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I. Prezentare generală 
 

La situaţia din 30 iunie 2012 în Registrul patrimoniului public ţinut de către 
Agenţia Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei, sunt incluse    
274 întreprinderi de stat, cu capital social în mărime de 6201,4 mil. lei şi                 
161 societăţi comerciale cu capital social în mărime de 5849,4 mil. lei, din care 
proprietatea statului – 3744,7 mil. lei sau 64,0 la sută. Din numărul total al 
societăţilor comerciale, 113 societăţi comerciale deţin capital integral sau majoritar 
de stat în mărime de 3316,7 mil. lei, din care proprietatea statului – 3110,5 mil. lei 
sau 93,8 la sută. 

  

6201,4 3316,7 3110,5

întreprinderi de stat
societăţi comerciale cu capital integral/majoritar de stat (proprietatea statului)
societăţi comerciale cu capital integral/majoritar de stat

 
Figura 1.1. Deţinerea capitalului la întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital 

integral/majoritar de stat, mil. lei 
 

Din 161 societăţi comerciale cu capital de stat, la 27 unităţi economice cota 
statului în capitalul social constituie 100%, la 57 unităţi economice – de la         
75% pînă la 99%, la 29 unităţi economice – de la 50% pînă 75%, la 20 unităţi 
economice – de la 25% pînă la 50%, la 8 unităţi economice – de la 10% pînă la 
25%, iar la 20 unităţi economice – pînă la 10 la sută. 

Din numărul total de întreprinderi de stat, 7 întreprinderi de stat se află pe 
teritoriul Ucrainei, şi 5 întreprinderi de stat – pe teritoriul UTA Găgăuzia. 

Procedura lichidării este aplicată faţă de 16 întreprinderi de stat şi               
18 societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, conform 
prevederilor Codului Civil nr. 1107-XV din 06 iunie 2002 şi Legii insolvabilităţii 
nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001.  

Din totalul unităţilor economice incluse în Registrul patrimoniului public, nu 
au fost supuse monitoringului financiar 13 întreprinderi de stat şi 5 societăţi 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, înregistrate la Camera 
Înregistrării de Stat, întrucît nu desfăşoară activitate.  

În Lista întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, monitorizate de către Ministerul Finanţelor, sunt incluse                             
233 întreprinderi de stat cu capital social în mărime de 5919,8 mil. lei, şi               
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89 societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat în mărime de 
3101,7 mil. lei, din care proprietatea statului – 2963,5 mil. lei sau 95,5 la sută. 
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întreprinderi de stat

societăţi comerciale cu capital
integral/majoritar de stat

 
                         Figura 1.2. Structura proprietăţii statului  

Monitoringului financiar al activităţii economico-financiare au fost supuse 
178 întreprinderi de stat şi 72 societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar 
de stat, inclusiv 19 societăţi comerciale cu capital integral de stat din numărul total 
al unităţilor economice, care au prezentat raportul 5-CI „Consumurile, cheltuielile 
şi investiţiile întreprinderii” organelor teritoriale ale Biroului Naţional de Statistică.  

În perioada de raportare, din numărul total al unităţilor economice,                  
55 întreprinderi de stat şi 17 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat nu au 
prezentat rapoartele 5-CI „Consumurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderii”, 
unele din care nu au fost incluse în sfera de cuprindere a cercetării efectuată în 
conformitate cu Ordinul Biroului Naţional de Statistică nr. 127 din 21 decembrie 
2010.  

Monitoringul activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi  
societăţilor comerciale, a fost efectuat în baza datelor raportului „Cercetare 
statistică trimestrială Nr. 5-CI „Consumurile, cheltuielile şi investiţiile 
întreprinderii”, prezentate Biroului Naţional de Statistică, precum şi a datelor 
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.  
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II. Monitoringul financiar al activităţii economico-financiare a 
întreprinderilor de stat 

 
Conform raportului 5-CI „Consumurile, cheltuielile şi investiţiile 

întreprinderii” generalizat, venitul din vînzări din toate tipurile de activităţi obţinut 
de către întreprinderile de stat în semestrul I al anului 2012 constituie 2712,3 mil. 
lei, majorîndu-se cu 80,2 mil. lei comparativ cu semestrul I al anului precedent.  
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Figura 2.1. Evoluţia veniturilor din vînzări ale întreprinderilor de stat în semestrul I,  
 pentru anii 2011-2012, mil. lei  

În structura cifrei de afaceri, venitul din prestarea serviciilor constituie  
81,4%, venitul din vînzarea produselor finite – 10,9%, venitul din vînzarea 
mărfurilor – 4,0%, venitul din arendă – 3,2% şi venitul din contracte de construcţie 
– 0,5 la sută.  

