare a serviciilor de autogară materializate prin neeliberarea actelor permisive în vederea demarării 

și executării lucrărilor de construcție la sediile autogărilor.  

Un alt moment sensibil a fost  situația pandemică COVID 19, care a creat mai multe impedimente în 

activitatea agenților economici inclusiv a partenerului privat. Pentru motivul menționat partenerul privat a 

adresat mai multe solicitări privind extinderea termenului pentru realizarea programului investițional pentru 

anul 2020 pentru un termen de 12 luni. Comisia de monitorizare a examinat multilateral solicitarea 

partenerului privat și a decis suspendarea examinării solicitării partenerului privat pînă la apariția altor 

impedimente argumentate care pot duce la imposibilitatea executării programului investițional 

 

6.5. Identificarea deficiențelor de reglementare în domeniul parteneriatului public-privat și 

ajustării cadrului legal și normativ existent 

 

Prin Ordinul Directorului General al Agenției Proprietății Publice nr.198 din 19 iunie 2020 a fost creat 

Grupul de lucru pentru revizuirea cadrului normativ, care a avut misiunea de a analiza și identifica întreg 

spectrul legislației și a actelor normative subordonate legii în vederea identificării deficiențelor de 

reglementare, oportunităților și maniera de intervenție în cadrul normativ. 

În rezultat, Agenția Proprietății Publice a elaborat  proiectul de lege cu privire la modificarea unor 

acte normative (reglementarea unor aspecte privind administrarea proprietății publice), precum și nota 

cu argumentele de rigoare. 

Proiectul menționat a fost elaborat în vederea excluderii carențelor legislative din domeniul 

parteneriatului public-privat, dar și în contextul executării: 

- Hotărârii nr. 69 din 27 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității realizării 

parteneriatului public-privat aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile 

auto”; 

- Hotărârii nr.1 din 24 ianuarie 2020 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității 

încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor 

Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”; 

- Raportului Comisiei de control al finanțelor publice ( Parlamentului RM) nr. CFP-7 nr. 83 din 

4 martie 2020 privind audierea Raportului auditului conformității încheierii și executării prevederilor 

Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional 

Chișinău”; 

- Raportului Comisiei de control al finanțelor publice ( Parlamentului RM) nr. CFP-7 nr. 83 din 

4 martie 2020 privind audierea Raportului auditului conformității încheierii și executării prevederilor 

Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional 

Chișinău”; 

- Raportului Comisiei de control al finanțelor publice ( Parlamentului RM) nr. CFP-7 nr. 178 din 

2 iunie 2020 privind audierea Raportului auditului conformității realizării parteneriatului public-privat 

aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto”. 

    Promovarea și implementarea proiectului de lege menționat va contribui la: 

-  modernizarea instituției parteneriatului public-privat în Republica Moldova; 

-  excluderea lacunelor legislative în domeniul parteneriatului public-privat și a reglementărilor cu 

sens echivoc; 

- disciplinarea partenerilor publici și privați în procesul de atribuire și implementare a unui parteneriat 

public-privat; 

-  selectarea tuturor partenerilor privați cu un potențial financiar înalt; 

-  identificare cercului obiectelor ce urmează a fi supuse parteneriatului public-privat; 
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- stabilirea unor cerințe clare la încheierea contractelor de parteneriat public-privat. 

În scopul atingerii obiectivelor propuse proiectul prevede modificarea: 

- Legii nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat; 

- Legea insolvabilității nr. 149/2012; 

- Legii nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

Astfel, proiectul menționat urmează a fi promovat potrivit Legii nr.100/2017 cu privire la actele 

normative. 

 

6.6. Concluzii 

 

Pentru implementarea cu succes a parteneriatelor public-private, acestea trebuie să se sprijine pe 

specialiști bine calificați, procese juridice și instituționale solide și exhaustive. Mai mult, punerea în 

aplicare a unui parteneriat public-privat depinde de capacitatea administrativă a autorităților responsabile 

de implementarea acestora. Aceste deficiențe sunt minimizate prin reprezentarea Republicii Moldova de 

către Agenția Proprietății Publice în cadrul Comitetului pentru inovație, competitivitate și parteneriat 

public-privat (CICPPP) din cadrul Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) și 

participarea la evenimentele anual organizate în domeniul implementării proiectelor investiționale prin 

parteneriat public-privat.  

Prin schimbul și transferul de informații cu Centrul de Excelență în PPP, Agenția preia cele mai bune 

practici internaționale, care la rîndul său avînd capacități administrative și competențe funcționale, le poate 

implementa în Republica Moldova. 

Totodată, conform prevederilor Legii nr.179/2008, Agenția Proprietății Publice este autoritatea 

publică centrală abilitată, la nivel central cît și la nivel local, cu competențe examinare a propunerilor 

inițiere  de monitorizare şi evaluare a realizării parteneriatelor public-private.  

În rezultatul misiunilor de audit a Curții de Conturi și implementării recomandărilor înaintate 

partenerilor publici (la nivel central și local), pe parcursul anului 2020 se atestă o ameliorare a nivelului de 

colaborare interinstituțional, ceea ce relativ facilitează executarea atribuțiilor Agenției Proprietății Publice 

pe domeniul parteneriatului public-privat și concesiunilor.  

Deficiențele persistă, însă, în contextul fluctuației sporite a persoanelor responsabile pentru implementarea 

și monitorizarea proiectelor de parteneriat public-privat ceea minimizează considerabil conexiunea 

comunicativă între Agenția Proprietății Publice și alte instituții care implementează parteneriate. 
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7. REZULTATELE ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR DE 

STAT ŞI SOCIETĂȚILOR COMERCIALE CU COTĂ DE STAT MAI MARE DE 30 LA SUTĂ 

La situația din 1 ianuarie 2021, Registrul patrimoniului public conține înscrieri privind 184 întreprinderi 

de stat (inclusiv 3 înregistrate peste hotarele țârii) şi 80 societăți comerciale cu cotă de stat, dintre care în 

65 societăți comerciale cota statului depășește 30 la sută din capitalul social, inclusiv: 23 cu capital integral 

de stat și 37 cu capital majoritar de stat. 

Capitalul social al societăților comerciale cu cotă de stat constituie  5 435 603,3 mii lei, din care cota 

publică de stat constituie 4 281 888,16 mii lei (78,77%%). 

Capitalul social al societăților comerciale în care cota statului depășește 30 la sută constituie  5 

277 489,55  mii lei,  din care cota publică de stat constituie 4 257 116,78 mii lei (80,67%). Capitalul propriu 

conform cotei publice de stat constituie 11 717 279,6 mii lei. 

Din totalul întreprinderilor de stat înscrise în Registrul patrimoniului public: 

- 181 întreprinderi de stat sunt amplasate pe teritoriul Republicii Moldova și dispun de capital social 

de 5 575 690,0 mil lei, capital propriu (active nete) al acestora fiind de 18 025 458,9  mil lei; 

- 3 întreprinderi de stat sunt înregistrate peste hotarele Republicii Moldova și dispun de capital social 

25 688,8 mii lei şi anume:  

1) Î.S. "Cariera de piatră concasată din granit" (nerecunoscută de partea ucraineană ca patrimoniu al 

RM), din or. Pervomaisc, capitalul social 25 397,3 mii lei; 

2) Î.S. ”Fabrica de vin din Lvov ”Moldvinprom” din or. Lvov, str. Volinscaia, 10 (conform răspunsului 

Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina (nr.660/23-010-1898 din 20.05.2020), în Registrul unic de stat 

al persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali-persoane fizice și organizațiilor obștești este înscrisă 

mențiunea privind încetarea înregistrării de stat a întreprinderii cu capital străin Fabrica de vin din Lvov a 

Ministerului Agriculturii și Alimentației Publice a Republicii Moldova); 

3) Î.S. "Cariera de pietriș şi nisip din Cernăuți" (nerecunoscută de partea ucraineană ca patrimoniu al 

RM), capitalul social – 291,5 mii lei. 

De asemenea peste hotarele țării, în Ucraina, își desfășoară activitatea 2 întreprinderi afiliate cu investiții 

străine 100% "Sanatoriul - Moldova", or. Truscaveţ şi "Sanatoriul - Sănătate", or. Sergheevca, care se află 

în administrarea Î.S. „Medisan” din subordinea Cancelariei de Stat. 

Din numărul total al entităților cu cotă de stat, la 39 întreprinderi de stat  și la 32 societăți comerciale 

este aplicată procedura de lichidare sau insolvabilitate, conform prevederilor Codului Civil nr.1107/2002 

şi Legii insolvabilității nr.149/2012. Astfel: 

- 22 întreprinderi de stat  și 21 societăți comerciale sunt în procedură de insolvabilitate; 

- 17 întreprinderi de stat  și 11 societăți comerciale  în procedură de lichidare. 

Din motivul inițierii procedurii de lichidare/insolvabilitate a unor entități cu cotă de stat, precum și 

încetarea activității (neprezentarea situațiilor financiare la Biroul Naţional de Statistică (BNS))  48 de 

întreprinderi de stat nu pot fi supuse analizei economico-financiare.   

 

7.1. REZULTATELE ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR DE 

STAT 

 

În cadrul prezentului raport va fi analizată activitatea a 187 de întreprinderi de stat cu activitate 

economică.  

Valoarea totală a activelor a 187 întreprinderi de stat a constituit 27.818,61 mil lei, fiind înregistrată 

o creștere de 3.923,15 mil lei față de finele anului 2019. 

mii lei 
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Total active 
2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 

20 576 655,89 20 389 457,41 23 033 517,77 23 895 457,89 27 818 606,15 3 923 148,26 

Cele mai mari creșteri a activelor față de anul precedent au înregistrat următoarele entități: 

mii lei 

Denumirea întreprinderii de 
stat 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ritmul creșterii 

(+-) 
I.S."Administratia de Stat a 
Drumurilor" 6 581 322,31 8 712 771,28 9 019 819,70 8 892 318,03 11 181 361,56 

12 017 
534,63 15 574 727,33 3 557 192,70 

I.S."Calea Ferata din Moldova" 2 807 307,69 2 766 855,67 3 483 309,12 3 343 724,64 3 535 106,70 3 416 629,95 3 968 827,71 552 197,76 

I.S."Moldelectrica" 1 913 740,82 1 484 070,66 1 469 428,31 1 580 027,10 1 799 303,62 1 854 946,90 1 984 406,71 129 459,81 

I.S.Organizatia Concertistica si 
de Impresariat "Moldova-
Concert" 58 995,78 57 063,84 55 385,33 134 873,23 135 644,87 135 169,78 190 608,29 55 438,52 

Intreprinderea interraionala 
de stat "Acva-Nord" 121 380,92 133 463,93 154 633,63 175 585,90 196 360,40 215 090,93 232 013,67 16 922,75 

I.S."Servicii Paza" 79 047,39 91 828,88 93 582,40 88 750,13 97 476,35 98 793,39 108 849,99 10 056,60 

I.S.Institutul de Geodezie, 
Prospectiuni Tehnice si 
Cadastru "INGEOCAD" 56 613,13 54 093,91 61 544,23 57 732,67 59 873,25 59 470,18 67 483,13 8 012,95 

I.S."Fabrica de Sticla din 
Chisinau" 538 992,70 510 367,80 427 335,25 456 477,86 400 364,90 412 745,20 418 479,03 5 733,83 

I.S."Nodul Hidroenergetic 
"Costesti" 22 010,67 19 462,65 16 866,29 15 131,73 29 308,85 60 475,80 65 240,70 4 764,90 

I.S. specializata de executare a 
lucrarilor de explozie "INMEX" 16 188,94 16 184,32 16 484,14 16 358,03 18 205,02 20 388,37 24 955,53 4 567,16 

Cele mai mari descreșteri a activelor au înregistrat următoarele entități: 

mii lei 

Total active 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

I.S."Posta Moldovei" 315 094,01 345 418,13 412 194,83 398 985,02 326 971,47 -72 013,54 
-

18,05% 

I.S. utilizarea spatiului aerian si 

deservirea traficului aerian 

"MOLDATSA" 

227 986,62 265 282,51 264 357,21 296 878,59 226 913,88 -69 964,71 
-

23,57% 

I.S."Centrul de pregatire a 

specialistilor pentru Armata 

Nationala" 

39 929,74 42 602,70 35 357,58 64 396,87 37 981,77 -26 415,10 
-

41,02% 

I.S. "Statiunea Tehnologoca-

Experimentala, Maximovca"  
23 526,82 20 768,38 21 884,24 44 526,38 25 589,34 -18 937,05 

-

42,53% 

I.S."Aeroportul International 

Marculesti" 
397 212,15 375 761,97 353 339,25 335 967,57 318 275,34 -17 692,23 -5,27% 

I.S. Statiunea didactica 

experimentala "Chetrosu" 12 321,40 11 222,63 8 093,11 24 083,87 8 141,28 -15 942,59 

-

66,20% 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru 

Irigare Hincesti" 112 255,55 115 382,08 70 222,82 42 857,35 29 856,25 -13 001,10 

-

30,34% 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru 

Irigare Drochia" 13 512,79 12 205,32   10 472,00 1 532,81 -8 939,19 

-

85,36% 

I.S."Combinatul de vinuri de 

calitate Milestii Mici" 145 166,90 145 209,68 143 632,77 142 476,94 134 071,81 -8 405,13 
-5,90% 

I.S."Mina de piatra din Milestii-

Mici" 10 339,49 9 765,28 8 581,61 16 299,25 8 047,92 -8 251,33 

-

50,62% 

Valoarea contabilă a activelor imobilizate a constituit 22.753,20 mil lei, fiind în creștere cu 3.432,80 

mil lei față de finele anului 2019. Structura activelor imobilizate se prezintă astfel:  

mii lei 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 
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Total active Imobilizate 16 862 023,22 16 818 091,97 18 329 626,82 19 320 402,33 22 753 201,74 3 432 799,41 17,77 

Imobilizări corporale în 

curs de execuţie 2 410 165,27 2 920 952,37 4 898 534,18 5 413 779,12 7 136 947,52 
1 723 168,40 31,83 

Terenuri 1 088 245,66 1 160 470,96 1 364 443,47 1 409 725,43 1 369 766,60 -39 958,83 -2,83 

Creanțe pe termen lung 657 878,55 659 905,31 652 393,07 676 799,26 674 431,40 -2 367,86 -0,35 

Alte active imobilizate/ 

investitii imobiliare 157 594,36 154 641,63 158 477,36 186 364,93 188 456,51 
2 091,58 1,12 

 

Valoarea mijloacelor fixe intrate pe parcursul anului 2020 a constituit 534,90 mil lei, iar valoarea 

mijloacelor fixe ieșite a constituit 108,44 mil lei, inclusiv: 

În comparație cu 2019, valoarea mijloacelor fixe intrate a crescut cu 524,33 mil lei, iar valoarea 

mijloacelor fixe ieșite a scăzut cu 41,15 mil lei. 

mii lei 

Denumirea 

indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

 Mijloace fixe intrate 2 041 635,87 907 031,46 189 525,02 534 896,40 1 059 224,25 524 327,85 98,02 

       
mii lei 

rea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 
Mijloace fixe ieşite - 

TOTAL 
155 380,44 2 625 570,47 42 527,77 108 438,15 67 284,74 -41 153,41 -37,95 

       
mii lei 

Mijloace fixe ieşite - 

TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Mijloace fixe casate 136 393,53 163 002,40 316 697,08 96 877,29 50 708,92 -46 168,37 -47,66 

Mijloace fixe 

comercializate 
17 526,33 9 449,05 4 866,71 3 640,19 5 985,97 2 345,78 64,44 

Mijloace fixe 

transmise 
1 460,58 2 442 752,05 13 184,24 25 903,00 10 400,33 -15 502,66 -59,85 

        

Patrimoniul net (capitalul propriu) al întreprinderilor de stat supuse analizei a constituit 17.862,72 

mil lei. Comparativ cu începutul perioadei de gestiune, se atestă o creștere a patrimoniului net cu 2.152,92 

mil lei. 

mii lei 

Denumirea 

indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Capitalul propriu 
15 178 903,03 14 513 700,71 15 847 723,81 15 709 795,09 17 862 717,59 2 152 922,50 13,70 

Capital statutar     
5 315 031,73 5 453 298,84 5 573 291,27 5 566 384,36 5 507 895,63 -58 488,73 -1,05 

 

Diminuări semnificative a capitalului propriu s-au produs la următoarele întreprinderi: 

mii lei 

Top scaderi a capitalului propriu 2016 2017 2018 2019 2020 diminuare 

I.S."Moldelectrica" 1 127 029,83 1 164 623,12 1 176 720,09 1 191 263,45 1 082 873,18 -108 390,27 

I.S."Posta Moldovei" 74 888,42 84 930,60 99 211,70 129 994,97 76 962,07 -53 032,90 

I.S. utilizarea spatiului aerian si 

deservirea traficului aerian 

"MOLDATSA" 

215 359,24 223 077,32 217 079,68 248 967,20 210 903,61 -38 063,59 

I.S."Aeroportul International Marculesti" 316 777,52 307 960,41 287 937,42 266 409,07 245 728,90 -20 680,18 

I.S. "Statiunea Tehnologoca-

Experimentala, Maximovca"  
16 201,74 16 712,06 16 885,88 34 557,99 16 140,78 -18 417,22 

I.S."Centrul de pregatire a specialistilor 

pentru Armata Nationala" 
19 584,87 22 596,50 18 173,34 36 842,55 19 037,86 -17 804,68 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare 

Drochia" 
11 725,56 9 511,11 -8 295,41 7 380,58 -1 489,57 -8 870,15 

I.S. "ASELTEH" 10 302,83 10 175,21 10 094,53 8 914,09 2 201,33 -6 712,75 
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I.S."Combinatul de vinuri de calitate 

Milestii Mici" 
126 446,13 122 515,49 121 381,01 124 797,31 118 353,70 -6 443,61 

I.S. Statiunea didactica experimentala 

"Chetrosu" 
-1 176,59 -5 118,35 -2 795,69 1 992,46 -4 135,89 -6 128,35 

 

La 19 întreprinderi de stat, activele nete (capitalul propriu) au atins valori negative, însumând 161,75 

mil lei, printre care:  
mii lei 

Întreprinderile de stat cu capital propriu negativ 2016 2017 2018 2019 2020 

I.S."Moldtranselectro" -115 967,44 -59 724,31 -62 322,79 -66 960,21 -69 980,19 

I.S."Moldresurse" -25 676,54 -26 528,71 -26 517,27 -26 530,50 -27 443,61 

I.S.Uzina de bijuterii din Chisinau "Giuvaier" 
  -22 527,29 -22 949,43 -23 398,81 

I.S."Combinatul vitivinicol "National-Vin" 5 149,57 5 039,21 4 938,84 -8 548,28 -8 649,77 

I.S."Mina de piatra din Milestii-Mici" -2 073,27 -4 809,48 -6 551,76 -15 368,61 -8 124,07 

I.S."Combinatul de Produse Alimentare din Balti" 
 -2 674,66 -3 225,23 -6 214,12 -6 802,20 

I.S. Statiunea didactica experimentala "Chetrosu" -1 176,59 -5 118,35 -2 795,69 1 992,46 -4 135,89 

Intreprinderea de stat "Branesti" 1 119,46 723,76 35,20 -1 774,70 -2 566,73 

I.S."Statiunea didactico-experimentala "Petricani" -394,38 -681,66 -1 406,61 -1 724,39 -2 514,57 

I.S. Statiunea Tehnologico-Experimentala "Codrul" 2 758,95 918,30 -699,87 -1 540,41 -1 816,13 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Drochia" 11 725,56 9 511,11 -8 295,41 7 380,58 -1 489,57 

Intreprinderea Agricola de Stat "Flori" -6,19 -333,11 -680,01 -1 041,92 -1 435,87 

Intreprinderea de Stat "Casa de comert DIP" -156,51 -1 002,69 -1 382,34 -1 161,45 -1 108,76 

I.S. pentru cercetarea in selectie si hibridarea suinelor 

"Moldsuinhibrid" 
9 940,52 7 235,78 5 781,28 3 153,62 -900,59 

Î.S."Staţiunea Didactico-Experimentală din Stăuceni" 617,34 -901,28 -3 138,48 -1 000,71 -513,47 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Ungheni" 2 729,02 2 328,65 1 231,06 138,29 -442,73 

I.S."Statiunea didactica experimentala "Criuleni" 3 209,71 3 560,75 3 078,40 2 025,05 -207,37 

I.S."Centrul de Expertiza si Evaluare" -11,49 -20,24 -76,14 -61,33 -116,47 

I.S. de Paza paramilitara a obiectelor energetice "Scutul 

Energetic" 
1 337,58 915,56 688,39 330,72 -105,01 

Total -106 874,69 -71 561,38 -123 865,72 -139 855,34 -161 751,81 

 

Totodată, cele mai mari creșteri a capitalului propriu au fost înregistrate la 16 de întreprinderi de stat, 

după cum urmează:  

mii lei 

Top creșteri ale capitalului propriu 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 
I.S."Administratia de Stat a Drumurilor" 7 009 937,50 6 452 828,91 7 750 590,24 7 558 052,93 9 880 420,24 2 322 367,31 

I.S."Calea Ferata din Moldova" 2 823 455,70 2 814 075,10 2 965 731,40 2 952 299,45 3 083 031,44 130 732,00 

I.S."Directia Nodului Hidrotehnic Costesti-

Stinca" 
102 159,19 96 597,43 80 302,45 -6 352,21 31 280,47 37 632,68 

I.S.Organizatia Concertistica si de 

Impresariat "Moldova-Concert" 
29 285,29 124 846,19 126 057,74 124 333,26 150 551,06 26 217,80 

I.S."Fabrica de Sticla din Chisinau" 379 515,75 365 365,77 377 493,35 387 500,47 403 352,06 15 851,59 

