
DAREA DE SEAMA 
a iM  DCC CU m.Balti 

privind activitatea economica si financiara 
pentru a. 2019

1. Date generate
Л  _

Intreprinderea municipala «Directia de Constructii Capitale Comanditar Unic» 
m.Balti a fost mfiintata in baza Hotaririi primariei mun.Balti nr. 11/4 din 
19.12.1992. Din momentul inregistrarii intreprinderii i s-a atribuit codul fiscal nr. 
1002602005237:

Fondatoml Intreprinderii este Consiliul mun.Balti, cu sediul 
str.Independentei, 1. -

IM DCC CU are stampila si eonturi la BC «Mobiasbanca» SA filiala nr. 11 
si la BC «Moldindconbank» SA filiala Balti.

Adresajuridica a intreprinderii: m.Balti, str.Pacii, 38.
De asemenea in gestiunea intreprinderii este baza de productie situata pe 

adresa m.Balti, str. Stefan cel Mare, 133A. Suprafata terenului predat in 
administrarea intreprinderii constituie 1,3537 ha.

IM DCC CU este platitor al TVA.
Activitatea Intreprinderii se reglementeaza prin Codul Civil al Republicii 

Moldova nr. 1107/2002, Legea nr. 246/2917 cu privire la intreprinderea de stat si 
intreprinderea municipala, Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat §i 
intreprinderi, Legea nr. 721/1996 privind calitatea in conctructii, alte acte 
normative si statut.

Genul principal de activitate a IM DCC CU m.Balti este exercitarea functiei 
de «Comanditar» la toate etapele cheltuielilor capitale si investitiilor, inclusiv 
supraveghere tehnica, la diferite obiecte de constructie, modemizare, reconstructie 
si reparatie capitala diferitor investitorilor, indiferent de forma proprietatii.

Л

In baza art. 13(4) si art. 22(2) al Legii privind calitatea in constructii nr. 721 
din 92.02.1996 si Hotaririi Consiliului m.Balti, intre Primaria si IM DCC CU a fost 
incheiat Acord de delegare a serviciilor pentru asigurarea verificarii corectitudinii 
executarii lucrarilor si seviciilor de modemizare, modificare, reorganizare, 
consolidare si reparatie a obiectelor proprietate publica la toate etapele in 
constructii comunale, gospodaria drumurilor si podurilor, la obiectele cu destinatie 
sociala s.a. In plus, au fost incheiate contracte similare cu Directia Invatamit, 
Tineret Sport, Directia Cultura.

De asemenea IM DCC CU in baza contractelor incheiate a acordat servicii si 
organizatiilor terte.

Mai mult, intre Primaria m.Balti si IM DCC CU a fost incheiat contract de 
subsidiere a serviciului public «Iluminat stradal» nr. 1 din 03.01.2019. In baza 
acestui contract IM DCC CU monitorizeaza performanta iluminatului stradal in or. 
Balti.
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in a. 2019, conform Acordului de delegare nr. 1 din 29.06.2017 s-a efectuat 
munca pe urmatoarele programe bugetare:

2. Realizarea Programelor

> Programui 6402 «Dezvoltarea drumurilor».

Pentru realizarea activitatilor de program in a. 2019 de buget au fost prevazute 
cheltuieli in suma totala de 8934,4 mii lei. Executarea numerarului a constituit 
100%:

• La etapa preinvestitionala au fost pregatite sarcini tehnice pentru petrecerea 
licitatiilor deschise pentru achizitii de servicii pentru elaborarea documentatiei de 
proiect si deviz in conformitate cu cerintele standardelor de stat, normelor si 
regulilor, s-a efectuat insotirea ei pe obiectele urmatoare:

- «Reparatia capitala a accesului intre cartiere strazii Decebal (sectoral 
caselor de locuit nr. 101 pina la casele de locuit nr. 121 inclusiv cele cu fractie)»,

- «Reparatia capitala a carosabilului strazii Conev (de la str.I.Franco pina la 
str.Lesecico)»

- «Reparatia capitala a accesului intre cartiere cu amenajarea si drenarea 
apei in perimetru microraionului locativ din str.Stefan cel Mare, str.N.Iorga, 
bulEminescu, str. 1 Mai».

• La etapa de investire in conformitate cu cerintele legisla|iei in vigoare s-a 
efectat supravegherea tehnica asupra progresului lucrarilor pe obiectele:

- «Reparatia capitala partii carosabile str.Pacii» -  fmalizare (s-a executat 
invelirea stratului superior cu beton asfaltic a tronsonului de la str. Porumbescu 
pina la str. 31 August, precum si trotuare cu intrari in curte). Total in cadrul 
obiectului «Reparatia capitala partii carosabile str. Pacii (de la str.Puskin pina la 
str. 31 August)» s-a executat invelirea cu beton asfaltic a drumului cu suprafata 
totala 3601,0 m.p., a trotuarelor in dala -  1182 m.p. si au fost reparate 85 camine 
de vizitare existente.

- Reparatia capitala si extinderea strazii Lesecico (de la str.Bulgara pina la 
str.Conev) a fost executata invelirea cu beton asfaltic cu suprafata de 3925,0 m.p., 
cu lungimea 356 m.l. cu amenajarea canalizari pluviale, trotuarelor, drumurilor 
laterale, instalarea unui obiect semaforic, mutarea din zona de constructie a 
re^elelor electrice 10 kW si montarea iluminatului stradal);

- Reparatia capitala a stratului superior al trotuarului str.Stefan cel Mare 
de la str.M.Viteazul pina la piata Independentei, in dala pentu trotuare cu 
suprafata de 1138,0 m.p. in suma de 529,3 mii lei.