10,9%

81,4%

4,0%
3,2% 0,5%

Vînzarea produselor finite 
Vînzarea mărfurilor
Prestarea serviciilor
Venituri din arendă
Contracte din construcţie

 
Figura 2.2.  Cifra de afaceri, pe componente, a întreprinderilor de stat, pentru semestrul I al anului 2012  

Venitul din vînzarea mărfurilor cu amănuntul constituie 45,5 mil. lei sau 
42,0%, cu ridicata – 62,9 mil. lei sau 58,0% din totalul venitului din vînzarea 
mărfurilor. 

Venitul din prestarea serviciilor întreprinderilor constituie 1329,7 mil. lei sau 
60,2%, din prestarea serviciilor populaţiei – 877,9 mil. lei sau 39,8% din totalul 
venitului din prestarea serviciilor. Alte venituri operaţionale constituie 102,3 mil. 
lei. 

La 71 întreprinderi de stat sau 39,9% din totalul întreprinderilor s-au 
micşorat veniturile din vînzări comparativ cu semestrul I al anului precedent cu 
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156,3 mil. lei, din care: 13 întreprinderi sunt din ramura agriculturii,                       
10 întreprinderi - din ramura industriei şi energeticii, 10 întreprinderi - din ramura 
culturii.  

Micşorarea veniturilor din vînzări, la întreprinderile de stat, faţă de perioada 
corespunzătoare a anului precedent, atrage micşorarea taxei pe valoare adăugată 
încasată în bugetul de stat cu 31,3 mil. lei şi prezintă un risc fiscal pentru bugetul 
public naţional.   

Tabelul 2.1  
Întreprinderile de stat care în perioada de gestiune au înregistrat cea mai 

mare micşorare a venitului din vînzări 
                                                                                                                                                              (mil. lei) 

Nr. 
d/o 

Întreprinderi de Stat  semestrul I 
2011 

semestrul I  
2012 

diferenţa 
(-) 

1. Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chişinău”  97,0 59,7 -37,3 
2. Î.S. „Calea Ferată din Moldova” 582,7 559,4 -23,3 
3. I.S. „Poşta Moldovei” 179,1 164,1 -15,0 
4. Î.S. Compania Aeriana „Air Moldova” 544,3 535,5 -8,8 
5. Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” 41,6 33,5 -8,1 
6. Î.S. „Combinatul Poligrafic” 28,4 23,0 -5,4 
7. Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Chişinău” 8,2 4,0 -4,2 
8. Î.S. „Detaşamentul de Paza Paramilitară” 12,1 8,1 -4,0 
9. Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” 23,8 20,0 -3,8 
10. Î.S. pentru cercetare şi producere „Avicola Moldova”  9,1 5,7 -3,4 
11.  Î.S. Centrul de tehnologii şi mijloace tehnice de 

Securitate „Tehnosec” 
4,0 0,8 -3,2 

           
Consumurile şi cheltuielile din toate tipurile de activităţi au constituit  

2986,8 mil. lei. În structura cheltuielilor totale prevalează consumurile şi 
cheltuielile pentru remunerarea muncii şi cheltuielile privind contribuţiile 
asigurărilor sociale de stat şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – 
1082,1 mil. lei (36,2%) şi pentru materiale - 832,6 mil. lei (27,9%). Consumurile şi 
cheltuielile aferente serviciilor prestate terţilor constituie 485,7 mil. lei (16,3%), 
uzura activelor pe termen lung - 300,6 mil. lei (10,1%), alte consumuri şi cheltuieli 
– 285,8 mil. lei (9,5%). 

Costul de procurare a mărfurilor vîndute constituie 88,1 mil. lei.  
 

9,5%

10,1%
16,3%

27,9%

36,2%

consumuri şi cheltuieli materiale
consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi
uzura (amortizarea) activelor pe termen lung
cheltuieli privind retribuirea muncii
alte consumuri şi cheltuieli operaţionale

  
Figura 2.3. Structura consumurilor şi cheltuielilor întreprinderilor de stat, 

 pentru semestrul I al anului 2012 
În componenţa consumurilor şi cheltuielilor materiale totale, materia primă, 

materialele, semifabricatele cumpărate, piesele de schimb constituie                 
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35,9%, combustibilul – 45,8 la sută. În consumurile şi cheltuielile aferente 
serviciilor prestate  terţilor, serviciile de transport constituie 2,7%, serviciile de 
comunicaţii – 2,6% şi serviciile de prelucrare a materiei prime proprii – 0,9 la sută. 