Intreprinderea interraionala de stat "Acva-

Nord" 
52 421,54 63 347,48 78 390,07 92 962,88 105 166,06 12 203,18 

I.S."Servicii Paza" 77 253,37 72 402,16 72 418,37 74 209,21 85 213,27 11 004,07 

I.S."Mina de piatra din Milestii-Mici" -2 073,27 -4 809,48 -6 551,76 -15 368,61 -8 124,07 7 244,54 

I.S.Institutul de Geodezie, Prospectiuni 

Tehnice si Cadastru "INGEOCAD" 
55 740,62 55 294,02 56 581,31 56 894,90 63 857,79 6 962,90 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare 

Vulcanesti" 
-1 841,76 -3 640,22 -4 188,26 -4 564,26 1 995,88 6 560,14 

I.S."Nodul Hidroenergetic "Costesti" 14 750,28 14 886,92 27 260,27 55 602,54 61 118,76 5 516,21 

I.S."Radiocomunicatii" 146 558,10 150 530,82 153 040,14 152 922,96 156 102,85 3 179,89 

I.S."Centrul de Stat pentru Atestarea si 

Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar si 

a Fertilizantilor" 

6 684,57 8 116,28 8 842,15 8 503,72 10 497,07 1 993,35 

I.S."Detasamentul de Paza Paramilitara" 2 743,90 2 906,57 3 401,96 2 878,49 4 248,79 1 370,30 

I.S. Editorial - Poligrafică "Ştiinţa" 4 420,84 4 032,54 3 325,39 3 175,81 4 536,14 1 360,33 

I.S.Firma Comerciala de Intermediere 

"Mold-Didactica" 
6 942,11 6 981,35 6 401,73 6 444,29 7 630,19 1 185,90 
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Venitul din vânzări obținut de întreprinderile de stat active economic în anul 2020 este de  6.518,43 

mil lei, fiind în descreștere cu 1.602,33 mil lei față de anul 2019. 

mii lei 
Denumirea 

indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 

Venitul din vinzari 12 628 273,70 13 054 334,65 7 874 327,01 8 120 760,67 6 518 433,09 -1 602 327,58 

 

Costul vânzărilor constituie 5.253,24 mil lei, fiind în scădere cu 932,88 mil lei față de 2019. 

mii lei 

Denumirea 

indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 

Costul vînzărilor 10 506 780,54 11 171 048,38 6 095 118,77 6 186 124,60 5 253 238,70 -932 885,90 

La capitolul, profitul brut - element principal al rezultatului activității operaționale al întreprinderilor 

de stat - a fost înregistrat un rezultat de 1.265,05 mil lei, în scădere cu 753,86 mil lei față de 2019. 

mii lei 

Denumirea 

indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 

Profitul Brut  2 119 104,29 1 853 612,73 1 839 251,86 2 018 911,41 1 265 052,64 -753 858,77 

 
Majorări semnificative a venitului din vânzări, au înregistrat următoarele întreprinderi de stat: 

mii lei 
Cele mai mari creteri a Venitului din 

vinzari 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 

I.S."Servicii Paza" 141 080,42 136 852,83 131 785,53 133 420,22 149 887,93 16 467,71 

I.S.Institutul de Geodezie, Prospectiuni 

Tehnice si Cadastru "INGEOCAD" 
14 797,83 19 157,13 5 027,46 15 848,86 25 802,65 9 953,79 

I.S. Editorial - Poligrafică "Ştiinţa" 12 936,00 12 535,92 8 710,33 8 973,18 16 207,23 7 234,04 

I.S."Fabrica de Sticla din Chisinau" 262 962,60 145 536,25 302 739,56 306 590,01 311 305,90 4 715,89 

I.S."Detasamentul de Paza Paramilitara" 14 612,89 13 130,75 20 153,78 17 411,27 21 810,21 4 398,93 

I.S."Administratia de Stat a 

Drumurilor" 
41 862,95 52 171,97 64 065,13 59 728,03 64 052,79 4 324,76 

I.S."Directia pentru exploatarea 

imobilului" 
6 979,22 7 347,75 7 956,43 9 890,40 12 081,34 2 190,94 

I.S.Editura Didactica de Stat "Lumina" 1 096,83 916,36 998,34 1 075,89 3 224,55 2 148,67 

I.S. "Serviciul Asistenta Beneficiari la 

Obiectele Sociale"  
61 589,41 3 800,98 3 800,98 13,15 1 309,03 1 295,88 

Intreprinderea de Stat pentru 

Silvilcutura "Nisporeni - Silva" 
13 452,80 15 668,93 16 667,68 15 291,12 16 419,04 1 127,92 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura 

"Edinet" 
20 628,63 24 427,61 26 958,65 23 546,89 24 666,33 1 119,45 

I.S."Portul Fluvial Ungheni" 5 716,78 6 463,95 4 950,23 5 251,38 6 264,96 1 013,57 

Cele mai esențiale reduceri ale venitului din vânzări s-au înregistrat la: 

mii lei 

Cele mai mari scaderi a Venitului din vinzari 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 

I.S."Calea Ferata din Moldova" 
909 652,77 1 008 999,66 937 355,37 967 557,18 599 050,83 -368 506,35 

I.S. utilizarea spatiului aerian si deservirea 

traficului aerian "MOLDATSA" 
150 464,32 183 198,42 192 994,55 193 255,44 77 000,97 -116 254,47 

I.S."Posta Moldovei" 
385 220,21 388 627,49 427 170,86 509 035,18 397 269,06 -111 766,12 

I.S."Centrul de pregatire a specialistilor 

pentru Armata Nationala" 
41 050,62 42 104,70 41 874,00 93 739,83 37 199,91 -56 539,92 

I.S."Institutul de Tehnica Agricola 

"Mecagro" 
66 635,80 88 808,21 93 796,64 110 156,54 76 661,51 -33 495,03 

I.S."Combinatul de vinuri de calitate Milestii 

Mici" 
37 404,36 45 500,43 47 196,41 47 575,49 19 601,35 -27 974,14 
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Micșorarea veniturilor din vînzări a întreprinderilor sus-menționate atrage după sine o micșorare a taxei 

pe valoarea adăugată încasată în bugetul de stat, fapt ce reprezintă un risc fiscal pentru bugetul public 

național și respectiv se micșorează și veniturile achitate sub formă de dividende. 

Analiza indicatorilor de rezultat a întreprinderilor de stat 
mii lei 

 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Venitul din vinzari 12 628 273,70 13 054 334,65 7 874 327,01 8 120 760,67 6 518 433,09 -1 602 327,58 -19,73% 

Costul vînzărilor 10 506 780,54 11 171 048,38 6 095 118,77 6 186 124,60 5 253 238,70 -932 885,90 -15,08% 

Profitul Brut  2 119 104,29 1 853 612,73 1 839 251,86 2 018 911,41 1 265 052,64 -753 858,77 -37,34% 

Alte venituri din 

activitatea operatională 
367 050,30 572 436,63 426 114,15 326 529,76 1 984 737,11 1 658 207,35 507,83% 

Total cheltuieli din 

activitatea operaţională 
3 961 362,26 2 829 474,15 2 053 919,11 2 071 834,43 3 623 696,47 1 551 862,04 74,90% 

 Cheltuieli administrative 2 511 483,77 1 449 065,10 1 503 354,31 1 353 287,31 1 229 237,01 -124 050,30 -9,17% 

Rezultatul din activitatea 

operaţională: profit 

(pierderi) 

-1 043 811,19 -472 852,19 -4 196,02 262 831,02 -431 588,15 -694 419,16 -264,21% 

Profit (pierdere) pînă la 

impozitare 
-353,16 -61 982,10 48 689,52 295 450,67 -586 032,40 -881 483,07 -298,35% 

 Profit net (pierdere netă) 

al perioadei de gestiune 
-49 533,10 -118 066,83 4 909,15 208 110,50 -637 048,34 -845 158,84 -406,11% 

 

În anul 2020, cheltuielile din activitatea operațională au constituit 3.623,70 mil. lei, fiind în creștere 

cu 1.551,86 mil. lei față de anul 2019. A continuat tendința de descreștere a cheltuielilor administrative, în 

anul 2020 înregistrînd  1.229,24 mil. lei, în descreștere cu 124,05 mil. lei față de anul 2019.  

Rezultatul cumulativ al exercițiului financiar a întreprinderilor de stat analizate pentru anul 2020 este 

negativ, constituind cca 637,05 mil lei.  

Rezultatul exercițiului financiar al întreprinderilor de stat în anul 2020 este prezentat în tabelul de mai 

jos: 

 
Numărul 

întreprinderilor de 

stat supuse analizei 

Au activat cu profit Au activat cu pierderi 

Nr. 

entități  

econom. 

% suma, 

mil lei 

Nr. 

entități  

econom. 

% suma, mil lei 

130 55 42% 216,11 75 58% -852,59 

 
Din totalul întreprinderilor de stat supuse analizei, 55 de întreprinderi au finalizat anul financiar cu 

profit net, care a însumat 216,11 mil lei. Luând în considerare pierderile nete cumulative ale ÎS (637,05 

mil lei) putem constata că în anul 2020, ÎS au înregistrat o pierdere netă cumulativă de 637,05 mil lei, în 

anul 2019 fiind înregistrat un profit net cumulativ de 208,11 mil lei. 

Majorări semnificative ale profitului net, față de anul 2020, au înregistrat următoarele întreprinderi: 

mii lei 

top majorări Profit net 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 

I.S."Fabrica de Sticla din Chisinau" 
-12 464,82 -19 741,82 12 579,10 13 562,83 23 134,81 9 571,98 

I.S.Institutul de Geodezie, Prospectiuni 

Tehnice si Cadastru "INGEOCAD" 
8 031,76 2 868,51 1 111,74 3 276,08 9 219,02 5 942,94 

I.S."Radiocomunicatii" 
4 925,34 6 416,55 5 776,40 2 564,74 4 615,68 2 050,94 

I.S."Centrul de Stat pentru Atestarea si 

Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar 

si a Fertilizantilor" 

1 334,04 2 585,26 2 918,04 1 992,66 3 581,83 1 589,18 

I.S."Detasamentul de Paza Paramilitara" 
414,93 331,52 763,84 85,00 1 424,95 1 339,95 

I.S. Editorial - Poligrafică "Ştiinţa" 
56,53 96,95 71,02 66,65 1 394,27 1 327,62 
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Cele mai mari diminuări ale profitului net le-au înregistrat ÎS „Poșta Moldovei” (cu 72,90 mil lei față 

de 2019), ÎS „MOLDATSA” (cu 69,83 mil lei față de 2019), , ÎS „Moldelectrica” (cu 30,48 mil lei față de 

2019) şi alte ÎS (conform tabelului de mai jos): 

 
mii lei 

top diminuări Profit net 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 

I.S."Posta Moldovei" 10 511,51 7 159,15 19 617,50 37 577,15 -35 327,34 -72 904,49 

I.S. utilizarea spatiului aerian si deservirea 

traficului aerian "MOLDATSA" 
2 830,64 11 017,78 2 460,89 9 727,37 -60 104,30 -69 831,67 

I.S."Moldelectrica" 5 612,45 46 873,66 28 604,98 22 853,94 -7 631,82 -30 485,76 

I.S."Nodul Hidroenergetic "Costesti" -1 071,06 136,65 12 448,50 35 442,25 24 452,20 -10 990,05 

I.S."Combinatul de vinuri de calitate 

Milestii Mici" 
4 405,81 -2 736,21 -1 742,28 4 244,18 -4 792,55 -9 036,72 

I.S. Statiunea didactica experimentala 

"Chetrosu" 
1 152,80 2 688,40 2 322,66 3 743,50 -2 394,96 -6 138,45 

I.S."Aeroportul International Chisinau" -6 292,41 -1 544,11 367,42 9 797,28 4 180,94 -5 616,34 

Intreprinderea interraionala de stat "Acva-

Nord" 
7 870,00 10 925,93 15 042,59 14 572,81 12 203,18 -2 369,63 

I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată si 

Certificare" 
1 145,82 1 412,50 2 315,30 2 401,21 81,20 -2 320,01 

 
Contribuția cea mai importantă la formarea profitului net cumulativ a ÎS în 2020 le-au avut 

următoarele întreprinderi: I.S. „Nodul Hidroenergetic ”Costești””, Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, 

Î.I.S. „Acva-Nord”, Î.S. „Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru ”INGEOCAD””.  

mii lei 

Contributii 2016 2017 2018 2019 2020 

ponderea din 

total profit 

I.S."Nodul Hidroenergetic "Costesti" -1 071,06 136,65 12 448,50 35 442,25 24 452,20 11,31% 

I.S."Fabrica de Sticla din Chisinau" -13 566,14 -19 741,82 12 579,10 13 562,83 23 134,81 10,71% 

Intreprinderea interraionala de stat "Acva-

Nord" 
7 870,00 10 925,93 15 042,59 14 572,81 12 203,18 5,65% 

I.S.Institutul de Geodezie, Prospectiuni 

Tehnice si Cadastru "INGEOCAD" 
8 031,76 2 868,51 1 111,74 3 276,08 9 219,02 4,27% 

I.S."Radiocomunicatii" 4 925,34 6 416,55 5 776,40 2 564,74 4 615,68 2,14% 

I.S."Aeroportul International Chisinau" -6 292,41 -1 544,11 367,42 9 797,28 4 180,94 1,93% 

 

 

 

 

 

 

 

Cele mai mari pierderii nete cumulative în 2020 au înregistrat următoarele întreprinderi: 

mii lei 

Contribuția maximală la pierdere netă 2020 
ponderea din total 

profit 

I.S."Calea Ferata din Moldova" -215 898,96 25,32% 

I.S. utilizarea spatiului aerian si deservirea traficului aerian 

"MOLDATSA" 
-60 104,30 7,05% 

I.S."Posta Moldovei" -35 327,34 4,14% 

I.S."Aeroportul International Marculesti" -20 680,18 2,43% 

I.S."Moldelectrica" -7 631,82 0,90% 

I.S. "ASELTEH" -6 685,78 0,78% 

I.S."Combinatul de vinuri de calitate Milestii Mici" -4 792,55 0,56% 
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Valoarea totală a activelor circulante a întreprinderilor de stat a constituit 5.014,75 mil lei, fiind în 

creștere cu 441.41  mil lei comparativ cu anul 2019. 

mii lei 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 
Total active circulante 4.057.912,15 3.920.488,16 4.519.813,31 4.573.339,56 5.014.752,82 441.413,25 9,65% 

 

Creanțele curente ale întreprinderilor de stat pe anul 2020 au constituit 2.790,50 mil lei, fiind în 

creștere cu 195,10 mil lei față de anul 2019 şi se constituie din: 

mii lei 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Total creanțe curente 3.103.030,60 2.677.863,22 2.729.208,87 2.595.395,08 2.790.496,746 195.101,67 7,52% 

Creanțe comerciale 1.323.529,59 1.445.136,51 1.655.377,49 1.503.786,60 1.411.736,72 -92.049,88 -6,12% 

Creanţe ale bugetului 148.182,24 126.747,15 96.692,87 115.985,41 107.456,41 -8.529,00 -7,35% 

Creanţe ale personalului 25.840,30 25.533,86 18.855,15 23.246,59 21.868,93 -1.377,66 -5,93% 

Alte creanţe curente 704.007,58 472.506,02 470.480,60 467.046,67 636.431,12 169.384,45 36,27% 

 

Datoriile curente, la finele anului de gestiune, au însumat  2.829,92 mil lei în creștere cu 252,88 mil 

lei față de 2019 şi se constituie din:  

mii lei 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Total datorii curente 2.529.856,56 2.468.993,09 2.696.841,72 2.577.039,93 2.829.923,75 252.883,82 9,81% 

Credte bancare 182.791,61 91.524,36 77.607,43 72.344,47 72.695,84 351,37 0,49% 

Datorii comerciale 1.310.105,38 1.342.161,55 1.109.581,04 1.065.797,48 1.332.999,01 267.201,53 25,07% 

Datorii fața de pesronal 240.501,83 243.669,12 207.542,68 190.474,82 238.584,81 48.109,99 25,26% 

Datorii fața de asigurările 

sociale și medicale 
101.381,35 105.824,58 96.848,29 118.223,86 131.377,84 13.153,98 11,13% 

Datorii fața de buget 134.993,64 157.302,34 173.260,19 192.001,22 191.685,38 -315,85 -0,16% 

Alte datorii curente 43.926,31 48.093,41 254.955,68 312.630,49 405.452,45 92.821,97 29,69% 

 

Soldul datoriilor pe termen lung al întreprinderilor de stat analizate, la finele anului 2020, au 

constituit  6.789,22 mil lei, inclusiv 505,38 mil lei - credite bancare pe termen lung, 573,85 mil lei - 

împrumuturi pe termen lung, 5.709,80 mil lei – alte datorii pe termen lung/leasing financiar.  

 

 

 

mii lei 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Total datorii pe termen lung 2.876.227,09 3.299.190,73 4.406.604,27 5.533.754,11 6.789.224,03 1.255.469,92 22,69% 

Credte bancare pe termen lung 126.098,85 153.824,68 238.780,48 215.840,46 505.383,23 289.542,76 134,15% 

împrumuturi pe termen lung 263.850,22 240.097,66 430.386,23 439.569,29 573.849,26 134.279,97 30,55% 

Alte datorii pe termen lung 2.485.921,17 2.904.037,60 3.797.149,69 4.877.059,78 5.709.799,37 832.739,59 17,07% 

 

 

Cele mai importante creșteri a datoriilor pe termen lung le-au înregistrat următoarele întreprinderi: 

 

mii lei 
cele mai mari creșteri  a datoriilor pe 

termen lung 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 
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I.S."Administratia de Stat a Drumurilor" 1.884.570,25 2.134.823,79 2.881.814,29 3.908.163,50 4.772.071,27 863.907,77 

I.S."Calea Ferata din Moldova" 104.440,41 111.619,36 265.044,30 230.377,01 519.869,56 289.492,54 

I.S."Moldelectrica" 255.595,09 292.271,79 482.130,29 528.071,44 729.884,32 201.812,88 

I.S.Organizatia Concertistica si de 

Impresariat "Moldova-Concert" 
25.588,82 8.163,76 7.654,04 7.654,04 36.297,86 28.643,82 

I.S. specializata de executare a lucrarilor de 

explozie "INMEX" 
1.170,00 0,00 3.828,00 3.828,00 8.367,27 4.539,27 

 

Cele mai importante diminuări a datoriilor pe termen lung le-au înregistrat următoarele întreprinderi: 

mii lei 
cele mai mari diminuări a datoriilor pe 

termen lung 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 
I.S."Directia Nodului Hidrotehnic Costesti-

Stinca" 
0,00 0,00 0,00 84.674,71 43.862,31 -40.812,41 

I.S."Institutul de Tehnica Agricola 

"Mecagro" 
249.307,87 265.505,24 290.030,52 274.828,22 263.227,27 -11.600,95 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare 

Hincesti" 
47.994,28 50.834,08 56.616,10 28.516,32 18.010,70 -10.505,62 

I.S."Servicii Paza" 21,21 21,21 103,71 3.305,45 94,10 -3.211,36 

 

Personal și Salarii  

În rezultatul generalizării informației prezentate de întreprinderile de stat supuse analizei, în anul 2020 

în cadrul întreprinderilor au activat 19889 angajați, salariul mediu lunar fiind de cca 7 mii lei. Salariul 

mediu în ÎS este compatibil cu salariu mediu pe economie. 

mii lei 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Numărul mediu scriptic al personalului 28.215 26.214 23.262 23.198 19.889 -3.309,43 -14,27% 

Salariul mediu lunar  4,99 5,62 6,15 6,75 7,20 0,45 6,61% 

Maximum pe Salariul mediu lunar  17,79 25,02 31,03 32,88 24,44 -8,44 -25,67% 

Salariu mediu pe economiei  conform 

datelor BNS, toate formele de proprietate  
4,90 5,60 6,30 6,90 7,90 1,00 14,49% 

 

Cele mai înalte salarii pe ÎS le înregistrează următoarele întreprinderi: 

mii lei 

Cele mai mari salarii medii, mii lei  2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 
I.S. utilizarea spațiului aerian si deservirea 

traficului aerian "MOLDATSA" 
17,64 25,02 31,03 32,88 24,44 -8,44 -25,67% 

I.S."Administratia de Stat a Drumurilor" 13,37 16,52 19,68 20,82 21,70 0,88 4,21% 

I.S."Centrul de Stat pentru Atestarea si 

Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar 

si a Fertilizantilor" 

14,74 17,55 19,08 19,63 20,81 1,18 6,02% 

I.S.Institutul de Geodezie, Prospectiuni 

Tehnice si Cadastru "INGEOCAD" 
11,35 13,54 12,24 17,80 17,83 0,03 0,19% 

I.S."Moldtranselectro" 17,79 13,68 13,66 15,81 15,78 -0,03 -0,17% 

I.S."Moldelectrica" 10,17 11,47 12,65 13,69 14,77 1,08 7,89% 

I.S.Directia Servicii pentru Corpul 

Diplomatic 
10,34 12,51 12,90 14,28 14,59 0,30 2,11% 

I.S.Serviciul de Stat pentru Verificarea si 

Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor 
15,88 16,40 17,94 14,90 14,38 -0,52 -3,46% 

 

Cele mai mici salarii medii lunare se înregistrează la următoarele întreprinderi: 

mii lei 

Cele mai mici salarii medii, mii lei  2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 
I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare 

Orhei" 
2,19 2,93 2,48 2,19 1,98 -0,21 -9,47% 
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I.S."Centrul de Instruire in Domeniul 

Relatiilor de Munca" 
1,21 1,70 1,80 1,92 2,32 0,40 20,83% 

Intreprinderea Agricola de Stat "Flori" 2,33 2,28 2,28 2,52 2,54 0,01 0,55% 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare 

Hincesti" 
0,98 0,96 2,50 3,70 2,63 -1,06 -28,71% 

Intreprinderea agricola "Dumbrava Vest" 2,71 3,04 3,38 2,62 2,86 0,24 9,20% 

Institutul de Proiectari "Indalproiect" 2,66 2,55 2,58 2,63 3,00 0,37 13,96% 

I.S."Litoral" 3,69 5,55 5,55 3,00 3,00 0,00 0,00% 

I.S. "Urbanproiect" 4,19 4,73 4,87 4,70 3,08 -1,62 -34,40% 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare 

Drochia" 
1,72 1,62 2,10 3,32 3,20 -0,12 -3,56% 

I.S."Combinatul Republican de Instruire 

Auto" 
3,63 4,27 3,67 3,43 3,46 0,03 0,93% 

Intreprinderea de Stat "Casa de comert 

DIP" 
3,02 4,28 0,00 3,36 3,48 0,12 3,69% 

 

Indicatorii de bază ce caracterizează stabilitatea şi rezultatele economico-financiare a  

întreprinderilor de stat sunt: 

 

Rata stabilității financiare exprimă independența financiară a întreprinderii şi reflectă măsura în care 

întreprinderea dispune de resurse financiare cu caracter permanent față de totalul resurselor de finanțare. 

