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Notă informativă 
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților 
comerciale cu capital integral sau majoritar public  

 
  

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale și al 
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, a fost elaborat în 
vederea ajustării conținutului Regulamentului privind monitoringul financiar al 
întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital public sau 
majoritar public (în continuare - Regulament) la ultimele modificări și completări 
ale Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, Legii 
contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, precum și Legii nr. 121-XVI din 04 
mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.   

Totodată enunțăm că, avînd în vedere amploarea modificărilor la 
Regulament, în conformitate cu art. 62 al Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 
privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației 
publice centrale și locale, s-a impus necesitatea abrogării Regulamentului privind 
monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților 
comerciale cu capital public sau majoritar public, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 580 din 08 mai 2008 și prezentarea unei noi redacții a acestuia.   

Suplimentar, este de menționat că, necesitatea introducerii modificărilor la 
Regulamentul vizat este argumentată de schimbările care au survenit în procesul de 
efectuare a monitoringului financiar, fiind perfecționat, conținînd analize mult mai 
detaliate ale activității economico-financiare ale întreprinderilor, înglobînd date noi 
referitoare la rapoartele auditorului, datoria publică, precum și alte date relevante 
pentru analiza economico-financiară a entităților.  

În contextul celor enunțate, a fost revăzut și ajustat conținutul capitolului III 
„Organizarea activității de monitoring financiar” și capitolului IV „Desfășurarea 
monitoringului financiar”.  

Totodată, a fost redactat conținutul capitolului V „Întocmirea monitoringului 
financiar” ținînd cont de specificul datelor disponibile pentru efectuarea 
monitoringului financiar pe parcursul anului gestionar, care nu permit analiza 
indicatorilor pe active, datorii, capital propriu, profit, cum ar fi, spre exemplu, 
raportul „Cercetare statistică trimestrială Nr. 5-CI „Consumurile, cheltuielile şi 
investiţiile întreprinderii”, întocmit de către întreprinderi trimestrial, ce include 
date referitoare la veniturile din vînzări, consumurile și cheltuielile întreprinderilor, 
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structura acestora, date care însă permit o analiză preliminară, orientativă a 
activității economico-financiare a entităților publice.    

Concomitent, a fost revizuit conținutul capitolului VI „Valorificarea 
monitoringului financiar” pentru a indica utilizarea de facto a rezultatelor 
monitoringului financiar, inclusiv ca material adițional la Raportul privind 
executarea bugetului de stat, precum și la proiectul Legii bugetului de stat pentru 
anul corespunzător. 

De asemenea, reieșind din contextul modificărilor ce au fost operate în 
conținutul Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea 
proprietății publice și anume articolul 21 al Legii prenotate, a fost indicat în 
conținutul punctului 11 faptul că, rezultatele monitoringului financiar se prezintă 
inclusiv Guvernului Republicii Moldova.     

Dat fiind faptul că, întreprinderile de stat/municipale și societățile 
comerciale cu capital integral public sau majoritar public reprezintă un segment 
important al economiei naţionale şi, în consecinţă, lichiditatea, solvabilitatea şi 
funcţionalitatea acestor entități au o influenţă determinantă asupra stabilităţii 
ansamblului economiei, se impune necesitatea unei monitorizări judicioase din 
partea statului a activității economico-financiare a întreprinderilor vizate, în 
vederea asigurării integrităţii şi folosirii eficiente a patrimoniului de stat. 

Ținem să evidențiem faptul că, modificările și completările ce se 
intenționează a fi operate nu au un impact asupra activității de întreprinzător și 
implementarea acestora nu necesită resurse suplimentare de la bugetul de stat. 
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