Mărimea consumurilor şi cheltuielilor aferente activităţii agricole constituie 
44,8 mil. lei sau 1,5 la sută din suma totală a consumurilor şi cheltuielilor. În 
structura consumurilor şi cheltuielilor aferente activităţii agricole, consumurile şi 
cheltuielile privind creşterea culturilor vegetale constituie 38,2% sau 17,1 mil. lei, 
producţia animalieră – 34,6% sau 15,5 mil. lei şi prestarea serviciilor agricole – 
27,2% sau 12,2 mil. lei.  

Analizînd structura veniturilor din vînzări şi cheltuielilor, se poate menţiona, 
că la 112 întreprinderi de stat se observă depăşirea cheltuielilor asupra veniturilor, 
ce reflectă o insuficienţă a veniturilor din vînzări, obţinute de aceste întreprinderi 
pe parcursul perioadei de gestiune, pentru acoperirea consumurilor şi cheltuielilor, 
dintre care: Î.S. „Calea Ferată din Moldova” – 111,4 mil. lei, Î.S. Compania 
Aeriană „Air Moldova” – 81,7 mil. lei, Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” – 
53,0 mil. lei, Î.S. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registrul” –         
24,3 mil. lei, Î.S. „Servicii Transport Auto” – 17,9 mil lei etc. Aceasta situaţie 
influenţează negativ asupra formării rezultatului financiar la aceste                      
112 întreprinderi de stat pentru semestrul I al anului 2012. 

Stocurile de mărfuri şi materiale ale întreprinderilor de stat la situaţia din     
30 iunie 2012 constituie 1096,0 mil. lei şi  s-au micşorat în perioada de gestiune cu 
91,0 mil. lei. 

7,1%

19,5%

7,8%

61,5%3,0%
1,1%

materiale
animale la creştere şi îngrăşat
omvsd
producţia în curs de execuţie
produse
mărfuri

   

1,3%
3,4%

57,4%

9,2%

21,2%

7,5%

materiale
animale la creştere şi îngrăşat
omvsd
producţia în curs de execuţie
produse
mărfuri

 
 Figura 2.4. Structura stocurilor de mărfuri şi materiale  Figura 2.5. Structura stocurilor de mărfuri şi materiale 
             ale întreprinderilor de stat, la 01.01.2012                            ale întreprinderilor de stat, la 30.06.2012 

 
Pe parcursul perioadei de gestiune s-au micşorat stocurile de materiale cu              

101,6 mil. lei sau 13,9% şi stocurile de mărfuri - cu 2,3 mil. lei sau 2,7% şi 
constituie corespunzător 628,6 mil. lei şi 82,3 mil. lei. Stocurile producţiei în curs 
de execuţie s-au majorat cu 1,6 mil. lei sau 0,7%, stocurile produselor - cu 8,0 mil. 
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lei sau 8,5%, stocurile obiectelor de mică valoare şi scurtă durată - cu 2,6 mil. lei 
sau cu 7,4%, animalele la creştere şi îngrăşat cu 0,7 mil. lei sau cu 5,3% şi au 
constituit corespunzător 232,8 mil. lei, 100,8 mil. lei, 37,5 mil. lei şi 14,0 mil. lei.  

La situaţia din 30 iunie 2012 faţă de Ministerul Finanţelor, 3 întreprinderi 
dispun de datorii pe împrumuturi recreditate din surse interne şi externe în mărime 
de 38,0 mil. lei şi 24,0 mil. dolari SUA. Î.S. „Moldtranselectro” are datorie pe 
împrumutul extern acordat sub garanţia statului în mărime de 0,86 mil. dolari 
SUA. 

Tabelul 2.2.  
Sinteza obligaţiilor întreprinderilor de stat faţă de Ministerul Finanţelor, 

 în semestrul I al anului 2012 
 

Datorii 
Suma, mil. lei Suma, mil. dolari 

SUA 
1. Credite externe 0,7 24,0 
2. Credite interne 37,3 0,0 
2. Garanţii de stat externe 0,0 0,86 
TOTAL 38,0 24,86 

 
Conform datelor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, la 30 iunie        

2012, datoriile întreprinderilor faţă de bugetul de stat constituie 42,3 mil. lei, faţă 
de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – 14,8 mil. lei, faţă de fondurile 
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 4,3 mil. lei. Pe parcursul perioadei 
de gestiune, datoriile în cauză s-au majorat cu 28,3 mil. lei faţă de perioada 
similară a anului precedent.  