Se consideră satisfăcătoare, daca este mai mare sau egală cu 0,33.  

Din totalul întreprinderilor analizate 187, a fost calculată rata stabilității financiare doar la 107 

întreprinderi de stat. Aceste întreprinderi înregistrează indicatori ai Ratei stabilității financiare la limita sau 

sub norma admisă, după cum urmează: 

• 83 întreprinderi de stat reflectă o rată a stabilității financiare satisfăcătoare egală sau mai mare 

de 0,33; 

• 24 întreprinderi de stat reflectă o rată a stabilității financiare negativă. 

Față de 80 întreprinderi  din totalul de întreprinderi prenotat, nu a fost posibil calculul ratei stabilității 

financiare, dat fiind faptul, că acestea nu își desfășoară activitatea economică, sunt în proces de 

insolvabilitate, nu activează și/sau nu prezintă situații financiare.  

 
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (comercială) reflectă capacitatea întreprinderii de a obține 

profit din comercializarea produselor, mărfurilor şi prestarea serviciilor şi reflectă eficiența  gestionării 

vânzărilor, costurilor şi prețurilor de vânzare a produselor, mărfurilor şi serviciilor 

prestate, caracterizează profitul obținut la un leu venituri din vânzări. 

În tabelul de jos sînt prezente întreprinderile de stat care au atins un nivel ce depășește norma stabilită 

de 20% pentru rentabilitatea veniturilor din vânzări.  

80 întreprinderi de stat au înregistrat o rentabilitate a vînzărilor la limita normelor, 17 întreprinderi de 

stat au înregistrat o rentabilitate a vînzărilor sub limita normelor și 1  întreprinderi o valoare negativă.  

 

Rentabilitatea comercială, %  

2020  Denumirea entității 

I.S."Directia Nodului Hidrotehnic Costesti-Stinca" 100,00% 

I.S."Statia de Stat pentru Incercarea Masinilor" 100,00% 

I.S."Administratia de Stat a Drumurilor" 99,92% 

I.S. "Statiunea Tehnologica pentru Irigare Cahul" 99,25% 

I.S."Statuinea Tehnologica pentru Irigare Briceni 94,63% 

Colegiul National de Viticultura si Vinificatie din Chisinau 90,21% 

I.S. "Centrul Republican pentru Ameliorarea si Reproductia Animalelor" 81,15% 
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Intreprinderea Medicala de Stat "Clinica stomatologica" din Orhei 81,01% 

Rezervatia Naturala "Codrii" 80,09% 

I.S. Revista "Curier Medical" 79,07% 

I.S.Rezervatia Naturala "Padurea Domneasca" 79,00% 

I.S.Intreprinderea Silvo-Cinegetica "Sil - Razeni" 78,21% 

I.S.Intreprinderea pentru Silvicultura "Silva-Sud”  Cahul 77,52% 

I.S."Nodul Hidroenergetic "Costesti" 76,61% 

I.S.Rezervatia Naturala "Prutul de Jos" 73,38% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Soroca" 72,77% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Silva-Centru" din Ungheni 72,70% 

Rezervatia Naturala "Plaiul Fagului" 72,47% 

I.S.Intreprinderea pentru Silvicultura "Orhei" 71,58% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura din "Calarasi" 70,69% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvilcutura "Nisporeni - Silva" 69,99% 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Edinet" 69,31% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Tighina" 69,20% 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Hincesti - Silva" 69,14% 

Intreprinderea de Stat Silvo-Cinegetica "Straseni" 69,11% 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Balti" 68,81% 

I.S. Intreprinderea  Silvo-Cinegetica "Manta-V"  67,74% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Chisinau" 66,76% 

I.S."Directia Baziniera de Gospodarire a Apelor" 66,38% 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Telenesti" 64,57% 

I.S."Palatul Republicii" 64,55% 

I.S.Directia Servicii pentru Corpul Diplomatic 64,42% 

I.S."Centrul de Stat pentru Atestarea si Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar si a Fertilizantilor" 63,79% 

I.S."Centrul de Instruire in Domeniul Relatiilor de Munca" 62,89% 

I.S."Silvo-Cinegetica Cimislia" 62,73% 

I.S."Centrul de gestionare a deseurilor periculoase" 61,87% 

I.S. "Intreprinderea pentru Silvicultura Comrat"  59,46% 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura  "Soldanesti" 59,30% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Glodeni" 58,94% 

Intreprinderea agricola "Dumbrava Vest" 58,62% 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Chisinau"  57,27% 

I.S."Protectia Plantelor" 53,61% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Iargara" 50,85% 

I.S."Directia pentru exploatarea imobilului" 49,28% 

I.S. Editura de Imprimate "Statistica" 48,62% 

I.S. Centrul de cultura populara "Veselia" 48,44% 

I.S."Centrul de pregatire a specialistilor pentru Armata Nationala" 47,46% 

I.S. "ASELTEH" 46,94% 

I.S."Flus" 46,92% 

I.S.Publicatia Periodica revista "Legea si Viata" 46,58% 

Institutul de Proiectari "Indalproiect" 46,43% 

I.S.Institutul de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru "INGEOCAD" 46,19% 

I.S.Centrul de instruire "Inmacom-Didactic" 45,63% 

I.S.Firma Comerciala de Intermediere "Mold-Didactica" 45,56% 

I.S.Editura Didactica de Stat "Lumina" 44,74% 
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I.S.Organizatia Concertistica si de Impresariat "Moldova-Concert" 44,47% 

I.S."Combinatul de vinuri de calitate Milestii Mici" 42,58% 

I.S.Expeditia Hidro-Geologica din Moldova "EHGEOM" 42,39% 

I.S."Combinatul Republican de Instruire Auto" 41,77% 

Intreprinderea interraionala de stat "Acva-Nord" 40,21% 

I.S."Institutul de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului" 37,51% 

I.S.Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor 37,20% 

I.S. Editorial - Poligrafică "Ştiinţa" 35,86% 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Bender" 32,52% 

I.S. specializata de executare a lucrarilor de explozie "INMEX" 31,61% 

I.S."Portul Fluvial Ungheni" 25,51% 

I.S."Statiunea didactica experimentala "Criuleni" 24,27% 

I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată si Certificare" 24,24% 

I.S."Fabrica de Sticla din Chisinau" 23,85% 

Intreprinderea de Stat "Institutia OSC 29/6" 22,70% 

I.S.Institutul de Cercetari Stiintifice in Constructii "Incercom" 22,66% 

I.S."Moldelectrica" 22,36% 

I.S.Institutul de Cercetare, Proiectare si Tehnologie "Energoproiect" 22,21% 

I.S."Servicii Paza" 21,23% 

I.S."Combinatul Poligrafic din Chisinau" 21,22% 

I.S."Radiocomunicatii" 21,22% 

I.S."Detasamentul de Paza Paramilitara" 20,48% 

I.S."Combinatul de Deservire Sociala" 20,47% 

I.S."Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale" 20,31% 

Intreprinderea de Stat "Hotelul "Zarea" 20,27% 

I.S."Directia Nodului Hidrotehnic Costesti-Stinca" 18,37% 

I.S."Statia de Stat pentru Incercarea Masinilor" 17,91% 

I.S."Administratia de Stat a Drumurilor" 16,04% 

I.S. "Statiunea Tehnologica pentru Irigare Cahul" 15,84% 

I.S."Statuinea Tehnologica pentru Irigare Briceni 15,81% 

Colegiul National de Viticultura si Vinificatie din Chisinau 14,68% 

I.S. "Centrul Republican pentru Ameliorarea si Reproductia Animalelor" 14,56% 

Intreprinderea Medicala de Stat "Clinica stomatologica" din Orhei 13,99% 

Rezervatia Naturala "Codrii" 12,52% 

I.S. Revista "Curier Medical" 11,97% 

I.S.Rezervatia Naturala "Padurea Domneasca" 11,66% 

I.S.Intreprinderea Silvo-Cinegetica "Sil - Razeni" 10,71% 

I.S.Intreprinderea pentru Silvicultura "Silva-Sud”  Cahul 9,66% 

I.S."Nodul Hidroenergetic "Costesti" 6,95% 

I.S.Rezervatia Naturala "Prutul de Jos" 3,43% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Soroca" 2,46% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Silva-Centru" din Ungheni 1,12% 

Rezervatia Naturala "Plaiul Fagului" 0,00% 

I.S.Intreprinderea pentru Silvicultura "Orhei" -0,78% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura din "Calarasi" -2,48% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvilcutura "Nisporeni - Silva" -2,77% 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Edinet" -13,62% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Tighina" -14,50% 
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I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Hincesti - Silva" -18,28% 

Intreprinderea de Stat Silvo-Cinegetica "Straseni" -20,14% 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Balti" -20,31% 

I.S. Intreprinderea  Silvo-Cinegetica "Manta-V"  -23,51% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Chisinau" -26,53% 

I.S."Directia Baziniera de Gospodarire a Apelor" -39,03% 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Telenesti" -48,70% 

I.S."Palatul Republicii" -90,91% 

I.S.Directia Servicii pentru Corpul Diplomatic -92,56% 

I.S."Centrul de Stat pentru Atestarea si Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar si a Fertilizantilor" -275,10% 

I.S."Centrul de Instruire in Domeniul Relatiilor de Munca" -601,37% 

I.S."Silvo-Cinegetica Cimislia" -1978,94% 

I.S."Centrul de gestionare a deseurilor periculoase" -11004,71% 
 

Rentabilitatea capitalului propriu (financiară) caracterizează eficiența utilizării resurselor proprii. 

Acest indicator prezintă interes deosebit pentru investitorii existenți şi potențiali, care doresc să maximizeze 

rezultatele, urmare a investiției efectuate. Nivelul optim este de 20-25%. 

În tabelul de mai jos sînt prezente întreprinderile de stat care au depășit nivelul optim al rentabilității 

capitalului propriu de 20%, cît și întreprinderile care au înregistrat valori negative al acestui indicator. 

18 întreprinderi de stat au înregistrat o rentabilitate a vînzărilor la limita normelor și 117  întreprinderi 

înregistrează o valoare negativă a indicatorului dat.  

 

Rentabilitatea capitalului propriu, % 2020 

Denumirea entității  

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Ungheni" 381,69% 

Î.S."Staţiunea Didactico-Experimentală din Stăuceni" 297,86% 

I.S. Statiunea didactica experimentala "Chetrosu" 223,47% 

I.S.Editura Didactica de Stat "Lumina" 192,77% 

I.S."Centrul de Expertiza si Evaluare" 62,02% 

I.S."Centrul de Instruire in Domeniul Relatiilor de Munca" 58,05% 

I.S.Intreprinderea Experimentala "Izomer" 52,14% 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Vulcanesti" 51,43% 

I.S."Nodul Hidroenergetic "Costesti" 41,90% 

I.S."Detasamentul de Paza Paramilitara" 39,99% 

I.S."Centrul de Stat pentru Atestarea si Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar si a Fertilizantilor" 37,70% 

I.S."Statiunea didactico-experimentala "Petricani" 37,28% 

Intreprinderea de stat "Branesti" 36,49% 

I.S. Editorial - Poligrafică "Ştiinţa" 36,16% 

Intreprinderea Agricola de Stat "Flori" 31,80% 

Rezervatia Naturala "Plaiul Fagului" 30,31% 

I.S."Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice" 23,97% 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Bender" 20,15% 

I.S. specializata de executare a lucrarilor de explozie "INMEX" 18,52% 

I.S. Statiunea Tehnologico-Experimentala "Codrul" 16,43% 

I.S."Flus" 16,16% 

Rezervatia Naturala "Codrii" 16,01% 

I.S.Directia Servicii pentru Corpul Diplomatic 15,46% 

I.S.Institutul de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru "INGEOCAD" 15,27% 
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I.S."Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale" 15,01% 

Intreprinderea interraionala de stat "Acva-Nord" 12,32% 

I.S."Directia Baziniera de Gospodarire a Apelor" 11,16% 

I.S.Firma Editorial-Poligrafica "Tipografia Centrala" 10,08% 

Institutul de Proiectari "Indalproiect" 9,56% 

I.S."Combinatul de Produse Alimentare din Balti" 9,04% 

I.S."Centrul de pregatire a specialistilor pentru Armata Nationala" 7,48% 

I.S."Fabrica de Sticla din Chisinau" 5,85% 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Chisinau"  4,51% 

I.S."Moldtranselectro" 4,41% 

I.S.Firma Comerciala de Intermediere "Mold-Didactica" 4,28% 

I.S."Institutul de Tehnica Agricola "Mecagro" 4,20% 

Intreprinderea de stat "Russca" 3,89% 

I.S."Statia de Stat pentru Incercarea Masinilor" 3,84% 

I.S."Mina de piatra din Milestii-Mici" 3,74% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvilcutura "Nisporeni - Silva" 3,68% 

I.S. Centrul de cultura populara "Veselia" 3,47% 

I.S."Moldresurse" 3,33% 

I.S."Radiocomunicatii" 2,99% 

I.S.Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor 2,91% 

Intreprinderea de Stat Silvo-Cinegetica "Straseni" 2,62% 

I.S."Directia pentru exploatarea imobilului" 2,57% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura din "Calarasi" 2,19% 

Intreprinderea agricola de stat "Serele din Chisinau" 2,16% 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Edinet" 2,01% 

I.S.Uzina de bijuterii din Chisinau "Giuvaier" 1,94% 

I.S."Institutul de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului" 1,84% 

I.S."Centrul de Medicina al Aviatiei Civile a RM" 1,77% 

I.S.Centrul de instruire "Inmacom-Didactic" 1,76% 

I.S. "Centrul Republican pentru Ameliorarea si Reproductia Animalelor" 1,63% 

I.S."Combinatul vitivinicol "National-Vin" 1,18% 

I.S."Combinatul de Deservire Sociala" 1,12% 

Intreprinderea de Stat "Institutia OSC 29/6" 0,90% 

I.S.Intreprinderea Silvo-Cinegetica "Sil - Razeni" 0,90% 

I.S."Combinatul Poligrafic din Chisinau" 0,86% 

I.S.Expeditia Hidro-Geologica din Moldova "EHGEOM" 0,77% 

I.S.Institutul de Cercetari Stiintifice in Constructii "Incercom" 0,72% 

I.S."Aeroportul International Chisinau" 0,52% 

Intreprinderea agricola "Dumbrava Vest" 0,34% 

I.S."Servicii Paza" 0,31% 

I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată si Certificare" 0,25% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Glodeni" 0,10% 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura  "Soldanesti" 0,04% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Iargara" 0,03% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Silva-Centru" din Ungheni 0,02% 

I.S."Administratia de Stat a Drumurilor" 0,01% 

I.S.Teatrul Epic de Etnografie si Folclor "Ion Creanga" -0,31% 

Intreprinderea Medicala de Stat "Clinica stomatologica" din Orhei -0,53% 
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I.S."Moldelectrica" -0,67% 

I.S. de baza "Medisan"               -0,86% 

I.S."Manejul de Atletica Usoara" -0,91% 

I.S."Palatul Republicii" -0,97% 

Intreprinderea de Stat "Casa de comert DIP" -1,20% 

I.S."Garile si Statiile Auto" -1,21% 

I.S.Organizatia Concertistica si de Impresariat "Moldova-Concert" -1,22% 

I.S."Combinatul Republican de Instruire Auto" -1,34% 

I.S."Portul Fluvial Ungheni" -1,55% 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Telenesti" -1,60% 

I.S. "Statiunea Tehnologica pentru Irigare Cahul" -1,61% 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Stefan Voda" -2,31% 

Zona Antreprenoriatului Liber "EXPO-BUSINESS-Chisinau" -2,93% 

I.S."Combinatul de vinuri de calitate Milestii Mici" -3,94% 

I.S."Pensiunea din Holercani" -4,36% 

I.S.Intreprinderea pentru Silvicultura "Orhei" -4,55% 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Hincesti - Silva" -4,81% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Soroca" -4,81% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Tighina" -4,93% 

I.S. Editura de Imprimate "Statistica" -5,84% 

I.S. "Statiunea Tehnologoca-Experimentala, Maximovca"  -6,04% 

I.S."Calea Ferata din Moldova" -7,15% 

I.S."Statuinea Tehnologica pentru Irigare Briceni -7,77% 

I.S."Aeroportul International Marculesti" -8,08% 

I.S."Litoral" -8,34% 

I.S."Moldaeroservice" -13,43% 

Colegiul National de Viticultura si Vinificatie din Chisinau -14,07% 

I.S. Statiunea Tehnologico-Experimentala "Pascani" -15,42% 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Drochia" -16,57% 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Hincesti" -25,38% 

I.S. utilizarea spatiului aerian si deservirea traficului aerian "MOLDATSA" -26,14% 

I.S. "Serviciul Asistenta Beneficiari la Obiectele Sociale"  -30,87% 

Intreprinderea de Stat "Hotelul "Zarea" -31,66% 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Chisinau" -31,90% 

I.S."Directia Nodului Hidrotehnic Costesti-Stinca" -33,64% 

I.S."Posta Moldovei" -34,14% 

I.S.Rezervatia Naturala "Padurea Domneasca" -37,06% 

I.S."Protectia Solurilor si Imbunatatiri Funciare" -38,01% 

I.S. Revista "Curier Medical" -39,19% 

I.S. "Intreprinderea pentru Silvicultura Comrat"  -42,42% 

I.S."Protectia Plantelor" -43,04% 

I.S.Intreprinderea pentru Silvicultura "Silva-Sud”  Cahul -44,05% 

I.S."Centrul de gestionare a deseurilor periculoase" -54,17% 

I.S.Publicatia Periodica revista "Legea si Viata" -54,44% 

I.S. Intreprinderea  Silvo-Cinegetica "Manta-V"  -68,26% 

I.S."Silvo-Cinegetica Cimislia" -68,98% 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Orhei" -73,76% 

I.S.Rezervatia Naturala "Prutul de Jos" -79,12% 
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I.S. Publicatia periodica revista social-culturala "Moldova" -86,29% 

I.S.Institutul de Cercetare, Proiectare si Tehnologie "Energoproiect" -89,99% 

I.S. Sanatoriul - preventoriu de baza "Constructorul" -90,44% 

I.S. "Urbanproiect" -90,74% 

I.S."Centrul de Elaborari Economice si de Productie" -117,12% 

I.S. "ASELTEH" -120,30% 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Balti" -125,90% 

I.S.Institutul de Proiectari de stat "Iprocom" -131,54% 

I.S."Statiunea didactica experimentala "Criuleni" -244,84% 

I.S. de Paza paramilitara a obiectelor energetice "Scutul Energetic" -386,10% 

I.S. pentru cercetarea in selectie si hibridarea suinelor "Moldsuinhibrid" -413,70% 

  

 

Rentabilitatea activelor (profit net/pierdere netă a perioadei de gestiune)/valoarea medie a activelor 

totale)) este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate a unei companii, și măsoară eficiența utilizării 

activelor, din punct de vedere al profitului obținut la un leu investit în active.  

