Informația despre activitatea Î. M. «Aprovizionare» în pe rioada anului 2019
Conform articolului 18 a Legii nr. 246 din 11.23.2017 cu privire la întreprinderea de stat și
întreprinderea municipală, anexăm informațiile de mai jos pentru publicare pe site-ul oficial al
Primăriei.
Întreprinderea Municipală «Aprovizionare» a fost fondată de Consiliu l Municipal Bălți, în baza
deciziei № 15/20 din 11.11.1995 și dobîndește statut de persoană juridică din momentul înregistrării ei
la Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiției al R.M. din 28.02.1996 cu numărul de
înregistrare 121036919, cu sediul R.M. mun. Bălți, str. Calea Ieșilor16.
Din data 01.06.1999 se modifică adresa juridical. Noua adresă juridică- mun.Balți str. Libertății 16.
Codul fiscal IDNO 1004602000096. Capitalul statutar al întreprinderii constitue 5400 lei.
La data de 31.12.2019 la ÎM «Aprovizionare» activau 129 persoane, din care 125 femei.
Activitatea de bază a întreprinderii(55.51.0 - сantină) - alimentarea elevilor din instituțiile de
învățământ mun,Bălți, satul Sadovoe și satul Elizaveta.
Pentru prestarea serviciilor sus numite, întreprinderea are 26 subdiviziuni în mun. Bălți, satul
Sadovoe și satul Elizaveta.
Întreprinderea municipală «Aprovizionare» în anul 2019 a acordat servicii de alimentație gratuită în
timp de 168 zile:
-5798 dejunuri per zi pentru elevi din liceile și gimnaziile mun.Bălți,
-796 prînzuri per zi pentru elevi din liceile și gimnaziile mun.Bălți.
În total au fost prestate: dejunuri – 974 092, prînzuri – 133 773.
De asemenea ÎM «Aprovizionare» a acordat servicii de alimentație pentru elevii S.P.nr.3 în cantitate de
20 209 prînzuri și prestarea alimentației pentru 450 de copii în lagăra de odihnă «Olimpieț ».
ÎM «Aprovizionare» nu primește nici un fel de asistență financiară, garanții din partea
administrației publice locale.
ÎM «Aprovizionare» respectă cu strictețe toate normele sanitare și cerințele privind calitatea
alimentelor furnizate. ANSA și ANSP efectuează inspecții sistematice ale activităț ii întreprinderii, care
nu au evidențiat încălcări grave.
Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite, administrația ÎM "Aprovizionare", împreună cu
specialiștii primăriei mun. Bălți, organizează conferințe tehnologice și de consum în licee și gimnazii
mun. Bălți.
Pentru activitatea eficientă a întreprinderii, la ÎM «Aprovizionare» mun. Bălți oferă angajaților săi
posibilitatea de a-și extinde cunoștințele și abilitățile profesionale prin briefing- uri și instruire avansată
în cadrul. Cursurile de pregătire avansată sunt organizate și conduse de angajați cu înaltă cali ficare din
cadrul întreprinderii.
Angajații întreprinderei participă la formare profesională externă: seminare tematice, cursuri,
conferințe organizate la nivel municipal. Acest tip de formare avansată vizează accelerarea dobîndirii
abilităților necesare pentru a lucra în condiții noi.
Ca urmare, întreprinderea prin activităţile enumerate mai sus sporeşte eficiența generală a
resurselor umane și în consecință de a îmbunătăți rezultatele activității economice a întreprinderii.