Obligaţiile întreprinderilor de stat faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat 
conform datelor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, s-au majorat pe parcursul 
perioadei de gestiune cu 22,0 mil. lei şi constituie 87,2 mil. lei, care includ şi 
obligaţii a căror termen de achitare nu a parvenit.    

 
Tabelul 2.3  

Sinteza obligaţiilor fiscale ale întreprinderilor de stat faţă 
de bugetul public naţional, în semestrul I al anului 2012 

                                                                                                                                                                              (mil.lei) 
              

Denumirea bugetului 
 

Obligaţiile fiscale    

Total 
 

Inclusiv: 
plăţi de 

bază 
penalităţi  amenzi 

1. Bugetul de stat 42,3 22,5 12,2 7,6 
2. Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 14,8 10,7 4,1 0,0 
3. Bugetul asigurărilor sociale de stat 87,2 71,8 15,4 0,0 
4. Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală 

4,3 2,0 1,9 0,4 

TOTAL  148,6 107,0 33,6 8,0 
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  În bugetul public naţional, în semestrul I al anului 2012, au fost virate 
impozite şi taxe în mărime de  617,2  mil. lei, cu 88,9 mil. lei mai puţin comparativ 
cu perioada respectivă a anului precedent, inclusiv: 

 bugetul de stat – 204,6 mil. lei; 
 bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – 107,7 mil. lei; 
 bugetul asigurărilor sociale de stat –  240,1 mil. lei; 
 fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală –  64,8 mil. lei. 
 

33,2%
10,5%

38,9%

17,4%

BS

BUAT

BASS
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Figura 2.6. Structura achitărilor impozitelor şi taxelor în bugetul public naţional de către întreprinderile de 

stat, pe semestrul I al anului 2012 
 
Suma finanţărilor primite din bugetul public naţional de către întreprinderile 

de stat cu genul principal de activitate cercetare şi dezvoltare, învăţămînt, sănătate 
şi asistenţă socială, eliminarea deşeurilor apelor uzate, asanare, salubritate şi 
activităţi similare, recreative, culturale şi sportive constituie 49,7 mil. lei, inclusiv:  
- din ramura agriculturii (Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din 
Stăuceni” şi Î.S. „Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”) - 3,1 mil. lei; 
- din ramura transportului (Î.S. „Centrul de Medicină al Aviaţiei Civile”) -         
1,3 mil. lei; 
- din ramura culturii (Î.S. „Sala cu Orgă”, Î.S. „Filarmonica Naţională „Serghei 
Lunchevici”, Organizaţia Concertistică şi de Impresariat „Moldova-Concert”, Î.S. 
Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc”, Î.S. Teatrul Republican 
de păpuşi „Licurici”, Î.S. „Teatrul „ Eugene Ionesco”, Î.S. Teatrul Naţional „Mihai 
Eminescu”, Î.S. Teatrul „Alexei Mateevici”, Î.S. Centrul de Cultură şi Artă „Ginta 
Latină”, Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”, Î.S. Teatrul Naţional de 
Stat „V.Alecsandri”, Î.S. Teatrul Republican Muzical Dramatic „B.P.Haşdeu”, Î.S. 
Teatrul Republican „Luceafărul”, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet”, Î.S. 
Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret) - 39,4 mil. lei; 
-  din ramura silviculturii şi apelor (Î.S. „Institutul de Cercetări şi Amenajări 
Silvice”) – 0,3 mil. lei, Î.S. Institutul de proiectare de gospodărie a apelor 
„Acvaproiect” – 3,7 mil. lei, Î.S. „Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii 
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„Incercom” – 0,6 mil. lei şi Î.S. Expediţia Hidrogeologică a RM „EHGEOM” –      
1,3 mil. lei.  

În semestrul I al anului 2012, în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare, întreprinderile de stat au beneficiat de înlesniri şi facilităţi fiscale la plata 
impozitelor şi taxelor. Astfel în conformitate cu prevederile art. 103 (scutirea de 
TVA) al Codului Fiscal suma livrărilor scutite constituie 359,7 mil. lei (Î.S. „Poşta 
Moldovei” – 169,7 mil. lei, Î.S. „Cadastru” – 33,3 mil. lei, Î.S. „Centrul de 
Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională” – 18,7 mil. lei, Î.S. „Calea 
Ferată din Moldova” – 13,7 mil. lei).  