Rentabilitatea activelor întreprinderilor de stat, conform situației la 31.12.2020, sînt prezentate în Anexa  

 

Rentabilitatea activelor % 
2020 

Denumirea entității 

I.S.Editura Didactica de Stat "Lumina" 77,97 

I.S."Centrul de Instruire in Domeniul Relatiilor de Munca" 42,53 

I.S."Nodul Hidroenergetic "Costesti" 38,90 

I.S."Centrul de Stat pentru Atestarea si Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar si a Fertilizantilor" 26,73 

I.S."Detasamentul de Paza Paramilitara" 25,26 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Bender" 17,98 

I.S.Institutul de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru "INGEOCAD" 14,52 

I.S."Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale" 14,46 

I.S."Flus" 14,25 

Rezervatia Naturala "Codrii" 14,06 

I.S. specializata de executare a lucrarilor de explozie "INMEX" 12,25 

I.S. Editorial - Poligrafică "Ştiinţa" 11,79 

Rezervatia Naturala "Plaiul Fagului" 11,60 

I.S."Fabrica de Sticla din Chisinau" 5,57 

Intreprinderea interraionala de stat "Acva-Nord" 5,46 

I.S.Firma Editorial-Poligrafica "Tipografia Centrala" 4,67 

I.S."Centrul de pregatire a specialistilor pentru Armata Nationala" 4,08 

Institutul de Proiectari "Indalproiect" 3,82 

I.S.Directia Servicii pentru Corpul Diplomatic 3,63 

I.S.Firma Comerciala de Intermediere "Mold-Didactica" 3,56 

Intreprinderea de stat "Russca" 3,14 

I.S."Radiocomunicatii" 2,91 

I.S.Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor 2,88 

I.S."Directia pentru exploatarea imobilului" 2,40 

Intreprinderea de Stat pentru Silvilcutura "Nisporeni - Silva" 2,30 

Intreprinderea de Stat Silvo-Cinegetica "Straseni" 1,89 

I.S."Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice" 1,73 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura din "Calarasi" 1,60 
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I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Chisinau"  1,54 

I.S. "Centrul Republican pentru Ameliorarea si Reproductia Animalelor" 1,44 

I.S."Statia de Stat pentru Incercarea Masinilor" 1,32 

I.S.Centrul de instruire "Inmacom-Didactic" 1,18 

I.S."Institutul de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului" 1,14 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Edinet" 1,08 

I.S."Combinatul de Deservire Sociala" 0,98 

Intreprinderea de Stat "Institutia OSC 29/6" 0,84 

I.S."Centrul de Medicina al Aviatiei Civile a RM" 0,82 

I.S.Expeditia Hidro-Geologica din Moldova "EHGEOM" 0,73 

I.S. Centrul de cultura populara "Veselia" 0,73 

I.S.Intreprinderea Silvo-Cinegetica "Sil - Razeni" 0,69 

I.S."Institutul de Tehnica Agricola "Mecagro" 0,68 

I.S."Combinatul Poligrafic din Chisinau" 0,59 

Intreprinderea de Stat "Casa de comert DIP" 0,56 

I.S."Aeroportul International Chisinau" 0,52 

I.S.Institutul de Cercetari Stiintifice in Constructii "Incercom" 0,43 

I.S."Directia Baziniera de Gospodarire a Apelor" 0,27 

Intreprinderea agricola "Dumbrava Vest" 0,24 

I.S."Servicii Paza" 0,24 

I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată si Certificare" 0,20 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Glodeni" 0,06 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura  "Soldanesti" 0,03 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Iargara" 0,02 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Silva-Centru" din Ungheni 0,02 

Intreprinderea agricola de stat "Serele din Chisinau" 0,01 

I.S."Administratia de Stat a Drumurilor" 0,01 

I.S."Bacul Molovata" 0,00 

I.S."Centrul Aeronautic de Instruire" 0,00 

I.S."Editura "Universul" 0,00 

I.S."Sistemul de Gospodarire a Apelor "Nistru-Centru" 0,00 

I.S.Teatrul Epic de Etnografie si Folclor "Ion Creanga" -0,30 

Intreprinderea Medicala de Stat "Clinica stomatologica" din Orhei -0,34 

I.S."Moldelectrica" -0,40 

I.S."Moldtranselectro" -0,50 

I.S."Combinatul vitivinicol "National-Vin" -0,77 

I.S. de baza "Medisan"               -0,85 

I.S."Manejul de Atletica Usoara" -0,91 

I.S."Garile si Statiile Auto" -0,94 

I.S."Palatul Republicii" -0,97 

I.S.Organizatia Concertistica si de Impresariat "Moldova-Concert" -1,03 

I.S."Statuinea Tehnologica pentru Irigare Briceni -1,20 

I.S."Combinatul Republican de Instruire Auto" -1,21 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Telenesti" -1,26 

I.S. "Statiunea Tehnologica pentru Irigare Cahul" -1,43 

I.S."Portul Fluvial Ungheni" -1,51 

I.S."Moldresurse" -1,96 

I.S. Statiunea Tehnologico-Experimentala "Codrul" -2,00 
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I.S. "Serviciul Asistenta Beneficiari la Obiectele Sociale"  -2,18 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Stefan Voda" -2,21 

I.S.Uzina de bijuterii din Chisinau "Giuvaier" -2,60 

Zona Antreprenoriatului Liber "EXPO-BUSINESS-Chisinau" -2,82 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Soroca" -2,98 

I.S.Intreprinderea pentru Silvicultura "Orhei" -3,46 

I.S."Combinatul de vinuri de calitate Milestii Mici" -3,47 

Colegiul National de Viticultura si Vinificatie din Chisinau -3,52 

I.S."Mina de piatra din Milestii-Mici" -3,61 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Tighina" -3,71 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Hincesti - Silva" -3,83 

I.S. Statiunea Tehnologico-Experimentala "Pascani" -3,90 

I.S. Editura de Imprimate "Statistica" -4,02 

I.S."Pensiunea din Holercani" -4,29 

I.S. "Statiunea Tehnologoca-Experimentala, Maximovca"  -4,37 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Hincesti" -4,45 

I.S."Directia Nodului Hidrotehnic Costesti-Stinca" -5,46 

I.S."Combinatul de Produse Alimentare din Balti" -5,58 

I.S."Calea Ferata din Moldova" -5,85 

I.S."Aeroportul International Marculesti" -6,32 

I.S."Moldaeroservice" -6,58 

Intreprinderea de stat "Branesti" -7,28 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Drochia" -8,13 

I.S."Litoral" -8,25 

I.S."Posta Moldovei" -9,73 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Chisinau" -11,33 

I.S. Sanatoriul - preventoriu de baza "Constructorul" -12,92 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Vulcanesti" -13,66 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Balti" -14,31 

I.S. Statiunea didactica experimentala "Chetrosu" -14,86 

I.S."Silvo-Cinegetica Cimislia" -17,07 

I.S. "Intreprinderea pentru Silvicultura Comrat"  -17,19 

I.S."Protectia Solurilor si Imbunatatiri Funciare" -17,28 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Ungheni" -17,99 

I.S."Protectia Plantelor" -18,07 

I.S. Revista "Curier Medical" -20,64 

I.S.Rezervatia Naturala "Padurea Domneasca" -21,29 

Î.S."Staţiunea Didactico-Experimentală din Stăuceni" -22,35 

I.S. utilizarea spatiului aerian si deservirea traficului aerian "MOLDATSA" -22,95 

I.S. Intreprinderea  Silvo-Cinegetica "Manta-V"  -25,08 

Intreprinderea de Stat "Hotelul "Zarea" -27,23 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Orhei" -28,63 

I.S."Centrul de gestionare a deseurilor periculoase" -28,96 

I.S.Intreprinderea pentru Silvicultura "Silva-Sud”  Cahul -30,83 

I.S.Institutul de Proiectari de stat "Iprocom" -32,99 

I.S.Rezervatia Naturala "Prutul de Jos" -33,12 

I.S.Institutul de Cercetare, Proiectare si Tehnologie "Energoproiect" -33,21 

I.S. "Urbanproiect" -41,90 
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I.S. pentru cercetarea in selectie si hibridarea suinelor "Moldsuinhibrid" -42,59 

I.S."Centrul de Elaborari Economice si de Productie" -50,02 

I.S.Publicatia Periodica revista "Legea si Viata" -50,08 

I.S."Statiunea didactica experimentala "Criuleni" -51,90 

I.S. Publicatia periodica revista social-culturala "Moldova" -54,58 

I.S.Intreprinderea Experimentala "Izomer" -68,93 

Intreprinderea Agricola de Stat "Flori" -91,53 

I.S. "ASELTEH" -118,15 

I.S."Statiunea didactico-experimentala "Petricani" -133,38 

I.S. de Paza paramilitara a obiectelor energetice "Scutul Energetic" -157,10 

I.S."Centrul de Expertiza si Evaluare" -384,01 

 

Rata autonomiei globale prezintă ponderea surselor proprii în totalul mijloacelor utilizate pentru 

finanțarea activității întreprinderii.  

La situația din 31.12.2020, la majoritatea întreprinderilor de stat rata autonomiei globale este mai mare 

decît nivelul optim stabilit de 0,5, la 67 mult sub normă, 31 mai mici de normă și 18 înregistrînd indici 

negativi.  

Rata autonomiei globale,%   

Denumirea entității 2020 

I.S."Aeroportul International Chisinau" 1,00 

I.S."Manejul de Atletica Usoara" 1,00 

I.S."Palatul Republicii" 1,00 

I.S."Pensiunea din Holercani" 0,99 

I.S."Litoral" 0,99 

I.S.Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor 0,99 

I.S. de baza "Medisan"               0,98 

I.S."Radiocomunicatii" 0,98 

Intreprinderea de Stat "Institutia OSC 29/6" 0,98 

I.S."Portul Fluvial Ungheni" 0,97 

I.S.Teatrul Epic de Etnografie si Folclor "Ion Creanga" 0,97 

I.S."Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale" 0,97 

Zona Antreprenoriatului Liber "EXPO-BUSINESS-Chisinau" 0,97 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Bender" 0,97 

I.S.Expeditia Hidro-Geologica din Moldova "EHGEOM" 0,96 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Stefan Voda" 0,95 

I.S.Institutul de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru "INGEOCAD" 0,95 

I.S."Directia pentru exploatarea imobilului" 0,94 

I.S."Nodul Hidroenergetic "Costesti" 0,94 

I.S. "ASELTEH" 0,93 

I.S. utilizarea spatiului aerian si deservirea traficului aerian "MOLDATSA" 0,93 

I.S."Combinatul de Deservire Sociala" 0,92 

I.S."Combinatul Republican de Instruire Auto" 0,90 

I.S."Combinatul de vinuri de calitate Milestii Mici" 0,88 

I.S. "Statiunea Tehnologica pentru Irigare Cahul" 0,88 

Rezervatia Naturala "Codrii" 0,88 

I.S. "Centrul Republican pentru Ameliorarea si Reproductia Animalelor" 0,87 

I.S."Flus" 0,86 

Intreprinderea de stat "Russca" 0,86 
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I.S. Revista "Curier Medical" 0,85 

Intreprinderea de Stat "Hotelul "Zarea" 0,83 

I.S.Firma Comerciala de Intermediere "Mold-Didactica" 0,82 

I.S.Publicatia Periodica revista "Legea si Viata" 0,81 

I.S.Organizatia Concertistica si de Impresariat "Moldova-Concert" 0,79 

I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată si Certificare" 0,78 

I.S."Servicii Paza" 0,78 

I.S."Calea Ferata din Moldova" 0,78 

I.S."Garile si Statiile Auto" 0,77 

I.S."Aeroportul International Marculesti" 0,77 

I.S.Intreprinderea Silvo-Cinegetica "Sil - Razeni" 0,77 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Telenesti" 0,76 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura din "Calarasi" 0,75 

I.S."Centrul de Instruire in Domeniul Relatiilor de Munca" 0,75 

I.S.Intreprinderea Experimentala "Izomer" 0,74 

I.S.Intreprinderea pentru Silvicultura "Orhei" 0,73 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Hincesti - Silva" 0,73 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Tighina" 0,72 

I.S."Centrul de Stat pentru Atestarea si Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar si a Fertilizantilor" 0,72 

I.S. Editura de Imprimate "Statistica" 0,71 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura  "Soldanesti" 0,70 

I.S.Editura Didactica de Stat "Lumina" 0,70 

Intreprinderea Medicala de Stat "Clinica stomatologica" din Orhei 0,69 

I.S."Combinatul Poligrafic din Chisinau" 0,69 

Intreprinderea de Stat Silvo-Cinegetica "Straseni" 0,69 

I.S."Detasamentul de Paza Paramilitara" 0,68 

I.S.Centrul de instruire "Inmacom-Didactic" 0,67 

I.S."Administratia de Stat a Drumurilor" 0,63 

I.S."Institutul de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului" 0,62 

I.S. specializata de executare a lucrarilor de explozie "INMEX" 0,61 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Soroca" 0,60 

I.S.Institutul de Cercetari Stiintifice in Constructii "Incercom" 0,60 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Glodeni" 0,59 

Intreprinderea de Stat pentru Silvilcutura "Nisporeni - Silva" 0,59 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Iargara" 0,58 

I.S."Moldelectrica" 0,55 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Vulcanesti" 0,54 

I.S."Centrul de pregatire a specialistilor pentru Armata Nationala" 0,50 

I.S."Centrul de Medicina al Aviatiei Civile a RM" 0,49 

I.S.Firma Editorial-Poligrafica "Tipografia Centrala" 0,47 

I.S."Moldaeroservice" 0,46 

I.S."Directia Nodului Hidrotehnic Costesti-Stinca" 0,42 

Rezervatia Naturala "Plaiul Fagului" 0,41 

Institutul de Proiectari "Indalproiect" 0,40 

I.S."Protectia Solurilor si Imbunatatiri Funciare" 0,38 

I.S."Statia de Stat pentru Incercarea Masinilor" 0,36 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Chisinau"  0,35 

I.S."Protectia Plantelor" 0,35 
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I.S. Editorial - Poligrafică "Ştiinţa" 0,35 

I.S. Publicatia periodica revista social-culturala "Moldova" 0,35 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Chisinau" 0,30 

I.S. Statiunea Tehnologico-Experimentala "Pascani" 0,25 

I.S. Intreprinderea  Silvo-Cinegetica "Manta-V"  0,25 

I.S.Directia Servicii pentru Corpul Diplomatic 0,24 

I.S."Posta Moldovei" 0,24 

I.S. Centrul de cultura populara "Veselia" 0,23 

I.S.Institutul de Cercetare, Proiectare si Tehnologie "Energoproiect" 0,20 

I.S.Rezervatia Naturala "Prutul de Jos" 0,18 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Hincesti" 0,18 

I.S."Centrul de Elaborari Economice si de Productie" 0,17 

I.S."Institutul de Tehnica Agricola "Mecagro" 0,17 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Orhei" 0,14 

I.S."Statuinea Tehnologica pentru Irigare Briceni 0,10 

I.S.Institutul de Proiectari de stat "Iprocom" 0,09 

I.S."Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice" 0,08 

I.S. Sanatoriul - preventoriu de baza "Constructorul" 0,08 

I.S. "Serviciul Asistenta Beneficiari la Obiectele Sociale"  0,06 

I.S."Directia Baziniera de Gospodarire a Apelor" 0,03 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Balti" 0,02 

I.S."Statiunea didactica experimentala "Criuleni" -0,05 

Î.S."Staţiunea Didactico-Experimentală din Stăuceni" -0,05 

I.S. pentru cercetarea in selectie si hibridarea suinelor "Moldsuinhibrid" -0,08 

I.S."Moldtranselectro" -0,12 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Ungheni" -0,13 

I.S. Statiunea Tehnologico-Experimentala "Codrul" -0,13 

Intreprinderea de stat "Branesti" -0,24 

I.S. Statiunea didactica experimentala "Chetrosu" -0,51 

I.S."Moldresurse" -0,60 

I.S."Combinatul de Produse Alimentare din Balti" -0,66 

I.S."Combinatul vitivinicol "National-Vin" -0,66 

Intreprinderea de Stat "Casa de comert DIP" -0,75 

I.S. de Paza paramilitara a obiectelor energetice "Scutul Energetic" -0,76 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Drochia" -0,97 

I.S."Mina de piatra din Milestii-Mici" -1,01 

Intreprinderea Agricola de Stat "Flori" -3,45 

I.S."Statiunea didactico-experimentala "Petricani" -4,25 

I.S."Centrul de Expertiza si Evaluare" -12,86 

 

Rata solvabilității generale reflecta capacitatea unei întreprinderi de a face față tuturor scadențelor 

sale, atât pe termen mediu și lung cît și pe termen scurt,  fiind determinată ca raport între activele totale si 

totalul datoriilor.  

Acest indicator reflectă gradul de acoperire a datoriilor pe seama activelor totale și posibilitatea 

întreprinderii de a transforma activele în lichidități, în vederea onorarii obligațiilor de plată. La situația din 

31.12.2020, la 56 întreprinderi de stat rata solvabilității generale este mai mare decît nivelul optim stabilit 

de 2,0, iar la 37 întreprinderi mai mică decît nivelul optim.  

 

Rata solvabilităţii generale, %  2020 
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Denumirea entității  

I.S."Aeroportul International Chisinau" 3715,53 

I.S."Manejul de Atletica Usoara" 770,64 

I.S."Palatul Republicii" 525,33 

I.S."Pensiunea din Holercani" 124,65 

I.S."Litoral" 124,50 

I.S.Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor 73,68 

I.S. de baza "Medisan"               59,49 

I.S."Portul Fluvial Ungheni" 41,72 

I.S."Radiocomunicatii" 40,97 

Intreprinderea de Stat "Institutia OSC 29/6" 40,08 

I.S.Teatrul Epic de Etnografie si Folclor "Ion Creanga" 36,53 

I.S."Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale" 36,20 

Zona Antreprenoriatului Liber "EXPO-BUSINESS-Chisinau" 34,06 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Bender" 32,71 

I.S. Revista "Curier Medical" 23,84 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Stefan Voda" 20,92 

I.S.Expeditia Hidro-Geologica din Moldova "EHGEOM" 20,80 

I.S.Institutul de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru "INGEOCAD" 18,61 

I.S."Directia pentru exploatarea imobilului" 16,22 

I.S. utilizarea spatiului aerian si deservirea traficului aerian "MOLDATSA" 14,17 

I.S."Combinatul de Deservire Sociala" 12,05 

I.S."Combinatul Republican de Instruire Auto" 9,90 

I.S."Combinatul de vinuri de calitate Milestii Mici" 8,90 

Rezervatia Naturala "Codrii" 8,07 

I.S. "Centrul Republican pentru Ameliorarea si Reproductia Animalelor" 7,88 

Intreprinderea de stat "Russca" 6,95 

Intreprinderea de Stat "Hotelul "Zarea" 5,91 

I.S."Servicii Paza" 5,78 

I.S.Firma Comerciala de Intermediere "Mold-Didactica" 5,53 

I.S.Publicatia Periodica revista "Legea si Viata" 5,38 

I.S.Intreprinderea Silvo-Cinegetica "Sil - Razeni" 5,24 

I.S.Organizatia Concertistica si de Impresariat "Moldova-Concert" 4,76 

I.S."Garile si Statiile Auto" 4,54 

I.S."Calea Ferata din Moldova" 4,48 

I.S."Aeroportul International Marculesti" 4,39 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Telenesti" 4,19 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura din "Calarasi" 4,07 

I.S."Centrul de Instruire in Domeniul Relatiilor de Munca" 3,94 

I.S.Intreprinderea Experimentala "Izomer" 3,83 

I.S.Intreprinderea pentru Silvicultura "Orhei" 3,75 

I.S."Centrul de Stat pentru Atestarea si Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar si a Fertilizantilor" 3,71 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Hincesti - Silva" 3,69 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Tighina" 3,58 

I.S. Editura de Imprimate "Statistica" 3,43 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura  "Soldanesti" 3,30 

Intreprinderea Medicala de Stat "Clinica stomatologica" din Orhei 3,20 

Intreprinderea de Stat Silvo-Cinegetica "Straseni" 3,18 
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I.S."Administratia de Stat a Drumurilor" 2,74 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Soroca" 2,52 

I.S.Institutul de Cercetari Stiintifice in Constructii "Incercom" 2,49 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Glodeni" 2,47 

Intreprinderea de Stat pentru Silvilcutura "Nisporeni - Silva" 2,45 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Iargara" 2,35 

I.S."Moldelectrica" 2,20 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Vulcanesti" 2,16 

I.S."Centrul de pregatire a specialistilor pentru Armata Nationala" 2,00 

I.S."Centrul de Medicina al Aviatiei Civile a RM" 1,98 

I.S.Firma Editorial-Poligrafica "Tipografia Centrala" 1,89 

Rezervatia Naturala "Plaiul Fagului" 1,70 

Institutul de Proiectari "Indalproiect" 1,65 

I.S."Protectia Solurilor si Imbunatatiri Funciare" 1,61 

I.S. Editorial - Poligrafică "Ştiinţa" 1,53 

I.S. Publicatia periodica revista social-culturala "Moldova" 1,53 

Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura "Chisinau" 1,42 

I.S. Intreprinderea  Silvo-Cinegetica "Manta-V"  1,33 

Colegiul National de Viticultura si Vinificatie din Chisinau 1,31 

I.S. Centrul de cultura populara "Veselia" 1,30 

I.S.Institutul de Cercetare, Proiectare si Tehnologie "Energoproiect" 1,25 

I.S.Rezervatia Naturala "Prutul de Jos" 1,23 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Hincesti" 1,21 

I.S."Centrul de Elaborari Economice si de Productie" 1,21 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Orhei" 1,16 

I.S."Statuinea Tehnologica pentru Irigare Briceni 1,12 

I.S.Institutul de Proiectari de stat "Iprocom" 1,10 

I.S."Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice" 1,09 

I.S. Sanatoriul - preventoriu de baza "Constructorul" 1,09 

I.S."Directia Baziniera de Gospodarire a Apelor" 1,03 

I.S. Intreprinderea pentru Silvicultura "Balti" 1,02 

Î.S."Staţiunea Didactico-Experimentală din Stăuceni" 0,95 

I.S. pentru cercetarea in selectie si hibridarea suinelor "Moldsuinhibrid" 0,93 

I.S."Moldtranselectro" 0,90 

I.S. Statiunea Tehnologico-Experimentala "Codrul" 0,88 

I.S."Statiunea Tehnologica pentru Irigare Ungheni" 0,88 

Intreprinderea de stat "Branesti" 0,81 

I.S. Statiunea didactica experimentala "Chetrosu" 0,66 

I.S."Combinatul de Produse Alimentare din Balti" 0,60 

I.S."Combinatul vitivinicol "National-Vin" 0,60 

Intreprinderea de Stat "Casa de comert DIP" 0,57 

I.S. de Paza paramilitara a obiectelor energetice "Scutul Energetic" 0,57 

I.S."Mina de piatra din Milestii-Mici" 0,50 

Intreprinderea Agricola de Stat "Flori" 0,22 

I.S."Statiunea didactico-experimentala "Petricani" 0,19 

I.S."Centrul de Expertiza si Evaluare" 0,07 
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7.2. REZULTATELE ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETĂȚILOR 

COMERCIALE ÎN CARE COTA STATULUI DEPĂȘEȘTE 30 LA SUTĂ DIN CAPITALUL 

SOCIAL 

 

Potrivit datelor din Registrul patrimoniului public, ținut de Agenția Proprietății Publice, conform 

Hotărârii Guvernului nr.675/2008, la situația din 01 ianuarie 2021, din totalul de 80 societăți comerciale cu 

cotă de stat, în 65 statul deține cotă-parte mai mare de 30 la sută din capitalul social, inclusiv: 23 cu capital 

integral de stat și 37 cu capital majoritar de stat. 