 Înlesniri şi facilităţi fiscale la unele tipuri de impozite şi taxe constituie    
33,2 mil. lei, inclusiv: 

- 32,5 mil. lei şi respectiv 0,6 mil. lei impozit funciar şi pe bunuri imobiliare, 
în conformitate cu prevederile art. 283, 284  ale Codului Fiscal şi prevederile Legii 
pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului Fiscal nr. 1056-XIV din 16 iunie 
2000;  

- 0,5 mil. lei şi 0,2 mil. lei - taxa pentru apă, taxa pentru extragerea 
mineralelor utile, în conformitate cu prevederile art. 306 şi 319 ale Codului Fiscal 
şi prevederile Legii pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului Fiscal          
nr. 68 -XVI din 5 mai 2005. 

Este de menţionat că, Inspecţia Financiară a efectuat, inspectarea financiară 
a activităţii economico-financiare a 58 întreprinderi de stat, inclusiv: 26 inspectări 
financiare totale şi 32 inspectări financiare tematice. 

În rezultatul inspectărilor financiare au fost depistate neajunsuri şi încălcări 
ale legislaţiei în vigoare din domeniul financiar şi contabil. 

Întreprinderile de stat urmau să examineze rezultatele inspectării financiare 
la şedinţa Consiliului de Administraţie şi să informeze despre acţiunile întreprinse 
întru înlăturarea încălcărilor depistate, în scris Inspecţia Financiară, în termenii 
prescrişi în actele de control, cu prezentarea documentelor confirmative. 
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III. Monitoringul financiar al activităţii economico-financiare a 
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat  

 
Efectuînd analiza economico-financiară a societăţilor comerciale cu capital 

integral sau majoritar de stat (în continuare societăţi pe acţiuni) în baza raportului 
statistic nr. 5-CI „Consumurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderii”, s-a 
constatat, că agenţii economici, au obţinut pe parcursul a 6 luni ale anului         
2012 venituri din vînzări în valoare de 5236,6 mil. lei, cu 345,3 mil. lei sau      
7,1% mai mult decît în anul precedent. 

4891,2

5236,6

4700
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4900
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5100
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semestrul I, 2011 semestrul II, 2012  
Figura 3.1. Evoluţia veniturilor din vînzări a societăţilor pe acţiuni, 

 pentru semestrul I al anilor 2011-2012, mil. lei 
 

Ponderea majoritară în totalul veniturilor din vînzări este deţinută de 
veniturile din vînzarea produselor finite – 51,4%. Veniturile din prestarea 
serviciilor deţin o cotă de 24,7%, veniturile din vînzarea mărfurilor –             
21,7%, veniturile din contracte de construcţie – 1,7%, iar veniturile din locaţiune 
(arendă) deţin o pondere de 0,5% din totalul veniturilor din vînzări ale agenţilor 
economici. Totodată, din totalul veniturilor din prestarea serviciilor 57,5% revine 
serviciilor prestate întreprinderilor şi 42,5% serviciilor prestate populaţiei. Venitul 
din vînzarea mărfurilor cu amănuntul constituie 292,6 mil. lei (25,7%), cu ridicata 
– 845,9 mil. lei  (74,3%) din totalul venitului din vînzarea mărfurilor. 

 

0,5%24,7%

21,7%

51,4%

1,7%

venituri din vînzarea produselor finite
venituri din vînzarea mărfurilor
venituri din prestarea serviciilor
venituri din contracte de construcţie
venituri din locaţiune

 
Figura 3.2. Structura cifrei de afaceri, pe componente, a societăţilor pe acţiuni,  

pentru semestrul I al anului 2012 
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La 25 societăţi pe acţiuni sau 34,7% din totalul societăţilor s-a observat 
micşorarea vînzărilor nete comparativ cu semestrul I al anului precedent cu          
101,2 mil. lei, din care 7 societăţi sunt din ramura industriei şi energeticii,            
10 societăţi din ramura transportului,  4 societăţi din ramura agriculturii.  

Micşorarea venitului din vînzări la societăţile pe acţiuni faţă de perioada 
corespunzătoare a anului precedent, atrage şi micşorarea taxei pe valoare adăugată 
încasată în bugetul de stat cu 20,2 mil. lei. 