Capitalul social al societăților comerciale  cu cotă de stat mai mare de 30 la sută constituie 5 277 489,55 

mii lei, din care cota publică de stat constituie  4 257 116,89 mii lei sau 80,67%.  Valoarea activelor nete 

(capitalul propriu) raportate la cota statului constituie 11 717 279,6 mii lei. 

Din totalul societăților comerciale cu cotă-parte mai mare de 30 la sută, 13 societăți comerciale se află 

în procedură de insolvabilitate, 8 societăți comerciale sunt în procedură de lichidare, iar 10 societăți 

comerciale nu activează (nu prezintă situațiile financiare la BNS).  

Pe motivul inițierii procedurilor de lichidare/insolvabilitate și neprezentarea situațiilor financiare la 

Biroul Naţional de Statistică (BNS) de către unele societăți comerciale   analiza economico-financiară s-

a efectuat la 46 societăți comerciale. 

Conform datelor generalizate din dările de seamă privind mărimea şi circulația proprietății publice de 

stat, prezentate de societățile comerciale cu cotă de stat ce depășește 30 la sută din capitalul social, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 568/2008, la situația 31.12.2020: 

Valoarea totală a activelor societăților comerciale a constituit 30.348,38 mil. lei, înregistrând o 

descreștere de 1.770,71 mil. lei față de începutul anului de gestiune. 

 

mii lei 
Denumirea 

indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Total active  29.047.123,55 30.411.662,44 30.326.197,29 32.119.092,30 30.348.380,75 -1.770.711,55 -5,51 

Total active 

Imobilizate 
17.601.707,54 18.453.495,95 18.606.814,91 21.412.481,70 20.766.125,96 -646.355,74 -3,02 

Total active 

circulante 
11.445.357,01 11.958.167,20 11.719.382,56 10.664.517,40 9.778.886,62 -885.630,77 -8,30 

 

Cota principală a activelor SA cu capital de stat mai mare de 30% o dețin: Moldovagaz – 11.484,48 

mil. lei (7,14%); Termoelectrica – 5.498,08 mil. lei (5,11%); Moldtelecom – 5.371,95 mil. lei (2,64%); SA 

RED NORD – 2.917,46 mil. lei (9,85%), alte societăți după cum urmează: 

 

 

mii lei 

Total active 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 
S.A. Moldo-Rusa 

"MOLDOVAGAZ" 
12.030.081,00 12.771.273,00 12.380.200,02 12.367.182,55 11.484.482,54 -882.700,01 -7,14% 

S.A."TERMOELECTRICA" 5.248.634,00 5.468.665,00 5.699.191,04 5.793.974,88 5.498.084,83 -295.890,05 -5,11% 

S.A."MOLDTELECOM" 6.107.748,44 5.948.295,50 5.828.979,75 5.517.463,82 5.371.952,31 -145.511,50 -2,64% 

S.A."RETELELE 

ELECTRICE DE 

DISTRIBUTIE NORD" 

954.868,00 1.895.243,00 1.857.994,43 3.236.280,47 2.917.461,46 -318.819,01 -9,85% 

S.A."Centrala Electrica de 

Termoficare Nord din Balti" 
617.405,00 606.098,00 724.610,99 794.266,33 758.293,54 -35.972,79 -4,53% 

SRL ”Arena Nationala” * * * 615.450,29 684.289,55 68.839,27 11,19% 

S.A."COMBINATUL DE 

VINURI CRICOVA" 
568.344,87 605.760,65 657.798,00 652.473,12 626.282,19 -26.190,93 -4,01% 

S.A."Energocom" 443.013,00 113.275,00 364.838,01 376.313,64 388.558,59 12.244,95 3,25% 

S.A. "Metalferos" 340.851,00 380.955,00 398.259,10 377.346,22 377.540,04 193,82 0,05% 
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S.A.  Combinatul de 

Panificatie din Chisinau 

"FRANZELUTA" 

396.545,69 374.508,40 364.720,57 346.737,13 336.995,99 -9.741,15 -2,81% 

S.A."Furnizarea Energiei 

Electrice Nord" 
193.649,00 269.751,00 237.995,02 207.191,50 285.811,05 78.619,55 37,95% 

 

În structura activelor, ponderea majoritară o dețin activele imobilizate, care la 31.12.2020 au constituit 

68% din totalul activelor, în timp ce ponderea activelor circulante constituie 32%.  

Valoarea contabilă a activelor imobilizate a constituit  20.766,12 mil. lei, fiind înregistrată o 

descreștere de 646,35 mil. lei comparativ cu începutul anului de gestiune. Dinamica pe termen mediu a 

activelor imobilizate se prezintă astfel: 

mii lei 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Total active Imobilizate 6.701.378,78 6.538.153,39 18.606.814,91 21.412.481,70 20.766.125,96 -646.355,74 -3,02% 

Imobilizări corporale în curs 

de execuţie 
96.833,56 65.364,47 526.590,51 447.798,91 357.145,11 -90.653,80 -20,24% 

Terenuri 24.523,82 25.092,55 314.468,06 738.555,54 731.811,05 -6.744,49 -0,91% 

Mijloace fixe 5.680.287,07 5.528.013,49 10.873.315,73 12.518.632,38 12.319.939,74 -198.692,65 -1,59% 

Creanțe pe termen lung 19.511,53 13.012,50 573.467,77 2.249.110,38 1.973.460,09 -275.650,29 -12,26% 

lte active imobilizate/ 

investitii imobiliare 
150.646,38 214.877,70 365.300,41 4.857.268,84 4.847.866,61 -9.402,23 -0,19% 

 

Valoarea mijloacelor fixe însumează 12.319,94 mil.lei și reprezintă 59% din activele imobilizate.  

 

Pentru societățile comerciale supuse analizei, putem releva că valoarea mijloacelor fixe intrate (luate 

la evidența contabilă pe parcursul anului de gestiune) a constituit 1.148,69 mil. lei, iar valoarea mijloacelor 

fixe ieşite a constituit 70,68 mil. lei, inclusiv: 

- mijloace fixe casate – 26,44 mil. lei,   

- mijloace fixe comercializate – 27,76 mil. lei. 

mii lei 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

 Mijloace fixe intrate 693.351,36 527.834,06 1.745.863,24 1.362.527,82 1.148.693,52 -213.834,30 -15,69% 

Mijloace fixe ieşite - TOTAL 5.356,98 30.348,06 545.850,33 70.558,86 70.683,30 124,44 0,18% 

        

Mijloace fixe ieşite - TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Mijloace fixe ieşite - TOTAL 5.356,98 30.348,06 545.850,33 70.558,86 70.683,30 124,44 0,18% 

Mijloace fixe casate 1.504,01 21.585,32 64.568,03 66.023,75 26.442,82 -39.580,93 -59,95% 

Mijloace fixe comercializate 3.805,37 951,35 476.514,80 4.535,11 27.758,74 23.223,63 512,08% 

Mijloace fixe transmise 47,59 7.811,39 4.768,49 0,00 16.481,74 16.481,74 - 

 

Patrimoniul net (capitalul propriu) al societăților comerciale supuse analizei, la 31.12.2020, a 

constituit 10.506,51 mil. lei, inclusiv, comparativ cu începutul anului de gestiune, capitalul propriu s-a 

micșorat cu 706,56 mil. lei (6,3%). 

mii lei 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Capitalul propriu 5.397.073,77 5.448.599,87 9.471.021,44 11.213.070,27 10.506.511,87 -706.558,40 -6,30% 

Capital social 2.257.590,81 2.258.610,81 4.677.986,06 5.105.353,15 5.176.659,34 71.306,19 1,40% 

 

La două dintre societățile analizate nivelul capitalului propriu este mai mic decît capitalul social. 

 mii lei 
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Coraport între Capital social și Capital propriu Capital Social Capital Propriu Diferența 

S.A. Moldo-Rusa "MOLDOVAGAZ" 1.332.908,00 -1.497.201,51 -2.830.109,51 

S.A."Loteria Nationala a Moldovei" 250,00 -10.965,45 -11.215,45 

SC"IT-CAFÉ" 15.680,70 5.054,79 -10.625,91 

SRL ”Arena Nationala” 692.587,85 682.922,30 -9.665,55 

S.A."MoldFarm" 1.020,00 41,45 -978,55 

S.A."DRUMURI-STRASENI" 34.817,08 34.452,94 -364,14 

    
Majorare semnificativă a patrimoniului net – 152,41 mil. lei - a fost raportată de către S.A. „Furnizarea 

Energiei Electrice Nord”.  

   

 

mii lei 

Top creșteri ale capitalului propriu 2019 2020 Ritmul creșterii (+-) 

S.A."Furnizarea Energiei Electrice Nord" -40.267,39 112.145,29 152.412,68 

S.A."MOLDTELECOM" 4.086.925,90 4.157.264,79 70.338,89 

SRL ”Arena Nationala” 613.728,30 682.922,30 69.194,01 

S.A."AROMA" 18.557,35 54.766,75 36.209,40 

S.A."DRUMURI CRIULENI" 51.774,85 57.133,47 5.358,63 

S.A."Energocom" 68.601,40 73.451,60 4.850,19 

SC"IT-CAFÉ" 2.401,97 5.054,79 2.652,82 

S.A."DRUMURI-IALOVENI" 45.690,97 47.488,50 1.797,53 

S.A."Cartus" 13.819,88 15.180,36 1.360,48 

S.A."BARZA ALBA" 335.101,85 336.199,37 1.097,52 

S.A."SANFARM-PRIM" 13.560,30 14.420,17 859,86 

S.A."DRUMURI-SOROCA" 40.274,61 40.728,53 453,92 

S.A."Uzina de Tractoare"TRACOM" 64.845,70 65.235,02 389,32 

S.A."DRUMURI-RISCANI" 25.881,35 26.261,13 379,78 

 

Scăderea semnificativă a capitalului  propriu la unele societăți este redată în tabelul de jos: 

mii lei 

Top descreșteri ale capitalului propriu 2019 2020 Ritmul creșterii (+-) 

S.A. Moldo-Rusa "MOLDOVAGAZ" -819.739,71 -1.497.201,51 -677.461,80 

S.A."TERMOELECTRICA" 2.149.011,93 2.009.073,09 -139.938,84 

S.A."RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE 

NORD" 
2.859.340,16 2.758.418,53 -100.921,63 

S.A."Centrala Electrica de Termoficare Nord din 

Balti" 
363.074,32 281.229,99 -81.844,33 

S.A."COMBINATUL DE VINURI CRICOVA" 322.187,46 311.030,59 -11.156,86 

S.A."Loteria Nationala a Moldovei" -598,76 -10.965,45 -10.366,68 

S.A.  Combinatul de Panificatie din Chisinau 

"FRANZELUTA" 
290.308,38 282.841,25 -7.467,13 

S.A."Raut" 105.536,54 98.970,46 -6.566,08 

S.A. Centrul International de Expozitii 

"MOLDEXPO" 
46.339,34 42.009,57 -4.329,77 

S.A. "Metalferos" 378.474,57 375.417,44 -3.057,13 

 

Veniturile din vânzări obținute de societățile comerciale supuse analizei în anul 2020 constituie 

18.849,68 mil. lei, fiind în descreștere cu 831,13 mil. lei față de anul 2019.  
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Costul vânzărilor la 31.12.2020  a constituit 16.182,77 mil. lei, fiind în descreștere cu 518,67 mil. lei 

față de anul 2019. 

Profitul brut, ca element principal al rezultatului activității operaționale a societăților comerciale, a 

constituit 2.666,91 mil. lei, fiind înregistrată o scădere cu 312.46 mil. lei față de anul precedent.  

 

mii lei 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 

Venitul din vinzari 18.911.150,00 18.991.668,00 19.389.349,05 19.680.815,00 18.849.682,94 -831.132,06 

Costul vînzărilor 16.136.486,00 16.429.691,00 16.386.609,00 16.701.443,43 16.182.770,32 -518.673,11 

Profitul Brut  2.774.664,00 2.561.977,00 3.002.740,05 2.979.371,57 2.666.912,62 -312.458,95 

       
Majorarea esențială a venitului din vînzări, a fost generată în mare parte de creșterea cu 104,99 mil. lei 

a veniturilor din vînzări a S.A. ”Furnizare Energie Electrice Nord”, care a obținut venituri totale de 1.931,25 

mil. lei, S.A. ”Drumuri Ialoveni”  creștere cu 64,1 mil. lei, S.A. ”Centrala Electrică de Termoficare Nord 

din Bălți” creștere cu 61,81 mil. lei, S.A. ”Drumuri Criuleni” creștere cu 58,86 mil. lei și S.A. ”Metalferos” 

creștere cu 44,67 mil. lei. 

 

Totodată, analizând evoluția activității societăților comerciale se denotă că, cele mai mari creșteri a 

venitului din vînzări se înregistrează după societățile comerciale, după cum urmează:  

      

mii lei 

Cele mai mari creșteri a 

venitului din vinzari 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 
S.A."Furnizarea Energiei 

Electrice Nord" 
1.864.794,44 1.892.883,86 1.840.422,66 1.826.260,66 1.931.247,07 104.986,41 

S.A."DRUMURI-IALOVENI" 48.158,16 90.832,64 110.725,37 115.633,63 179.764,19 64.130,56 

S.A."Centrala Electrica de 

Termoficare Nord din Balti" 
245.734,00 242.069,19 296.865,88 268.286,55 330.094,70 61.808,15 

S.A."DRUMURI CRIULENI" 43.186,98 107.101,29 27.366,76 89.413,71 148.273,76 58.860,05 

S.A. "Metalferos" 750.548,38 1.291.573,44 1.448.744,22 1.192.017,07 1.236.691,11 44.674,05 

S.A."DRUMURI-SOROCA" 50.975,98 83.008,74 139.689,14 73.250,52 98.420,00 25.169,47 

S.A."DRUMURI-CAHUL" 32.207,79 48.194,42 72.480,85 65.280,98 80.747,35 15.466,37 

S.A."DRUMURI-RISCANI" 31.982,14 38.034,95 109.577,44 47.933,37 59.450,11 11.516,73 

S.A."DRUMURI-CIMISLIA" 29.198,23 51.287,39 44.115,42 41.947,29 46.469,79 4.522,50 

 

Cele mai mari scăderi a veniturilor din vînzări au fost generate în mare parte de scăderea veniturilor din 

vînzări a S.A. ””Energocom” cu 451,08 mil. lei, S.A. ”Loteria Națională a Moldovei” descreștere cu 192,17 

mil. lei, S.A. ”Termoelectrica” scădere cu 157,45 mil. lei, S.A. ”Moldovagaz” scădere cu 101,39 mil. lei.  

Analizând evoluția activității societăților comerciale se denotă că, cele mai mari creșteri a venitului din 

vînzări se înregistrează după societățile comerciale, după cum urmează:  

mii lei 

Cele mai mari scaderi a 

venitului din vinzari 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) 

S.A."Energocom" 3.483.047,78 2.998.944,41 3.694.777,95 4.470.843,64 4.019.758,08 -451.085,56 

S.A."Loteria Nationala a 

Moldovei" 
3.700,23 3.399,86 68.687,07 711.199,31 519.025,38 -192.173,93 

S.A."TERMOELECTRICA" 2.424.433,07 2.389.696,76 2.579.734,25 2.335.308,43 2.177.855,12 -157.453,31 

S.A. Moldo-Rusa 

"MOLDOVAGAZ" 
5.759.541,23 5.650.643,29 5.170.207,16 4.623.933,64 4.522.543,01 -101.390,63 

S.A."MOLDTELECOM" 2.233.856,60 1.770.840,05 1.700.312,46 1.650.881,92 1.573.403,33 -77.478,59 

S.A."COMBINATUL DE 

VINURI CRICOVA" 
226.657,05 260.897,69 280.702,17 298.582,18 242.089,22 -56.492,96 
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S.A.  Combinatul de Panificatie 

din Chisinau 

"FRANZELUTA" 

654.247,64 632.325,73 604.156,27 600.175,47 546.997,20 -53.178,27 

 

Analiza indicatorilor de rezultat a societăților comerciale 

 
Rezultatul cumulativ al exercițiului financiar al societăților comerciale cu cotă de stat mai mare de 30% 

pentru anul 2020 constituie o valoare negativă în sumă de 405,88 mil. lei, în scădere cu 709,60 mil. lei față 

de anul precedent. 

mii lei 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Venitul din vinzari 18.911.150,00 18.991.668,00 19.389.349,05 19.680.815,00 18.849.682,94 -831.132,06 -4,22% 

Costul vînzărilor 16.136.486,00 16.429.691,00 16.386.609,00 16.701.443,43 16.182.770,32 -518.673,11 -3,11% 

Profitul Brut  2.774.664,00 2.561.977,00 3.002.740,05 2.979.371,57 2.666.912,62 -312.458,95 -10,49% 

Alte venituri din activitatea 

operatională 
125.520,75 104.658,14 257.826,88 297.915,39 282.516,68 -15.398,72 -5,17% 

Total cheltuieli din 

activitatea operaţională 
663.509,73 630.154,62 2.568.331,08 2.783.168,22 3.293.650,99 510.482,77 18,34% 

 Cheltuieli administrative 226.413,40 219.761,29 519.026,18 510.785,49 537.795,10 27.009,61 5,29% 

Rezultatul din activitatea 

operaţională: profit 

(pierderi) 

117.147,65 59.816,30 -16.710,03 463.494,48 -380.778,91 -844.273,39 
-

182,15% 

Profit (pierdere) pînă la 

impozitare 
117.206,12 123.956,63 681.024,49 378.796,03 -377.712,78 -756.508,81 

-
199,71% 

 Profit net (pierdere netă) 

al perioadei de gestiune 
101.743,21 97.787,78 619.775,80 303.719,51 -405.878,61 -709.598,12 

-

233,64% 

 

Reducerea rezultatului cumulativ se explică prin diminuarea profitului net al S.A. ”Moldovagaz” cu 

699,22 mil. lei, S.A. ”Termoelectrica” în scădere cu 195,61 mil. lei, S.A. ”Rețelele Electrice de Distribuție 

Nord” cu 118,35 mil. lei și alte societăți . 

Din totalul societăților comerciale supuse analizei, 5 top societăți au finalizat anul de gestiune cu 

profit net, în sumă de 248,46 mil. lei, fiind în creștere cu 303,50 mil. lei față de anul 2019. Informația 

detaliată atît a majorării cît și a diminuării profitului net este prezentată în tabelele de mai jos: 

mii lei 

top majorări Profit net 2019 2020 (+-) 

S.A."Furnizarea Energiei Electrice Nord" -100.809,79 152.413,88 253.223,68 

S.A."MOLDTELECOM" 44.135,20 86.021,66 41.886,46 

S.A."DRUMURI CRIULENI" 823,47 6.364,82 5.541,35 

S.A."DRUMURI-IALOVENI" 333,77 1.995,54 1.661,77 

S.A."Uzina de Tractoare"TRACOM" 474,58 1.665,39 1.190,81 

    

               mii lei 

top diminuări Profit net 2019 2020 (+-) 

S.A. Moldo-Rusa "MOLDOVAGAZ" 22.380,78 -676.844,74 -699.225,53 

S.A."TERMOELECTRICA" 190.811,46 -4.798,12 -195.609,58 

S.A."RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE 

NORD" 
100.412,13 -17.937,99 -118.350,12 

S.A."COMBINATUL DE VINURI CRICOVA" 22.546,44 3.470,78 -19.075,66 

S.A.  Combinatul de Panificatie din Chisinau 

"FRANZELUTA" 
6.428,79 -4.116,48 -10.545,27 

S.A."Loteria Nationala a Moldovei" -1.079,91 -10.366,68 -9.286,77 

S.A."Raut" 1.878,23 -5.895,87 -7.774,11 
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11 societăți comerciale cu cotă de stat supuse analizei, active economic, au acumulat  pierderi 

cumulative 735,37 mil. lei, printre care următoarele societăți: 

mii lei 

Top cele mai mari pierderi  2020 ponderea din total pierderi 

S.A. Moldo-Rusa "MOLDOVAGAZ" -676.844,74 91,06% 

S.A."RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE NORD" -17.937,99 2,41% 

S.A."Loteria Nationala a Moldovei" -10.366,68 1,39% 

S.A."Uzina de masini de salubritate din Falesti" -7.679,75 1,03% 

S.A."Raut" -5.895,87 0,79% 

S.A."TERMOELECTRICA" -4.798,12 0,65% 

S.A.  Combinatul de Panificatie din Chisinau "FRANZELUTA" -4.116,48 0,55% 

S.A."Centrala Electrica de Termoficare Nord din Balti" -2.834,02 0,38% 

S.A. Centrul International de Expozitii "MOLDEXPO" -2.781,73 0,37% 

SRL ”Arena Nationala” -2.112,20 0,28% 

 

Creanțele societăților comerciale supuse analizei, la 31.12.2020, au constituit 7.146,00 mil. lei în 

descreștere cu 1.355,00 mil. lei față de perioada de gestiune raportată.  