  Tabelul 3.1.  
Societăţile pe acţiuni ce au înregistrat cea mai mare 

micşorare a venitului din vînzări 
                                                                                                                                                              (mil. lei) 

Nr. 
d/o 

 
Societăţile pe acţiuni 

 semestrul I,  
2011 

semestrul I,  
2012 

 diferenţa 
(-) 

1. S.A. „Tutun-CTC” 271,5 206,5 -65,0 
2. S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 din Chişinău”  162,5 150,4 -12,1 
3. S.A. „Farmaco” 24,2 18,9 -5,3 
4. S.A. „Aeroport Catering” 25,3 22,0 -3,3 
5. S.A. „Drumuri-Sîngerei” 5,9 3,6 -2,3 
6. S.A. „Drumuri-Străşeni” 7,9 5,8 -2,1 
7. S.A. „Drumuri-Soroca” 7,5 5,5 -2,0 
8. S.A. „Institutul de Cercetări Ştiinţifice „Rif-Acvaaparat” 11,4 9,8 -1,6 
9. S.A. Combinatul de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” 273,5 271,9 -1,6 
10. S.A. „Aqua-Prut” 6,4 4,8 -1,6 

 
Consumurile şi cheltuielile societăţilor pe acţiuni, în perioada supusă 

analizei, au constituit 4251,9 mil. lei, cu 302,5 mil. lei sau 7,7% mai mult faţă de 
perioada similară a anului precedent. Din totalul consumurilor şi cheltuielilor 
59,4% le revine consumurilor şi cheltuielilor materiale, 14,4% - cheltuielilor 
privind retribuirea muncii, 10,5% - uzurii (amortizării) activelor pe termen lung, 
10,1% - consumurilor şi cheltuielilor aferente serviciilor prestate de terţi şi 5,6% - 
altor consumuri şi cheltuieli operaţionale. 

Costul de procurare a mărfurilor vîndute constituie 879,5 mil. lei. 
5,6%

10,5%

10,1% 59,4%

14,4%

consumuri şi cheltuieli materiale
consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi
uzura (amortizarea) activelor pe termen lung
cheltuieli privind retribuirea muncii
alte consumuri şi cheltuieli operaţionale

 Figura 3.3. Structura consumurilor şi cheltuielilor ale societăţilor pe acţiuni, 
 pentru semestrul I al anului 2012 

 
     Din 72 societăţi pe acţiuni monitorizate, la 35 societăţi se observă o depăşire 

a consumurilor şi cheltuielilor asupra veniturilor din vînzări, ceea ce semnifică că 
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activitatea acestor entităţi este nerentabilă. Din agenţii economici care au 
înregistrat cele mai mari pierderi din activitatea operaţională se enumeră: 
 S.A. „Uzina de Tractoare „Tracom” – 4,8 mil. lei; 
 S.A. „CET-Nord” – 4,4 mil. lei; 
 S.A. „Floare-Carpet” – 2,8 mil. lei; 
 S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 din Chişinău” – 7,2 mil. lei; 
 S.A. „Răut” – 6,9 mil. lei; 
 S.A. „Institutul de Cercetări Ştiinţifice „Rif-Acvaaparat” – 3,5 mil. lei; 
 S.A. „Combinatul de Vinuri „Cricova” – 50,0 mil. lei; 
 S.A. „Aroma” – 4,2 mil. lei; 
 S.A. „Combinatul de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” – 14,8 mil. lei; 
 S.A. „Combinatul de produse cerealiere din Chişinău” – 1,6 mil. lei; 
 S.A. „Moldova-Film” – 1,7 mil. lei; 
 S.A. „Drumuri-Chişinău” – 1,8 mil. lei. 
     La 30 iunie 2012, în evidenţa contabilă a societăţilor pe acţiuni s-au 

înregistrat stocuri de mărfuri şi materiale în sumă de 1423,8 mil. lei, cu              
13,6 mil. lei mai puţin faţă de începutul anului de gestiune. La această micşorare au 
contribuit considerabil diminuarea stocurilor de materiale cu 16,7 mil. lei sau cu 
2,9%, a stocurilor de produse – cu 14,5 mil. lei (4,6%), precum şi a valorii 
obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (omvsd) – cu 1,0 mil. lei (6,3%). 

 

22,1%

6,2%

39,8%

30,8% 1,1%

materiale
omvsd
producţia în curs de execuţie
produse
mărfuri

   

1,1%31,4%

39,0%

7,2%

21,3%

materiale
omvsd
producţia în curs de execuţie
produse
mărfuri

 
  Figura 3.4. Structura stocurilor de mărfuri şi materiale  Figura 3.5. Structura stocurilor de mărfuri şi materiale 
             ale societăţilor pe acţiuni, la 01.01.2012                          ale societăţilor pe acţiuni, la 30.06.2012  

Influenţa negativă a fost parţial diminuată de majorarea valorii de bilanţ a  
producţiei în curs de execuţie cu 3,8 mil. lei sau cu 0,8%, precum şi a valorii 
mărfurilor cu 14,8 mil. lei (16,8%). Este de menţionat că, la data de 30 iunie     
2012, 39% din stocurile de mărfuri şi materiale ale societăţilor pe acţiuni sunt 
constituite din materiale. Totodată, o pondere majoritară este deţinută şi de 
producţia în curs de execuţie – 31,4 la sută. Cota cea mai mică din structura 
stocurilor, este deţinută de obiectele de mică valoare şi scurtă durată – 1,1 la sută. 
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Conform datelor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, entităţile 
economice au înregistrat, la data de 30 iunie 2012, sume restante la impozite şi 
taxe faţă de bugetul public naţional în valoare de 45,7 mil. lei. 

Tabelul 3.2. 
Informaţia privind sumele restante la impozite şi taxe şi alte plăţi faţă de 

bugetul public naţional, pentru semestrul I a anului 2012 
(mil. lei) 

 
Verigile sistemului bugetar: 

Inclusiv:  
Total pe 
bugete 

plăţi de bază penalităţi  amenzi 

Bugetul de stat 12,2 1,6 1,1 14,9 
Bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale 

1,7 0,7 0,0 2,4 

Bugetul asigurărilor sociale 
de stat 

25,6 2,2 0,0 27,8 

Fondurile asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală 

0,3 0,3 0,0 0,6 

TOTAL 39,8 4,8 1,1 45,7 
  

Informaţia conţinută în tabelul 3.2. atestă faptul că societăţile pe acţiuni au 
înregistrat restanţe la impozite şi taxe faţă de bugetul public naţional, în sumă de 
45,7 mil. lei, dintre care: plăţi de bază – 39,8 mil. lei, penalităţi – 4,8 mil. lei, 
amenzi – 1,1 mil. lei. Obligaţiile societăţilor pe acţiuni faţă de bugetul asigurărilor 
sociale de stat conform datelor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, constituie 
27,8 mil. lei, care includ şi obligaţii a căror termen de achitare nu a parvenit. 

Totodată, la situaţia din 30 iunie 2012, S.A. „CET-2” are datorie faţă de 
Ministerul Finanţelor, pe împrumuturi recreditate din sursele externe în mărime de 
0,7 mil. dol. SUA. 

Concomitent, potrivit datelor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, 
societăţile pe acţiuni, în perioada de gestiune, au virat în bugetul public naţional 
impozite şi taxe în mărime de 778,5 mil. lei, inclusiv: 

- bugetul de stat – 480,8 mil. lei; 
- bugetele unităţilor administrativ–teritoriale – 90,9 mil. lei; 
- bugetul asigurărilor sociale de stat – 163,1 mil. lei; 
- fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 43,7 mil. lei.  

11,7%

21,0%

5,6%

61,7%

BS

BUAT

BASS
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Figura 3.6. Structura achitărilor impozitelor şi taxelor în bugetul public naţional de către 

societăţile pe acţiuni, pentru semestrul I al anului 2012 
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În conformitate cu art. 103 al Codului Fiscal, agenţii economici au beneficiat 
de înlesniri şi facilităţi fiscale la taxa pe valoarea adăugată. Astfel, suma livrărilor 
scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată, pentru semestrul I al anului 2012 a 
constituit 647,5 mil. lei. Dintre societăţile pe acţiuni beneficiare de livrări scutite, 
se enumeră: S.A. „Energocom” – 302,1 mil. lei, S.A. Centrul Internaţional de 
Expoziţii „Moldexpo” – 0,9 mil. lei, S.A. Combinatul de panificaţie din Chişinău 
„Franzeluţa” – 0,4 mil. lei etc. 

Conform legislaţiei în vigoare, societăţile pe acţiuni beneficiază de înlesniri 
şi facilităţi fiscale la principalele tipuri de impozite. Astfel, suma înlesnirilor şi 
facilităţilor fiscale acordate societăţilor pe acţiuni la principalele tipuri de impozite 
constituie 0,31 mil. lei, inclusiv: 

- 0,3 mil. lei – atît pentru impozitul funciar cît şi pentru impozitul pe bunuri 
imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 283, 284 ale Codului Fiscal şi 
prevederile Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului Fiscal                                  
nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000; 

- 0,01 mil. lei – taxa pentru apă, în conformitate cu prevederile art. 306 al 
Codului Fiscal şi prevederile Legii pentru punerea în aplicare a titlului VIII al 
Codului Fiscal nr. 68 -XVI din 5 mai 2005. 