 

Datoriile curente ale societăților analizate, la finele anului 2020, au constituit 15.614,61 mil. lei cu o 

descreștere de 837,65 mil. lei față de 2019 şi se constituie din: 

mii lei 

 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Credite bancare 571.745,98 605.761,82 464.433,14 452.054,44 457.495,62 5.441,19 1,20% 

Datorii comerciale 1.098.217,83 968.244,86 1.818.492,01 11.909.881,21 11.562.157,57 -347.723,64 -2,92% 

Datorii fața de personal 36.461,20 37.687,33 96.372,04 94.981,53 88.946,87 -6.034,65 -6,35% 

Datorii fața de asigurările 

sociale și medicale 
21.201,31 13.527,97 35.195,04 38.311,03 33.766,00 -4.545,03 -11,86% 

Datorii fața de buget 78.640,87 90.508,00 78.554,29 117.001,45 99.717,75 -17.283,69 -14,77% 

Alte datorii curente 223.535,65 190.794,83 2.992.313,46 2.998.889,57 2.924.437,75 -74.451,82 -2,48% 

Total datorii curente 2.278.866,45 2.131.819,14 16.248.013,96 16.452.254,78 15.614.606,57 -837.648,22 -5,09% 

 
Datoriile totale pe termen lung ale societăților analizate, la finele anului 2020, au constituit 4.234,89 

mil. lei cu o descreștere de 218,46 mil. lei față de 2019 şi se constituie din: 

 

mii lei 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 

Total datorii pe termen lung 672.684,45 513.261,20 4.595.285,47 4.453.348,17 4.234.886,27 -218.461,90 -4,91% 

Credte bancare pe termen lung 414.320,80 332.307,75 513.827,07 507.258,96 329.284,01 -177.974,94 -35,09% 

împrumuturi pe termen lung 0,00 0,00 577.704,58 660.036,85 698.121,54 38.084,69 5,77% 

Alte datorii pe termen lung 258.363,35 180.953,15 3.505.644,01 3.364.320,68 3.142.495,19 -221.825,49 -6,59% 

 
Personal şi salarii. La societățile comerciale supuse analizei, în anul 2020 au activat 11791 angajați, 

salariul mediu lunar fiind de 9,84 mii lei. 
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În SA cu cotă de stat se înregistrează salarii medii lunare mai mari decît media pe economie. Totodată 

se atestă reducerea numărului de angajați, atît din motivul procesului de deetatizare cît şi  din cauza 

optimizărilor interne.  

 

mii lei 

Denumirea indicatorului 2016 2017 2018 2019 2020 (+-) (%) 
Numărul mediu scriptic al 

personalului 
7.582 7.163 12.161 11.982 11.791 -191,65 -1,60% 

Salariul mediu lunar  5,55 5,82 8,39 9,54 9,84 0,30 3,16% 

Maximum pe Salariul mediu lunar  9,55 10,24 19,57 21,52 27,90 6,38 29,62% 

 
Cele mai mari salarii medii se înregistrează în sectorul energetic, mărimea cărora depășește de peste 

trei ori valoarea medie a salariului mediu pe economie. 

mii lei 

Cele mai mari salarii medii, mii lei  2019 2020 (+-) (%) 

S.A."Energocom" 21,4 27,897 6,50 30,36% 

S.A. Moldo-Rusa "MOLDOVAGAZ" 21,522 23,863 2,34 10,88% 

S.A."Furnizarea Energiei Electrice Nord" 14,058 14,813 0,76 5,37% 

S.A."Uzina de Tractoare"TRACOM" 12,807 14,408 1,60 12,50% 

S.A."Cartus" 19,5023 13,575 -5,93 -30,39% 

S.A."TERMOELECTRICA" 13,386 13,329 -0,06 -0,43% 

S.A. "Metalferos" 11,383 11,802 0,42 3,68% 

S.A."MOLDTELECOM" 11,173 11,447 0,27 2,45% 

S.A."Centrala Electrica de Termoficare Nord din Balti" 9,595 11,201 1,61 16,74% 

S.A."RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE NORD" 10,429 11,134 0,71 6,76% 

S.A."Institutul de cercetari stiintifice "Rif-Acvaaparat" 9,317 10,12 0,80 8,62% 

S.A."DRUMURI CRIULENI" 7,831 9,75 1,92 24,51% 

S.A. Centrul International de Expozitii "MOLDEXPO" 12,166 9,345 -2,82 -23,19% 

 

 

Indicatorii de bază ce caracterizează stabilitatea economico-financiară a societăților 

comerciale: 

 
Rata stabilității financiare exprimă independența financiară a întreprinderii şi reflectă măsura în care 

întreprinderea dispune de resurse financiare cu caracter permanent față de totalul resurselor de finanțare. 

Se consideră satisfăcătoare, dacă este mai mare sau egala cu 1/3.  

La situația din 31.12.2020, practic toate societățile comerciale analizate au atins un nivel optim al 

ratei stabilității financiare, cu excepția a 2 societăți: S.A.”Energocom” și S.A. „Loteria Națională a 

Moldovei”. 

Un indicator relevant în aprecierea poziției întreprinderilor pe piață, este rentabilitatea veniturilor 

din vânzări. La situația din 31.12.2020, din  societățile comerciale  supuse analizei doar 17 au atins un 

nivel ce depăşeşte nivelul optim stabilit pentru rentabilitatea veniturilor din vânzări (mai mare de 20%), iar 

la 21 societăți rentabilitatea veniturilor din vînzări este sub normele stabilite.  

 

Denumirea entității 
Rentabilitatea venitului din 

vînzări în anul 2020, %  

S.A."Flamingo - 96 " 100,00% 

S.A."LIVSERVCOM" 93,11% 
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S.A."MOLDOVA-FILM" 90,25% 

S.A."Moldcinema" 85,80% 

SC"IT-CAFÉ" 73,41% 

S.A."AROMA" 63,70% 

S.A."Vinuri Ialoveni" 50,13% 

S.A."Raut" 46,78% 

S.A."Uzina de Tractoare"TRACOM" 45,70% 

S.A."Institutul de cercetari stiintifice "Rif-Acvaaparat" 45,23% 

S.A."BARZA ALBA" 41,25% 

S.A."Combinatul de produse cerealiere din Chisinau" 40,00% 

S.A."Cartus" 36,32% 

S.A. Centrul International de Expozitii "MOLDEXPO" 35,54% 

S.A. Moldo-Rusa "MOLDOVAGAZ" 30,63% 

S.A."COMBINATUL DE VINURI CRICOVA" 23,81% 

S.A."Loteria Nationala a Moldovei" 20,35% 

S.A."MOLDTELECOM" 19,52% 

S.A."DRUMURI-CAUSENI" 17,06% 

S.A.  Combinatul de Panificatie din Chisinau "FRANZELUTA" 15,49% 

S.A."DRUMURI-STRASENI" 13,05% 

S.A."DRUMURI-EDINET" 12,47% 

S.A."Aqua-Prut" 11,62% 

S.A."Furnizarea Energiei Electrice Nord" 10,52% 

S.A."SANFARM-PRIM" 8,83% 

S.A."TERMOELECTRICA" 8,20% 

S.A. "Metalferos" 8,07% 

S.A."DRUMURI CRIULENI" 7,61% 

S.A."DRUMURI ORHEI" 7,56% 

S.A."Centrala Electrica de Termoficare Nord din Balti" 7,39% 

S.A."DRUMURI-CIMISLIA" 7,14% 

S.A."DRUMURI-CAHUL" 6,02% 

S.A."DRUMURI-RISCANI" 5,67% 

S.A."RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE NORD" 5,64% 

S.A."DRUMURI-IALOVENI" 4,30% 

SRL ”Metrompas” 4,26% 

S.A."DRUMURI-SOROCA" 3,71% 

S.A."Energocom" 1,35% 

 
Rentabilitatea capitalului propriu (financiară), caracterizează eficiența utilizării resurselor proprii, 

nivelul optim fiind de 20-25%. La situația din 31.12.2020, au depășit nivelul optim al  rentabilității 

capitalului propriu 6 societăți. La 25 societăți comerciale - rentabilitatea capitalului propriu (financiară) 

este mai mică față de nivelul optim recomandat, iar la 16 societăți comerciale indicele este negativ.  

 

Rentabilitatea capitalului propriu, % 
2020  

 Denumirea entității 

S.A."Furnizarea Energiei Electrice Nord" 424,09 

S.A."Loteria Nationala a Moldovei" 179,29 

S.A."AROMA" 98,77 

S.A. Moldo-Rusa "MOLDOVAGAZ" 58,43 
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S.A."Energocom" 34,46 

S.A."STADIONUL REPUBLICAN" 21,31 

S.A."Cartus" 17,33 

S.A."DRUMURI CRIULENI" 11,69 

S.A."SANFARM-PRIM" 6,15 

S.A."DRUMURI-IALOVENI" 4,28 

S.A. "Metalferos" 3,66 

S.A."Institutul de cercetari stiintifice "Rif-Acvaaparat" 2,75 

S.A."DRUMURI-CAHUL" 2,63 

S.A."Uzina de Tractoare"TRACOM" 2,56 

S.A."MOLDTELECOM" 2,09 

S.A."DRUMURI-CAUSENI" 1,48 

S.A."DRUMURI-CIMISLIA" 1,47 

S.A."DRUMURI-RISCANI" 1,40 

S.A."DRUMURI ORHEI" 1,35 

S.A."DRUMURI-SOROCA" 1,14 

S.A."DRUMURI-STRASENI" 1,11 

S.A."COMBINATUL DE VINURI CRICOVA" 1,10 

S.A."BARZA ALBA" 1,06 

S.A."Fabrica de zahar din Ghindesti" 0,21 

CA ”Auto-Siguranta”              0,10 

S.A. Combinatul de produse cerealiare "Cereale-Flor" 0,08 

S.A."Combinatul de produse cerealiere din Chisinau" 0,08 

S.A."Cupcini-Cristal" pentru producerea zaharului 0,05 

S.A."DRUMURI-EDINET" 0,01 

S.A."Fabrica de conserve PROVIT" 0,01 

S.A."Moldcinema" 0,97 

S.A."TERMOELECTRICA" -0,23 

SRL ”Arena Nationala” -0,33 

S.A."RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE NORD" -0,64 

S.A."Flamingo - 96 " -0,57 

S.A.  Combinatul de Panificatie din Chisinau "FRANZELUTA" -1,44 

S.A."Aqua-Prut" -1,96 

S.A."MOLDOVA-FILM" -2,86 

S.A."Raut" -5,77 

S.A. Centrul International de Expozitii "MOLDEXPO" -6,30 

S.A."Alimentarmas" -6,67 

S.A."LIVSERVCOM" -14,99 

S.A."MoldFarm" -10,09 

SRL ”Metrompas” -10,54 

S.A."Uzina de masini de salubritate din Falesti" -16,55 

SC"IT-CAFÉ" -50,87 

S.A."Vinuri Ialoveni" -160,33 

 

Rentabilitatea activelor (economică Ra) (profit net/valoarea medie a activelor totale) este un 

indicator al profitabilității societății față de activele sale totale. Indicatorul arată cîți lei aduce sub forma de 

profit, un leu investit în active. La situația din 31.12.2020, nivelul optim al rentabilității activelor de 10% a 

fost depășit de 3 (trei) societăți comerciale, SA „Energocom” – 61,83%, S.A. ”Aroma” – 27,52% și S.A. 
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”Cartuș” – 10,61%. La 2 societăți rentabilitatea activelor este mai mare de 5%, S.A. ”Drumuri Criuleni” – 

9,28% și S.A. ”Energocom” – 6,40%. La 23 societăți cu cotă de stat Rentabilitatea activelor este pozitivă 

nivelului optim mai mic de 5%, iar la 25 societăți rentabilitatea activelor este negativă. 

Denumirea entității  Rentabilitatea activelor în anul 2020, %  

S.A."Furnizarea Energiei Electrice Nord" 61,83 

S.A."AROMA" 27,52 

S.A."Cartus" 10,61 

S.A."DRUMURI CRIULENI" 9,28 

S.A."Energocom" 6,40 

S.A. "Metalferos" 3,65 

S.A."SANFARM-PRIM" 2,84 

S.A."Uzina de Tractoare"TRACOM" 2,50 

S.A."DRUMURI-IALOVENI" 2,43 

S.A."Institutul de cercetari stiintifice "Rif-Acvaaparat" 2,20 

S.A."DRUMURI-CAHUL" 1,80 

S.A."MOLDTELECOM" 1,58 

S.A."BARZA ALBA" 1,46 

S.A."DRUMURI-CIMISLIA" 1,32 

S.A."DRUMURI ORHEI" 1,10 

S.A."DRUMURI-CAUSENI" 1,10 

S.A."DRUMURI-RISCANI" 1,09 

S.A."DRUMURI-SOROCA" 1,00 

S.A."Moldcinema" 0,96 

S.A."DRUMURI-STRASENI" 0,87 

S.A."COMBINATUL DE VINURI CRICOVA" 0,54 

CA "Auto-Siguranta" 0,09 

S.A."DRUMURI-EDINET" 0,01 

 

Coeficienții ce caracterizează echilibrul economico-financiar al societăților, cum ar fi rata 

autonomiei globale (ponderea surselor proprii în totalul mijloacelor utilizate pentru finanțarea activității 

întreprinderii, norma > 0.5) şi rata solvabilității generale (raportul activelor totale la totalul datoriilor, 

norma 2). 

Rata autonomiei globale exprimă independență financiară a societății. Creșterea ponderii capitalului 

propriu al societății în pasivul bilanțier, are efecte benefice asupra autonomiei financiare totale, astfel cu 

cît capitalurile proprii sunt mai mari cu atît mai puțin societatea apelează la credite pentru finanțarea 

investițiilor. 
 

Rata autonomiei globale (coeficientul de autonomie), % 2020 

Denumirea entității  

S.A. "Metalferos" 0,99 

S.A."Moldcinema" 0,99 

S.A."BARZA ALBA" 0,95 

S.A."DRUMURI-CIMISLIA" 0,93 

S.A."DRUMURI-SOROCA" 0,89 

S.A."Aqua-Prut" 0,88 

S.A."Ceramica-T" 0,88 

S.A."Raut" 0,88 
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S.A.  Combinatul de Panificatie din Chisinau "FRANZELUTA" 0,84 

S.A."DRUMURI-STRASENI" 0,84 

S.A."Institutul de cercetari stiintifice "Rif-Acvaaparat" 0,82 

S.A."DRUMURI-RISCANI" 0,79 

S.A."DRUMURI CRIULENI" 0,79 

S.A."Hotelul Chisinau" 0,79 

S.A."MOLDTELECOM" 0,77 

S.A."DRUMURI-EDINET" 0,75 

S.A."DRUMURI-CAUSENI" 0,73 

S.A."Flamingo - 96 " 0,69 

S.A."DRUMURI-CAHUL" 0,61 

S.A."DRUMURI-IALOVENI" 0,54 

S.A."SANFARM-PRIM" 0,52 

S.A."Alimentarmas" 0,54 

S.A."COMBINATUL DE VINURI CRICOVA" 0,50 

S.A."AROMA" 0,45 

S.A."Centrala Electrica de Termoficare Nord din Balti" 0,37 

S.A."TERMOELECTRICA" 0,37 

S.A. Centrul International de Expozitii "MOLDEXPO" 0,25 

S.A."Energocom" 0,19 

S.A. Moldo-Rusa "MOLDOVAGAZ" -0,13 

S.A."Loteria Nationala a Moldovei" -0,15 

S.A."Cupcini-Cristal" pentru producerea zaharului -0,58 

S.A."Complecons" -0,63 

S.A."Fabrica de zahar din Ghindesti" -1,30 

S.A."Fabrica de conserve PROVIT" -6,03 

S.A."STADIONUL REPUBLICAN" -18,32 

S.A. Combinatul de produse cerealiare "Cereale-Flor" -23,42 

 

Rata solvabilității generale  reflecta capacitatea unei întreprinderi de a face față tuturor scadentelor 

sale, atât pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung (norma > de 2,0). 

Rata solvabilității generale, % 2020 

Denumirea entității 
 

SRL ”Arena Nationala” 500,49 

SRL ”Metrompas” 233,18 

S.A. "Metalferos" 179,09 

S.A."Moldcinema" 113,63 

S.A."Uzina de Tractoare"TRACOM" 63,70 

S.A."Uzina de masini de salubritate din Falesti" 43,84 

CA "Auto-Siguranta" 19,45 

S.A."BARZA ALBA" 19,35 

S.A."DRUMURI-CIMISLIA" 14,52 

S.A."MoldFarm" 11,11 

S.A."RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE NORD" 10,86 

S.A."Aqua-Prut" 9,97 

S.A."MOLDOVA-FILM" 9,71 

S.A."DRUMURI-SOROCA" 9,29 
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S.A."Raut" 8,43 

S.A."Ceramica-T" 8,37 

S.A."DRUMURI ORHEI" 7,00 

S.A.  Combinatul de Panificatie din Chisinau "FRANZELUTA" 6,22 

S.A."DRUMURI-STRASENI" 6,14 

S.A."Institutul de cercetari stiintifice "Rif-Acvaaparat" 5,65 

S.A."DRUMURI CRIULENI" 4,83 

S.A."Hotelul Chisinau" 4,77 

S.A."DRUMURI-RISCANI" 4,71 

S.A."MOLDTELECOM" 4,42 

S.A."DRUMURI-EDINET" 3,95 

S.A."DRUMURI-CAUSENI" 3,74 

S.A."Flamingo - 96 " 3,23 

S.A."DRUMURI-CAHUL" 2,56 

S.A."DRUMURI-IALOVENI" 2,22 

PP"Casa Editoriala IT-Moldova" SRL 2,13 

S.A."Alimentarmas" 2,19 

S.A."SANFARM-PRIM" 2,08 

S.A."Cartus" 2,02 

S.A."COMBINATUL DE VINURI CRICOVA" 1,99 

S.A."AROMA" 1,83 

S.A."Furnizarea Energiei Electrice Nord" 1,72 

S.A."Centrala Electrica de Termoficare Nord din Balti" 1,59 

S.A."TERMOELECTRICA" 1,58 

S.A."Energocom" 1,33 

S.A. Centrul International de Expozitii "MOLDEXPO" 1,32 

SC"IT-CAFÉ" 1,27 

S.A."LIVSERVCOM" 1,13 

S.A."COMBUSTIBIL SOLID" 1,21 

S.A."Vinuri Ialoveni" 1,00 

S.A. Moldo-Rusa "MOLDOVAGAZ" 0,91 

S.A."Loteria Nationala a Moldovei" 0,87 

S.A."Cupcini-Cristal" pentru producerea zaharului 0,63 

S.A."Complecons" 0,62 

S.A."Combinatul de produse cerealiere din Chisinau" 0,49 

S.A."Fabrica de zahar din Ghindesti" 0,43 

S.A."Fabrica de conserve PROVIT" 0,14 

S.A."STADIONUL REPUBLICAN" 0,05 

S.A. Combinatul de produse cerealiere "Cereale-Flor" 0,04 
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7.3. INTERACȚIUNEA ÎNTREPRINDERILOR DE STAT ŞI SOCIETĂȚILOR COMERCIALE CU 

CAPITAL INTEGRAL SAU MAJORITAR DE STAT CU BUGETUL PUBLIC NAȚIONAL  

 

Conform datelor generalizate, pentru perioada de activitate 2020,  suma defalcărilor de la profitul net 

al întreprinderilor de stat în bugetul de stat a constituit 47.678,85 mii lei.  

În aceiași perioada de gestiune, suma dividendelor primite de la cota parte a proprietății publice în 

societățile comerciale în bugetul de stat a constituit 57.149,47 lei. 

Veniturile din deetatizarea bunurilor proprietate de stat au constituit 372 170,6 mii lei. 

 

 
8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

Concluzii 

Deși dinamica indicatorilor de rezultat a entităților cu cotă de stat este una pozitivă, iar profitul net 

cumulativ al întreprinderilor de stat şi societăților comerciale este unul pozitiv şi atinge valoarea de peste 

400 mil lei, majoritatea entităților cu cotă de stat înregistrează indicatori de performanță (rentabilitate a 

activelor, a capitalului propriu) sub normativele recomandate. Indicatori de rezultat la nivelul sau peste 

nivelul normativelor se atestă preponderent în sectoarele în care entitățile asigură prestarea unor servicii 

publice de importanța națională cum ar fi serviciile de cadastru, telecomunicații, distribuția de energie 

electrică. Ca şi în anii precedenți cea mai gravă situație se atestă la entitățile cu cotă de stat din domeniul 

agricol, cum ar fi stațiunile de irigare, stațiunile tehnologice experimentale. Nivelul indicatorilor de 

îndatorare a entităților cu cotă de stat (rata autonomiei globale), este mult peste minimul acceptabil, ceea 

ce atestă incapacitatea sectorului antreprenorial public de a atrage finanțare din surse externe în scopul 

valorificării activelor deținute, modernizării tehnologiilor de producție. În mare parte, datoriile entităților 

de stat din domeniul irigării sînt formate din datoriile față de personal.   

Concentrarea instituțională excesivă a patrimoniului public de stat în cadrul entităților cu cotă de stat, 

comparativ cu sarcinile formulate în cadrul strategiilor sectoriale sau, respectiv, subutilizarea lui, are drept 

consecință folosirea lui incompletă, neconformă sau abandonarea lui. 

Conducerea executivă a entităților cu cotă de stat în marea lor parte nu aplică metode eficiente de 

management operațional (de producție), financiar, comercial (marketing),  nu dispune de strategii de 

dezvoltare a entității, planuri de afaceri, investiționale etc., și nu face față sarcinilor stabilite entităților cu 

cotă de stat în cadrul strategiilor şi programelor naționale şi/sau sectoriale ale statului. 

 

Recomandări 

 
1. Lansarea unui proces amplu de consultare inter-ministerială, cu implicarea comunității academice 

şi societății civile, cu scopul evaluării rolului entităților economice cu capital public în implementarea 

politicilor naționale de ramură, identificarea şi evaluarea rolului entităților cu cotă de stat în sistemul 

economic şi administrativ național.   