Este de menţionat că, Inspecţia Financiară a efectuat, inspectarea financiară 
a activităţii economico-financiare a 34 societăţi pe acţiuni, inclusiv: 17 inspectări 
financiare totale şi 17 inspectări financiare tematice. 

În rezultatul inspectărilor financiare au fost depistate neajunsuri şi încălcări 
ale legislaţiei în vigoare din domeniul financiar şi contabil. 

Societăţile pe acţiuni urmau să examineze rezultatele inspectării financiare la 
şedinţa Consiliului societăţii şi să informeze despre acţiunile întreprinse întru 
înlăturarea încălcărilor depistate, în scris Inspecţia Financiară, în termenii prescrişi 
în actele de control, cu prezentarea documentelor confirmative. 
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IV. Conexiunile  întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni 
cu sistemul bugetar 

 
Conform prevederilor art. 180 al Codului fiscal aprobat prin Legea               

nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, agenţii economici au beneficiat, pe parcursul 
semestrului I al anului 2012, de prolongarea şi îngheţarea achitării plăţilor la 
bugetul public naţional. Întru ameliorarea situaţiei economico-financiare în 
decursul perioadei supuse monitorizării la 2 întreprinderi de stat şi 5 societăţi pe 
acţiuni a fost modificat termenul de stingere a obligaţiei fiscale, prin amînarea sau 
eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale în baza contractelor încheiate între organele 
fiscale şi contribuabili, şi aprobarea acestora de către Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat.  

Pe parcursul perioadei de gestiune, la întreprinderile de stat a fost modificat 
termenul de stingere a obligaţiei fiscale, conform contractelor încheiate în sumă de  
220,5 mii lei. Suma amînată sau eşalonată pe parcursul semestrului I al anului 
2012 a fost achitată în mărime de 195,0 mii lei.  

La societăţile pe acţiuni a fost modificat termenul de stingere a obligaţiei 
fiscale, conform contractelor încheiate în sumă de 1828,7 mii lei, ce urma a fi 
achitată pe parcursul anului 2012 în mărime de 1620,5 mii lei, iar în anul 2013 – 
208,2 mii lei. Suma amînată sau eşalonată pe parcursul perioadei de gestiune a fost 
achitată în mărime de 1151,0 mii lei.  

La situaţia din 30 iunie 2012, a beneficiat de eşalonare 1 societate pe acţiuni. 
Suma eşalonată la S.A. „Drumuri –Chişinău” a constituit 482,4 mii lei. 
 

V. Circulaţia proprietăţii statului 
 

Pe parcursul semestrului I al anului 2012, pe piaţa valorilor mobiliare au fost 
efectuate tranzacţii cu acţiunile statului. Astfel, au fost vîndute la licitaţiile cu 
strigare la Bursa de Valori proprietatea publică a 3 societăţi pe acţiuni cu cotă 
majoritară de stat (S.A. Uniunea librarilor „Unlib”, S.A. „Vărsătorul-Nord”, S.A.  
„Viorica-Cosmetic”) la preţul de 51,1 mil. lei şi la 3 societăţi pe acţiuni cu cotă mai 
mică de 50% (S.A. Uzina mecanică „Artmet”, S.A. „Fabrica de vinuri Sărătenii 
Vechi” şi  S.A. „Fabrica de conserve Coşniţa”) la preţul de 9,5 mil. lei. 

În perioada raportată, au fost încasate la bugetul de stat mijloace în mărime 
de 54,9 mil. lei, de la privatizarea tuturor bunurilor proprietate a statului, inclusiv 
din vînzarea pachetelor de acţiuni - în mărime de 38,4 mil. lei. 

În Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27 decembrie 2011 au 
fost prevăzute venituri ce urmează a fi încasate la bugetul de stat sub formă de 
defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat în mărime de 55,0 mil. lei şi 
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dividende aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni, în mărime 
de 257,475 mil. lei, conform rezultatelor obţinute în anul 2011.   

Conform datelor Trezoreriei de Stat, în semestrul I al anului 2012, la bugetul 
de stat s-au încasat venituri sub formă de defalcări din profitul net al 
întreprinderilor de stat în mărime de 59,5 mil. lei şi dividende aferente cotei de 
participare a statului în societăţi pe acţiuni în mărime de 241,2 mil. lei, ceea ce 
constituie 108,2% şi corespunzător 93,7% din suma prevăzută în anexa               
nr.1 „Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare” a 
Legii bugetului de stat pe anul 2012. 
 
 
 
 
 
 
 