2. Inițierea procedurilor de evaluare cantitativă şi calitativă a patrimoniului întreprinderilor de stat și 

al societăților comerciale cu capital de stat, în scopul identificării bunurilor care nu sunt incluse în circuitul 

economic, elaborării unor proiecte de valorificare a acestora în cadrul acelorași sau în cadrul altor entități 

prin transferul activelor subutilizate, precum și prin accelerarea procesului de deetatizare a activelor 

neutilizate, inclusiv în cadrul unor proiecte de parteneriat public privat. 

3. Elaborarea propunerilor de reconfigurare a activelor entităților cu cotă de stat din domeniile 

economice subtilizate în domeniile în care există deficit de active prin transfer de active între entități şi/sau 

reorganizarea juridico-patrimonială a entităților cu cotă de stat prin fuziune, lichidarea entităților economice 

fără activitate economică şi/sau fără active de producție. 

4. Diversificarea activității entităților cu cotă de stat prin dezvoltarea unor genuri noi de activitate, ce 

derivă din activitatea de bază, din structura şi calitatea tehnologică a activelor deținute de acestea. 
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5. Elaborarea unui mecanism de control riguros al procesului de formare a costurilor de producție, care 

ar permite verificarea achizițiilor care nu vor fi antrenate în procesul de producție  sau achiziții la preturi 

exagerate. 

6. Elaborarea indicatorilor de performanță pentru entitățile cu cotă de stat conform domeniilor de 

activitate a întreprinderilor (indicatori specifici şi nivelul minim recomandat pe fiecare domeniu separat) şi 

efectuarea comparabilității cu indicatorii identici din sectorul privat național şi regionali similari conform 

datelor BNS, autorităților statistice din țările vecine, instituțiilor internaționale. 

7. Reevaluarea de către APP a planurilor de afaceri ale entităților economice de stat în vederea 

verificării corespunderii acestora standardelor de calitate şi gradului de corespundere cu strategiile 

sectoriale. 

8. Elaborarea și implementarea mecanismului de monitorizare a eficienței și eficacității utilizării 

proprietății publice aflate în gestiunea/proprietatea întreprinderilor de stat/ societăților comerciale cu capital 

public. 

9. Asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor; elaborarea și 

aprobarea regulamentelor privind achiziția de bunuri, lucrări și servicii de către a întreprinderile de stat și 

societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;  

10. Asigurarea accesului publicului larg la informațiile privind rezultatele activității economico-

financiare a întreprinderilor; 

11. Creșterea gradului de responsabilitate a autorităților administrației publice centrale în atribuirea, 

monitorizarea și raportarea procesului de implementare a contractelor de parteneriat public-privat.  



 

9. ANEXE 

 

9.1. REZULTATELE ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETĂȚILOR COMERCIALE CU COTĂ DE STAT MAI MARE DE 

30% PENTRU ANUL 2020 

mii lei 

Denumirea S.A. 
Capital 

social    

 Capitalul 

propriu 

 Mijloace 

fixe 

 Imobilizări 

corporale în 

curs de 

execuţie 

 Terenuri 
 Total active 

imobilizate 

 Total active 

circulante 

 Total datorii 

curente 

 Venitul din 

vinzari 

 Profit brut 

(pierdere brută) 

 Profit net 

(pierdere netă) 

al perioadei de 

gestiune 

S.A.  Combinatul de Panificatie 

din Chisinau "FRANZELUTA" 37.450,04 282.841,25 182.914,81 275,34 1.770,56 198.459,75 138.536,24 54.154,74 546.997,20 84.721,98 -4.116,48 

S.A. "Metalferos" 3.590,42 375.417,44 41.570,02 9.752,44 12.686,98 64.061,47 313.478,57 2.108,09 1.236.691,11 99.790,64 13.785,18 

S.A. Centrul International de 
Expozitii "MOLDEXPO" 7.903,05 42.009,57 21.991,28 1.405,40 117.538,28 141.797,25 29.483,54 11.731,22 8.283,09 2.943,72 -2.781,73 

S.A. Combinatul de produse 

cerealiare "Cereale-Flor" 18.016,25 -152.264,99 1.882,04 0,00 0,00 2.551,63 3.950,45 131.307,61 0,00 0,00 -127,44 

S.A. Moldo-Rusa 
"MOLDOVAGAZ" 1.332.908,00 -1.497.201,51 23.969,30 0,00 1.735,05 6.230.559,94 5.253.922,60 12.687.910,04 4.522.543,01 1.385.239,99 -676.844,74 

S.A."Alimentarmas" 24.356,54 18.649,96 17.790,51 5.513,35 0,00 23.544,52 11.055,96 15.577,47 0,00 0,00 -1.295,60 

S.A."Aqua-Prut" 1.928,85 12.042,88 7.177,49 0,00 0,00 12.040,85 1.638,02 1.372,31 7.951,15 923,94 -238,49 

S.A."AROMA" 68.098,80 54.766,75 7.216,61 230,69 0,00 7.628,05 113.491,48 65.014,19 20.661,76 13.161,99 36.209,40 

S.A."BARZA ALBA" 136.712,00 336.199,37 23.044,33 1.523,82 9.396,33 34.638,70 319.885,08 8.963,43 34.138,87 14.081,56 3.572,28 

S.A."Cartus" 123,56 15.180,36 84,47 0,00 0,00 89,02 30.006,29 11.125,48 25.841,82 9.386,64 2.512,82 

S.A."Centrala Electrica de 

Termoficare Nord din Balti" 117.074,30 281.229,99 529.813,79 12.453,12 38.579,20 581.481,78 176.811,76 249.332,99 330.094,70 24.386,37 -2.834,02 

S.A."Ceramica-T" 18.472,20 17.856,02 259,38 9.048,65 0,00 17.863,96 2.413,63 2.400,99 0,00 0,00 0,00 

S.A."Combinatul de produse 

cerealiere din Chisinau" 115.925,24 -17.102,72 6.814,01 2.834,15 0,00 9.778,05 6.892,09 33.772,85 50,00 20,00 -14,52 

S.A."COMBINATUL DE 

VINURI CRICOVA" 182.564,00 311.030,59 288.427,09 21.208,68 1.110,49 336.499,64 289.782,55 226.543,45 242.089,22 57.652,11 3.470,78 

S.A."COMBUSTIBIL SOLID" 3.359,65 1.649,15 0,17 0,00 0,00 3.183,48 8.789,25 9.709,42 0,00 0,00 0,00 

S.A."Complecons" 3.911,61 -1.149,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836,08 2.984,51 0,00 0,00 0,00 

S.A."Cupcini-Cristal" pentru 

producerea zaharului 29.214,20 -19.424,50 6.726,65 2.430,14 4.574,12 13.736,38 19.620,83 47.389,24 0,00 0,00 -9,80 

S.A."DRUMURI CRIULENI" 42.389,96 57.133,47 37.503,01 0,00 5.625,65 43.135,52 28.917,29 9.293,68 148.273,76 11.290,97 6.364,82 

S.A."DRUMURI ORHEI" 41.054,43 43.224,24 30.528,32 4.926,68 2.629,59 38.155,81 12.272,90 4.574,87 53.385,74 4.037,70 580,02 
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S.A."DRUMURI-CAHUL" 24.101,10 33.497,73 24.072,81 138,13 0,00 25.084,53 29.819,74 21.406,23 80.747,35 4.862,34 875,47 

S.A."DRUMURI-CAUSENI" 25.307,10 28.286,64 30.216,91 0,00 13,88 31.243,72 7.360,05 9.133,65 47.279,94 8.065,67 417,56 

S.A."DRUMURI-CIMISLIA" 22.187,42 29.224,12 22.658,54 21,45 0,00 22.682,96 8.702,66 2.161,50 46.469,79 3.319,75 426,16 

S.A."DRUMURI-EDINET" 25.185,71 28.610,36 23.894,07 1.667,51 1.144,63 26.707,92 11.612,65 8.020,58 52.425,56 6.535,01 2,11 

S.A."DRUMURI-IALOVENI" 37.291,57 47.488,50 25.504,44 0,00 0,00 25.629,19 62.489,43 39.769,62 179.764,19 7.724,78 1.995,54 

S.A."DRUMURI-RISCANI" 26.003,56 26.261,13 20.109,51 14,15 1.246,67 22.137,95 11.208,41 5.838,57 59.450,11 3.371,01 365,42 

S.A."DRUMURI-SOROCA" 33.610,84 40.728,53 15.906,83 236,62 0,00 16.592,61 29.050,55 4.914,63 98.420,00 3.655,32 463,01 

S.A."DRUMURI-STRASENI" 34.817,08 34.452,94 18.300,66 857,84 43,68 19.242,59 21.915,41 6.705,05 77.054,94 10.052,23 380,39 

S.A."Energocom" 100,00 73.451,60 163,48 0,00 0,00 163,48 385.661,10 292.489,97 4.019.758,08 54.175,43 24.472,32 

S.A."Fabrica de conserve 
PROVIT" 15.977,33 -13.684,29 1.787,42 206,98 0,00 1.994,40 276,30 697,97 0,00 0,00 -1,78 

S.A."Fabrica de zahar din 

Ghindesti" 20.453,05 -28.979,50 2.774,22 0,00 0,00 6.928,80 15.362,82 51.271,12 0,00 0,00 -61,47 

S.A."Flamingo - 96 " 9.570,66 9.877,59 13.092,83 0,00 0,00 13.092,83 1.216,76 4.432,00 114,00 114,00 -56,91 

S.A."Furnizarea Energiei 

Electrice Nord" 30,00 112.145,29 6.125,34 0,00 28,89 7.797,03 278.014,02 166.428,30 1.931.247,07 203.169,58 152.413,88 

S.A."Hotelul Chisinau" 1.449,39 6.233,27 876,91 16,67 0,00 2.208,96 5.679,40 1.655,10 0,00 0,00 0,00 

S.A."Institutul de cercetari 
stiintifice "Rif-Acvaaparat" 1.920,70 20.060,97 5.581,97 179,58 0,00 5.581,97 18.791,48 4.312,48 12.289,52 5.558,86 551,88 

S.A."LIVSERVCOM" 1.844,38 522,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.503,34 2.368,51 928,86 864,86 -84,62 

S.A."Loteria Nationala a 

Moldovei" 250,00 -10.965,45 13.524,39 0,00 0,00 14.551,67 56.301,25 57.976,21 519.025,38 105.606,02 -10.366,68 

S.A."Moldcinema" 1.182,61 2.348,97 1.126,35 0,00 0,00 1.283,43 1.086,39 20,86 716,81 615,05 22,79 

S.A."MoldFarm" 1.020,00 41,45 39,92 0,00 0,00 39,92 5,63 4,10 0,00 0,00 -4,41 

S.A."MOLDOVA-FILM" 28.447,94 43.614,41 26.799,69 0,00 0,00 40.910,54 7.710,45 4.964,87 3.921,48 3.538,99 -1.249,33 

S.A."MOLDTELECOM" 1.015.120,36 4.157.264,79 4.647.356,02 63.939,01 10.526,85 5.137.035,45 234.916,86 920.653,08 1.573.403,33 307.194,27 86.021,66 

S.A."Raut" 49.326,04 98.970,46 79.711,10 3.111,96 0,00 83.976,45 28.598,85 12.944,11 4.106,00 1.920,66 -5.895,87 

S.A."RETELELE ELECTRICE 
DE DISTRIBUTIE NORD" 245.379,28 2.758.418,53 2.654.255,25 5.479,65 5.186,29 2.758.418,53 159.042,93 162.157,95 678.493,78 38.241,81 -17.937,99 

S.A."SANFARM-PRIM" 4.492,33 14.420,17 9.480,45 0,00 0,00 9.751,49 18.002,85 13.333,81 81.940,45 7.233,07 860,23 

S.A."STADIONUL 

REPUBLICAN" 1.698,05 -3.356,80 183,11 0,00 0,00 183,11 0,13 3.540,03 0,00 0,00 -646,40 

S.A."TERMOELECTRICA" 554.051,66 2.009.073,09 3.399.757,42 169.836,54 97.889,11 4.198.777,88 1.299.306,95 191.238,51 2.177.855,12 178.639,72 -4.798,12 

S.A."Uzina de masini de 
salubritate din Falesti" 15.435,78 42.656,73 9.081,44 34.422,15 0,00 43.503,59 148,79 995,64 2.801,86 96.267,92 -7.679,75 

S.A."Uzina de 

Tractoare"TRACOM" 59.839,19 65.235,02 26.521,31 53,72 0,00 49.266,98 17.008,53 1.040,48 19.025,46 8.695,32 1.665,39 

S.A."Vinuri Ialoveni" 6.719,80 111,44 4.646,88 1.107,71 600,97 6.471,97 38.221,61 44.558,58 3.240,51 1.624,41 -900,73 

SC"IT-CAFÉ" 15.680,70 5.054,79           1.890,94 619,03 454,42 -1.896,49 
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SRL ”Arena Nationala” 692.587,85 682.922,30 47,65 4.236,60 419.181,65 423.637,93 260.651,62 1.367,25 0,00 0,00 -2.112,20 

SRL ”Metrompas” 2.554,68 12.308,58 8.629,55 16,41 302,18 8.950,55 3.411,05 53,01 1.329,33 56,68 -1.369,86 

Total 5.176.659,34 10.506.511,87 12.319.939,74 357.145,11 731.811,05 20.766.125,96 9.778.886,62 15.614.606,57 18.849.682,94 2.769.194,78 -405.878,61 

 

9.2. REZULTATELE ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR DE STAT PENTRU ANUL 2020 

mii lei 

Denumirea Î.S. 
  Capital 

statutar     

 Capitalul 

propriu 

 Mijloace 

fixe 

 Imobilizări 

corporale în 

curs de 

execuţie 

 Terenuri 
 Total active 

imobilizate 

 Total active 

circulante 
 Total active 

 Total 

datorii 

curente 

 Venitul din 

vinzari 

 Profit 

brut 

(pierdere 

brută) 

 Profit net 

(pierdere 

netă) al 

perioadei de 

gestiune 

Colegiul National de 

Viticultura si Vinificatie din 

Chisinau 7.863,27 13.221,96 32.815,85 1.286,19 0,00 34.172,04 21.924,42 56.096,47 42.798,79 118,14 106,58 -2.001,39 

I.S. "ASELTEH" 12.388,85 2.201,33 0,00 0,00 0,00 1.158,66 1.207,53 2.366,19 164,86 734,98 344,98 -6.685,78 

I.S. "Centrul de Metrologie 
Aplicată si Certificare" 20.837,00 31.161,62 27.696,84 840,10 0,00 30.087,11 9.693,02 39.780,12 8.604,43 26.193,60 6.350,50 81,20 

I.S. "Centrul Republican pentru 

Ameliorarea si Reproductia 
Animalelor" 4.433,39 16.715,88 5.025,22 1.063,94 1.473,61 7.693,08 11.453,79 19.146,87 780,82 1.951,42 1.583,63 276,59 

I.S. "Intreprinderea pentru 

Silvicultura Comrat"  2.628,12 1.881,42 1.873,83 0,00 0,00 2.959,46 2.930,44 5.889,90 4.008,48 6.025,99 3.583,22 -1.013,00 

I.S. "Serviciul Asistenta 
Beneficiari la Obiectele 

Sociale"  3,00 773,97 0,00 0,00 0,00 31,26 13.496,36 13.527,62 5.466,88 1.309,03 -32,48 -312,24 

I.S. "Statiunea Tehnologica 

pentru Irigare Cahul" 640,00 32.549,83 1.356,82 33.990,98 0,00 35.350,38 1.703,47 37.120,04 4.570,21 975,45 968,10 -529,24 

I.S. "Statiunea Tehnologoca-

Experimentala, Maximovca"  22.974,91 16.140,78 18.689,82 0,00 0,00 18.700,45 6.888,89 25.589,34   5.164,96 553,13 -1.531,33 

I.S. "Urbanproiect" 9.441,00 2.420,89 462,10 1,17 0,00 5.975,59 2.542,08 8.517,67 5.424,45 3.584,10 -721,73 -4.021,44 

I.S. Centrul de cultura populara 

"Veselia" 134,79 46,17 75,26 0,00 0,00 75,26 127,28 202,54 156,37 473,03 229,13 1,58 

I.S. de baza "Medisan"               154.600,00 156.587,42 3,03 0,00 0,00 155.522,86 3.741,78 159.264,64 2.677,23 0,00 0,00 -1.355,60 

I.S. de Paza paramilitara a 

obiectelor energetice "Scutul 

Energetic" 569,05 -105,01 70,35 0,00 0,00 71,48 66,63 138,11 243,12 267,00 6,57 -435,74 

I.S. Editorial - Poligrafică 

"Ştiinţa" 160,09 4.536,14 933,20 0,00 0,00 1.010,88 12.032,26 13.043,14 7.427,98 16.207,23 5.812,72 1.394,27 

I.S. Editura de Imprimate 

"Statistica" 7.595,46 10.584,59 8.817,94 0,00 3.677,00 12.757,15 2.176,70 14.933,84 672,25 5.922,46 2.879,58 -638,88 

I.S. Intreprinderea  Silvo-
Cinegetica "Manta-V"  1.139,65 1.120,33 1.557,80 180,85 0,00 2.479,83 2.055,73 4.535,56 3.260,78 7.127,57 4.828,46 -1.174,56 

I.S. Intreprinderea pentru 

Silvicultura  "Soldanesti" 4.444,65 8.315,13 1.748,57 0,00 0,00 3.387,23 8.548,99 11.936,22 3.621,09 19.216,62 11.395,08 3,03 
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I.S. Intreprinderea pentru 

Silvicultura "Balti" 1.052,33 190,13 1.492,16 51,42 3.844,86 6.601,82 1.194,44 7.796,26 3.768,07 7.644,22 5.260,28 -1.093,75 

I.S. Intreprinderea pentru 
Silvicultura "Edinet" 2.293,87 7.816,47 4.769,18 159,30 0,00 7.487,59 7.174,94 14.662,53 6.846,07 24.666,33 17.095,15 155,28 

I.S. Intreprinderea pentru 

Silvicultura "Hincesti - Silva" 7.911,44 17.174,72 10.502,40 841,29 684,41 15.965,87 7.603,96 23.560,84 6.130,09 21.478,44 14.849,82 -851,48 

I.S. Intreprinderea pentru 
Silvicultura "Telenesti" 1.818,36 6.826,06 2.685,81 283,15 1.204,68 5.667,91 3.300,27 8.968,17 1.669,84 9.610,81 6.206,14 -111,04 

I.S. pentru cercetarea in selectie 

si hibridarea suinelor 

"Moldsuinhibrid" 9.707,48 -900,59 5.739,03 150,97 0,00 6.932,46 4.259,93 11.192,39 12.092,98 2.361,47 -479,61 -4.660,45 

I.S. Publicatia periodica revista 

social-culturala "Moldova" 10,01 232,99 20,01 0,00 0,00 20,01 653,59 673,60 440,62 190,34 27,93 -353,58 

I.S. Revista "Curier Medical" 0,79 62,71 0,00 0,00 0,00 0,00 73,53 73,53 3,08 357,69 282,82 -25,02 

I.S. Sanatoriul - preventoriu de 

baza "Constructorul" 4.295,82 2.021,22 5.407,56 0,00 18.419,72 23.833,46 1.958,11 25.791,57 5.352,74 6.596,89 -898,29 -3.417,03 

I.S. specializata de executare a 

lucrarilor de explozie 

"INMEX" 3.644,07 15.220,92 9.178,45 118,24 3.846,00 13.397,02 11.558,51 24.955,53 1.317,33 21.973,05 6.946,40 2.777,39 

I.S. Statiunea didactica 
experimentala "Chetrosu" 902,22 -4.135,89 1.294,33 0,00 188,93 1.483,26 6.658,02 8.141,28 12.277,17 7.983,97 -62,18 -2.394,96 

I.S. Statiunea Tehnologico-

Experimentala "Codrul" 21.000,00 -1.816,13 9.433,82 800,94 0,00 10.234,76 3.329,45 13.564,20 13.593,17 986,61 -27,34 -275,72 

I.S. Statiunea Tehnologico-
Experimentala "Pascani" 25.702,76 6.769,60 13.672,85 352,76 0,00 14.074,68 13.228,79 27.303,47 18.353,45 10.080,78 1.851,73 -1.130,81 

I.S. utilizarea spatiului aerian si 

deservirea traficului aerian 
"MOLDATSA" 116.790,22 210.903,61 99.242,54 36,58 30.368,03 130.451,16 96.462,73 226.913,88 16.010,27 77.000,97 -37.496,47 -60.104,30 

I.S."Administratia de Stat a 

Drumurilor" 17.082,65 9.880.420,24 6.954.208,71 6.213.416,73 15.861,59 14.148.846,78 1.425.880,55 15.574.727,33 922.235,82 64.052,79 64.002,88 789,93 

I.S."Aeroportul International 
Chisinau" 186.747,76 806.963,36 31.917,90 296,76 0,00 658.698,49 148.482,11 807.180,60 217,25 327,85 58,72 4.180,94 

I.S."Aeroportul International 

Marculesti" 377.989,85 245.728,90 210.178,96 47.955,69 15.279,43 290.014,88 28.260,46 318.275,34 72.546,44 3.249,85 -19.543,61 -20.680,18 

I.S."Bacul Molovata" 1.123,80 4.528,66 3.645,16 319,60 33,89 3.998,64 0,00 4.661,71 130,65 0,00 0,00 0,00 

I.S."Calea Ferata din Moldova" 2.208.096,79 3.083.031,44 1.880.701,42 507.052,86 973.185,55 3.548.137,33 420.690,38 3.968.827,71 365.926,71 599.050,83 -86.848,24 -215.898,96 

I.S."Centrul de Elaborari 

Economice si de Productie" 672,22 139,20 488,11 0,00 0,00 493,17 307,53 800,70 661,50 365,67 4,11 -408,75 

I.S."Centrul de Expertiza si 
Evaluare" 121,95 -116,47 0,00 0,00 0,00 0,00 9,06 9,06 125,53 0,00 0,00 -55,14 

I.S."Centrul de gestionare a 

deseurilor periculoase" 1,00 204,76 550,68 13,62 0,00 564,30 247,55 811,85 607,09 374,33 231,59 -304,88 

I.S."Centrul de Instruire in 

Domeniul Relatiilor de Munca" 1,53 557,87 0,00 0,00 0,00 0,70 747,07 747,77 189,90 1.948,60 1.225,45 264,47 

I.S."Centrul de Medicina al 

Aviatiei Civile a RM" 1.312,07 1.913,51 660,08 0,00 1.136,59 1.846,41 2.029,34 3.875,75 853,34 8.672,76 1.391,15 33,65 

I.S."Centrul de pregatire a 

specialistilor pentru Armata 

Nationala" 21.260,96 19.037,86 23.224,54 32,73 7,81 23.388,86 14.592,91 37.981,77 18.943,91 37.199,91 17.655,48 2.089,08 

I.S."Centrul de Stat pentru 
Atestarea si Omologarea 2.444,55 10.497,07 1.670,90 0,00 3.432,59 5.111,28 9.515,53 14.626,81 515,24 18.213,76 11.619,45 3.581,83 
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Produselor de Uz Fitosanitar si 

a Fertilizantilor" 

I.S."Combinatul de Deservire 

Sociala" 1.485,51 1.957,59 1.807,08 25,63 0,00 1.832,70 302,05 2.134,75 177,16 3.010,10 616,20 22,02 

I.S."Combinatul de Produse 

Alimentare din Balti" 41.649,47 -6.802,20 719,09 2.087,13 0,00 2.992,95 7.318,11 10.311,06 17.113,26 0,00 0,00 -588,08 

I.S."Combinatul de vinuri de 

calitate Milestii Mici" 15.501,34 118.353,70 29.664,87 2.334,06 6.955,77 51.871,75 82.200,06 134.071,81 7.313,28 19.601,35 8.347,17 -4.792,55 

I.S."Combinatul Poligrafic din 

Chisinau" 42.355,38 63.336,50 15.967,85 0,00 27.377,08 43.780,59 48.386,47 92.167,06   33.768,00 7.166,47 544,83 

I.S."Combinatul Republican de 

Instruire Auto" 3.093,70 25.972,60 3.155,34 0,00 25.479,10 28.795,24 95,23 28.890,47 2.757,39 593,22 247,77 -350,44 

I.S."Combinatul vitivinicol 

"National-Vin" 20.479,96 -8.649,77 940,13 2.375,15 0,00 3.323,25 9.697,28 13.020,52 2.305,01 0,00 0,00 -101,49 

I.S."Detasamentul de Paza 
Paramilitara" 167,15 4.248,79 409,88 0,00 0,00 411,52 5.845,95 6.257,46 2.008,67 21.810,21 4.465,84 1.424,95 

I.S."Directia Baziniera de 

Gospodarire a Apelor" 2,51 1.299,61 49.326,88 543,59 0,00 49.870,47 810,89 50.681,36 153,93 1.528,28 1.014,42 138,67 

I.S."Directia Nodului 
Hidrotehnic Costesti-Stinca" 463,40 31.280,47 62.271,10 10.955,00 165,43 73.393,12 1.767,31 75.160,42 17,64 1.310,71 1.310,71 -4.193,08 

I.S."Directia pentru exploatarea 

imobilului" 2.000,30 43.081,86 41.214,42 617,66 0,00 41.841,62 4.071,72 45.913,34 581,10 12.081,34 5.954,26 1.094,90 

I.S."Fabrica de Sticla din 
Chisinau" 403.577,34 403.352,06 163.291,39 3.429,27 0,00 167.062,21 251.416,82 418.479,03 19.250,98 311.305,90 74.251,88 23.134,81 

I.S."Flus" 414,63 765,55 486,25 53,17 0,00 125,25 761,03 886,28   1.189,59 558,13 128,68 

I.S."Garile si Statiile Auto" 22.732,63 35.872,03 0,00 0,00 0,00 32.785,22 13.641,91 46.427,13 10.220,56 0,00 0,00 -435,61 

I.S."Institutul de Cercetari si 

Amenajari Silvice" 753,42 2.003,49 486,56 20.230,37 0,00 20.719,38 4.313,26 25.032,64 3.460,10 7.674,03 894,95 418,41 

I.S."Institutul de Dezvoltare a 

Societatii Informationale" 1.658,14 2.483,78 612,42 0,00 0,00 767,24 1.787,11 2.554,35 70,56 3.230,68 656,27 340,56 

I.S."Institutul de Proiectari 
pentru Organizarea 

Teritoriului" 10.828,88 23.160,79 11.451,47 0,00 1.571,69 27.809,87 9.743,12 37.552,99 2.615,16 11.526,67 4.324,14 422,08 

I.S."Institutul de Tehnica 
Agricola "Mecagro" 32.801,27 53.821,52 12.271,62 223,61 13.643,14 33.106,18 292.487,15 325.593,33   76.661,51 12.118,84 2.244,83 

I.S."Litoral" 3.549,45 3.000,72 2.733,96 3,46 0,00 2.737,42 287,60 3.025,02 24,30 0,00 0,00 -257,56 

I.S."Manejul de Atletica 

Usoara" 127.552,85 100.677,05 49.557,05 0,00 40.619,22 90.207,50 10.600,37 100.807,86 130,81 3.852,92 372,33 -919,77 

I.S."Mina de piatra din 

Milestii-Mici" 5.290,59 -8.124,07 4.620,91 263,79 0,00 6.571,40 1.476,51 8.047,92 16.171,99 89,41 -21,03 -439,76 

I.S."Moldaeroservice" 30.773,63 31.457,90 21.222,90 13.315,84 0,00 65.850,66 2.734,16 68.584,82   5.940,37 -1.085,82 -4.540,76 

I.S."Moldelectrica" 438.864,03 1.082.873,18 1.318.598,95 162.433,84 250,52 1.511.877,29 472.529,42 1.984.406,71 171.649,21 601.874,78 134.604,26 -7.631,82 

I.S."Moldresurse" 20.166,10 -27.443,61 0,00 0,00 0,00 0,00 45.495,44 45.495,44   0,00 0,00 -898,31 

I.S."Moldtranselectro" 47.903,97 -69.980,19 9,81 0,00 0,00 24,54 602.229,73 602.254,27 633.266,83 0,00 0,00 -3.019,46 

I.S."Nodul Hidroenergetic 

"Costesti" 16.073,99 61.118,76 16.810,67 2.768,98 0,00 14.197,40 45.638,47 65.240,70 4.121,94 39.063,26 29.926,76 24.452,20 

I.S."Palatul Republicii" 177.588,47 172.721,05 133.103,81 0,00 32.500,00 165.603,81 7.436,66 173.050,46 329,41 3.445,59 2.224,29 -1.680,10 
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I.S."Pensiunea din Holercani" 52.834,97 60.275,89 57.322,51 0,00 808,88 58.138,20 2.625,14 60.763,34 422,01 2.988,42 -792,81 -2.709,40 

I.S."Portul Fluvial Ungheni" 87.212,07 74.317,78 72.568,53 240,46 216,13 73.032,86 3.333,98 76.366,84 1.830,46 6.264,96 1.597,93 -1.162,69 

I.S."Posta Moldovei" 54.433,89 76.962,07 97.488,63 1.503,51 14.559,02 121.312,78 205.658,70 326.971,47   397.269,06 27.593,09 -35.327,34 

I.S."Protectia Plantelor" 2.073,80 549,75 1.334,97 0,00 0,00 1.334,97 237,50 1.572,47 1.000,16 610,21 327,11 -301,47 

I.S."Protectia Solurilor si 

Imbunatatiri Funciare" 16.697,03 5.031,32 4.545,22 130,91 6.433,06 11.655,76 1.671,47 13.327,23 8.295,91 598,24 -1.645,79 -2.365,02 

I.S."Radiocomunicatii" 108.757,91 156.102,85 79.417,59 13.027,92 118,75 95.087,43 64.920,71 160.008,14 1.285,08 56.542,44 11.996,26 4.615,68 

I.S."Servicii Paza" 76.146,23 85.213,27 38.001,75 255,44 5.052,11 44.257,84 27.258,60 108.849,99 18.751,79 149.887,93 31.827,84 244,20 

I.S."Silvo-Cinegetica Cimislia" 1.245,34 1.161,88 2.756,09 272,02 550,58 4.389,91 3.465,80 7.855,71 6.143,25 10.731,58 6.731,69 -1.258,13 

I.S."Statia de Stat pentru 

Incercarea Masinilor" 1.220,59 865,17 75,04 0,00 0,00 75,04 2.344,89 2.419,93   1.256,92 1.256,92 32,57 

I.S."Statiunea didactica 

experimentala "Criuleni" 2.305,21 -207,37 2.256,06 0,00 0,00 2.448,20 1.863,43 4.311,63 2.722,91 2.198,87 533,73 -2.225,18 

I.S."Statiunea didactico-

experimentala "Petricani" 226,35 -2.514,57 0,00 0,00 0,00 0,00 443,32 592,11 3.106,68 286,02 40,00 -790,17 

Î.S."Staţiunea Didactico-

Experimentală din Stăuceni" 0,00 -513,47 2.839,82 0,00 0,00 2.854,85 6.817,89 9.672,73 10.186,20 1.432,07 -558,94 -2.255,03 

I.S."Statiunea Tehnologica 

pentru Irigare Bender" 1.053,49 6.282,78 5.727,85 0,00 0,00 5.727,85 753,07 6.480,92 198,14 1.136,87 369,75 1.191,77 

I.S."Statiunea Tehnologica 

pentru Irigare Chisinau"  3.911,35 10.391,32 22.394,09 3.376,60 0,00 25.832,70 3.886,66 29.719,36 19.248,04 560,28 320,87 457,82 

I.S."Statiunea Tehnologica 
pentru Irigare Drochia" 718,00 -1.489,57 1.351,83 0,00 0,00 1.351,83 180,97 1.532,81 3.022,38 0,00 0,00 -487,93 

I.S."Statiunea Tehnologica 

pentru Irigare Hincesti" 349,27 5.234,09 17.199,47 10.447,91 0,00 27.647,38 2.208,87 29.856,25 6.611,45 33,37 -660,33 -1.618,59 

I.S."Statiunea Tehnologica 
pentru Irigare Orhei" 700,00 173,75 888,91 0,00 0,00 890,33 339,35 1.229,68 1.055,93 0,00 0,00 -401,04 

I.S."Statiunea Tehnologica 

pentru Irigare Stefan Voda" 5.603,64 70.475,28 4.440,03 65.237,17 0,00 69.681,59 4.331,66 74.013,26 3.537,97 777,66 -707,00 -1.641,35 

I.S."Statiunea Tehnologica 
pentru Irigare Ungheni" 419,00 -442,73 1.241,83 0,00 158,87 1.400,71 1.908,25 3.308,95 1.447,18 872,76 -807,80 -581,02 

I.S."Statiunea Tehnologica 

pentru Irigare Vulcanesti" 295,00 1.995,88 1.992,99 1.694,39 0,00 3.687,38 32,38 3.719,76 1.723,88 0,00 0,00 -660,52 

I.S."Statuinea Tehnologica 
pentru Irigare Briceni 164,45 305,02 433,56 2.359,70 0,00 2.793,26 116,37 2.909,62 2.604,60 1.169,32 1.106,56 -37,48 

I.S.Centrul de instruire 

"Inmacom-Didactic" 386,56 1.319,31 1.142,36 0,00 0,00 117,75 806,46 1.983,60 155,03 3.209,87 1.464,65 23,19 

I.S.Directia Servicii pentru 
Corpul Diplomatic 3.630,19 13.556,57 3.644,90 0,00 5.422,73 49.378,45 7.588,31 56.966,75 574,26 7.745,83 4.990,09 2.053,80 

I.S.Editura Didactica de Stat 

"Lumina" 336,96 819,85 0,00 0,00 0,00 19,99 1.158,98 1.178,97 345,89 3.224,55 1.442,81 818,28 

I.S.Expeditia Hidro-Geologica 
din Moldova "EHGEOM" 19.984,60 21.806,77 14.516,96 19,27 948,50 19.540,38 3.238,39 22.778,76 1.094,87 7.282,94 3.087,44 168,78 

I.S.Firma Comerciala de 

Intermediere "Mold-Didactica" 5.968,69 7.630,19 4.025,45 0,00 894,03 4.919,48 4.394,17 9.313,66 1.683,47 6.206,90 2.827,60 300,85 

I.S.Firma Editorial-Poligrafica 
"Tipografia Centrala" 24.461,66 19.001,20 15.628,36 282,20 6.143,81 22.168,01 18.246,16 40.414,17 15.269,15 43.065,46 5.390,07 1.855,96 
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I.S.Institutul de Cercetare, 

Proiectare si Tehnologie 

"Energoproiect" 161,37 707,20 1.072,16 0,00 0,00 1.073,48 2.448,39 3.521,87 2.814,67 2.170,08 481,97 -1.156,40 

I.S.Institutul de Cercetari 

Stiintifice in Constructii 

"Incercom" 8.564,10 29.635,25 24.709,88 269,59 18.599,16 43.679,32 5.781,98 49.461,29 1.226,88 8.360,14 1.894,02 214,56 

I.S.Institutul de Geodezie, 
Prospectiuni Tehnice si 

Cadastru "INGEOCAD" 28.441,55 63.857,79 2.218,50 480,00 0,00 15.214,27 52.268,85 67.483,13 3.625,33 25.802,65 11.918,93 9.219,02 

I.S.Institutul de Proiectari de 
stat "Iprocom" 559,93 70,05 176,41 0,00 0,00 178,10 581,86 759,96 689,91 2.324,83 278,36 -269,34 

I.S.Intreprinderea 

Experimentala "Izomer" 520,28 91,29 0,00 14,98 0,00 15,74 107,84 123,58 29,17 94,23 0,00 -169,52 

I.S.Intreprinderea pentru 
Silvicultura "Orhei" 1.145,81 10.872,06 4.513,91 0,00 0,00 7.861,89 6.962,99 14.824,88 3.952,82 21.050,92 15.067,23 -512,42 

I.S.Intreprinderea pentru 

Silvicultura "Silva-Sud”  Cahul 952,78 3.884,42 2.245,13 0,00 0,00 3.148,04 3.965,76 7.113,80 3.229,38 11.888,97 9.216,91 -2.194,15 

I.S.Intreprinderea Silvo-
Cinegetica "Sil - Razeni" 1.357,48 3.761,31 2.739,22 0,00 0,00 3.247,48 1.653,40 4.900,88 936,11 5.537,60 4.331,22 34,69 

I.S.Organizatia Concertistica si 

de Impresariat "Moldova-
Concert" 122.826,00 150.551,06 136.964,00 876,00 39.213,82 177.053,82 13.529,13 190.608,29 3.759,38 9.331,10 4.149,80 -1.677,18 

I.S.Publicatia Periodica revista 

"Legea si Viata" 10,64 9,79 0,79 0,00 0,00 0,79 11,24 12,03 2,24 63,02 29,35 -7,32 

I.S.Rezervatia Naturala 
"Padurea Domneasca" 539,56 2.564,78 2.851,76 59,86 0,00 3.853,58 1.842,89 5.696,47 3.131,70 5.829,41 4.605,03 -1.168,96 

I.S.Rezervatia Naturala "Prutul 

de Jos" 30,65 141,78 142,55 171,38 0,00 313,93 453,58 767,51 625,73 387,19 284,11 -232,26 

I.S.Serviciul de Stat pentru 
Verificarea si Expertizarea 

Proiectelor şi Construcţiilor 203,64 24.748,36 4,89 0,00 0,00 32,89 25.055,99 25.088,88 340,53 6.594,91 2.453,14 720,12 

I.S.Teatrul Epic de Etnografie 

si Folclor "Ion Creanga" 10.245,01 10.603,32 417,53 0,00 10.203,16 10.620,90 280,86 10.901,76 298,44 16,55 -1.821,28 -33,29 

I.S.Uzina de bijuterii din 

Chisinau "Giuvaier" 17.053,72 -23.398,81 7.260,73 0,00 0,00 7.624,38 9.315,09 16.969,46 34.062,52 0,00 0,00 -449,38 

Institutul de Proiectari 

"Indalproiect" 107,71 346,48 63,87 0,00 0,00 89,63 787,24 876,87 530,39 1.228,02 570,17 34,51 

Intreprinderea agricola 

"Dumbrava Vest" 515,79 422,39 255,94 0,00 0,00 255,94 418,72 674,65 252,27 61,57 36,09 1,45 

Intreprinderea Agricola de Stat 
"Flori" 1.227,16 -1.435,87 265,75 0,10 0,00 265,85 150,42 416,27 1.852,14 0,00 0,00 -393,95 

Intreprinderea agricola de stat 

"Serele din Chisinau" 0,00 127,55 0,00 0,00 34.478,70 34.478,70 133,75 34.612,45 6,20 0,00 0,00 2,89 

Intreprinderea de stat 
"Branesti" 456,47 -2.566,73 7.826,62 151,12 439,43 3.796,13 6.971,06 10.767,19 12.894,49 6.519,77 223,58 -792,03 

Intreprinderea de Stat "Casa de 

comert DIP" 108,87 -1.108,76 17,44 0,00 0,00 25,29 1.454,40 1.479,68 2.588,44 7.750,62 1.227,89 13,58 

Intreprinderea de Stat "Hotelul 
"Zarea" 4.105,97 3.587,74 3.610,62 71,83 0,00 3.682,62 635,09 4.317,71 575,29 1.685,59 341,71 -1.380,13 

Intreprinderea de Stat 

"Institutia OSC 29/6" 2.903,36 2.869,77 642,17 0,00 0,00 642,17 2.301,02 2.943,19 73,15 2.697,09 612,20 25,81 

Intreprinderea de stat "Russca" 502,10 4.744,93 1.803,49 0,00 0,00 1.803,49 3.738,80 5.542,29 797,36 9.929,05 1.445,32 181,05 
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Intreprinderea de Stat pentru 

Silvicultura "Chisinau" 1.677,06 4.435,23 4.660,25 391,15 4.074,71 9.337,08 5.585,72 14.922,80 5.015,40 19.300,27 12.885,42 -1.743,54 

Intreprinderea de Stat pentru 
Silvicultura "Glodeni" 3.074,57 9.274,60 4.249,47 90,57 82,37 6.171,79 9.430,54 15.602,33 6.300,33 18.215,31 10.735,49 9,15 

Intreprinderea de Stat pentru 

Silvicultura "Iargara" 2.164,70 6.933,19 990,91 0,00 0,00 995,30 11.054,82 12.050,12 5.116,93 13.274,79 6.750,54 2,00 

Intreprinderea de Stat pentru 
Silvicultura "Silva-Centru" din 

Ungheni 892,14 6.505,15 2.940,48 13,50 119,25 5.040,02 5.215,94 10.255,96 3.750,82 14.423,14 10.485,45 1,63 

Intreprinderea de Stat pentru 

Silvicultura "Soroca" 5.168,55 7.670,18 3.192,49 0,00 0,00 5.061,01 7.668,49 12.729,50 5.029,45 18.005,21 13.101,87 -378,39 

Intreprinderea de Stat pentru 

Silvicultura "Tighina" 8.164,67 12.806,54 5.417,90 58,80 0,00 9.132,90 2.717,43 17.770,75 4.964,21 19.272,31 13.337,25 -648,12 

Intreprinderea de Stat pentru 
Silvicultura din "Calarasi" 2.276,00 8.873,74 5.108,98 12,67 0,00 7.919,77 3.840,41 11.760,18 2.886,44 21.381,59 15.115,50 194,70 

Intreprinderea de Stat pentru 

Silvilcutura "Nisporeni - Silva" 3.503,95 9.566,49 8.129,65 2.185,76 0,00 12.429,85 3.721,38 16.151,22 6.584,74 16.419,04 11.492,39 356,11 

Intreprinderea de Stat Silvo-

Cinegetica "Straseni" 5.601,05 10.469,84 7.500,65 0,00 0,00 7.653,15 7.629,35 15.282,51 4.812,67 15.300,67 10.574,68 274,72 

Intreprinderea interraionala de 

stat "Acva-Nord" 66.374,48 105.166,06 24.649,31 876,62 0,00 25.560,73 206.452,94 232.013,67 126.847,62 50.794,15 20.423,58 12.203,18 

Intreprinderea Medicala de Stat 

"Clinica stomatologica" din 
Orhei 1.654,11 2.363,93 2.089,31 0,00 0,00 2.089,31 1.348,89 3.437,20 1.073,27 3.575,74 2.896,61 -9,97 

Rezervatia Naturala "Codrii" 3.398,87 6.479,47 4.716,47 768,56 42,92 6.411,90 983,50 7.395,40 915,93 7.655,54 6.131,65 981,98 

Rezervatia Naturala "Plaiul 

Fagului" 606,51 4.901,40 8.539,64 48,58 0,00 9.277,22 2.657,37 11.934,58 1.147,33 8.558,56 6.202,61 1.330,61 

Zona Antreprenoriatului Liber 

"EXPO-BUSINESS-Chisinau" 10,80 14.616,56 10.498,82 652,54 0,00 11.176,29 3.882,37 15.058,66 442,10 0,00 0,00 -434,65 

Total 5.507.895,63 17.862.717,59 12.058.268,07 7.136.947,52 1.369.766,60 22.753.201,74 5.014.752,82 27.818.606,15 2.829.923,75 3.240.069,54 624.399,19 -321.226,51 

 

 

 

 