Pentru realizarea activitatilor de program in a. 2019 cheltuieli au constituit 
11355,18 mii lei:

• La etam investitionala in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare in 
constructii s-a efectuat supravegherea tehnica asupra progresului lucrarilor pe 
obiectele:

- A fost fmalizata etapa I «Instalarea Cimitirului Nou in cartierul 
Molodova», unde lucrari s-au inceput in a. 2017 (a fost executata planificarea 
verticals pe sectoral 3,3 ha, drumuri laterale cu amenajarea constractiei complete 
cu lungimea de 1273,55 m si cu suprafata totala de 3342,33 m.p, cu instalarea 
bordurelor, alimentare cu energie electrica interioara cablu СИП-2А, 3*25 + 1*35 
cu lungimea de 45 m, si alimentare cu energie electrica exterioara conductor LEA 
6-10 kV L cu lungimea 138 m cu instalarea statiei transformare electrica PTA160- 
10/0,4kV);

- Au fost finalizate lucrari de constructie a unui Azil pentru animale 
far a adapost, constructia caraia s-a inceput in martie 2018. Obiectul consta din 
blocul «Stafie de dezinfectie», 2 voliere deschise si 2 voliere inchise, s-a efectuat 
amenajarea din placi din beton a drumului interior 977,5 m.p. si a trotuarelor 860,0 
m.p. A fost amenajat iluminatul stradal cu instalare a 28 piloanelor metalice. Au 
fost amenajate retelele de alimentare cu apa, cu energie electrica, precum si a fost 
amenajata canalizare menajer-fecaloida interioara autonoma. Sectoral este 
imprejmuit cu gard din plasa euro metalica.

- Cu 75% a fost executata constructia a 4 terenurilor sportive. Lucrari la 
doua terenuri str.Conev si bul. Larisa sunt finalizate. Este necesar de a executa 
lucrari la terenuri sportive de pe str.Crilov si str.Calea Iesilor, in termen de pina la 
1 iunie 2020 este necesar de a executa lucrari de asezare a invelisului artificial.
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- A fost executata reconstruct capitala a havuzului orasenesc cu 
instalarea echipamentului de inaltire de cadere a apei. Au fost executate lucrari de 
demontare si fmisare cu amenajarea fundului armat a vasului de havuz h=10 cm 
(armatura A-3 0  8 mm, mortar M-400 cu pinetron), retelele interioare de 
aprovizionare cu apa cu instalarea utilajului, retelele exterioare de canalizare si 
lucrari electrice montaj). S-au cheltuit 3416,5 mii lei.

- Reconstructie a haii publice cu frizerie si bufet este suspendata in 
legatura cu circumstatele depistate, care nu au fost prevazute de documentatia 
tehnica. Pina la suspendarea lucrarilor a fost executat: Centura antiseismica, un 
acoperis nou din tigla metalica cu sistem sarpant, demontarea peretilor desparitor 
din caramida, curatarea tencuielii, demontarea pardoselilor din placi ceramice, 
consolidarea peretilor cu plasa armata, partial au fost tencuite peretile interioare si 
exterioare, a fost demontat un strat din beton de pe placi de planseu. De asemenea 
au fost instalate stilpi metalice pentru prevenirea darimarii planseului intermediar.

> Programul 7502 «Dezvoltarea gospodariei locativ-comunale»:



Pentru realizarea activitatilor de program in a. 2019 de buget au fost 
prevazute investitii capitale in suma totala de 6573,6 mii lei, cheltuiei au constituit 
6573,6 mii lei la urmatoarele obiecte:

• La etapa preinvestitionala au fost pregatite sarcini tehnice pentru petrecerea 
licitatiilor deschise pentru achizitii de servicii pentru elaborarea documentatiei de 
proiect si deviz in conformitate cu cerintele standardelor de stat, normelor si 
regulilor, si s-a efectuat insotirea ei pe obiectele urmatoare:

- <<Reparatia capitala retele de alimentare cu apa strazii Sorocii 
mun.Balti»

- «Inlocuirea retelei de alimetare cu apa in regiunea parcului de 
autobuse mun.Bdlti».

- «Costructia retelei de canalizare menajer-fecaloida in cartierul locativ 
marginit cu strazile Vlahuta, Radiscev, Muzicescu, Aivazovschi, 
M.Cebotaru»

- «Constructia retele de canalizare menajer-fecaloida in cartierul locativ 
marginit cu strazile B.Hajdeu, Dorojnii, M.Costin, I. Franco».

• La etapa investitionala in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare in 
constructs s-a efectuat supravegherea tehnica asupra_progresului lucrarilor pe 
obiectele:

«Constructia sistemului de canalizare menajer-fecaloida pe str. 
Puskin, str.Moscovei, str. 31 August, str. Mircea cel Batrin».
S-a asezat 2667,6 m de teava de canalizare PVC 0  200-250 mm, au fost montate 
camine de canalizare pe conducte magistrate pentru scurgerea apelor uzate de la 
gospodarii private, au fost conectate aproape 200 consumatori (au fost asezate 
tevile PVC 0  160 mm in cantitate 1200 m cu amenajarea pe teritoriile lor a 
caminelor de vizitare din polietilena 0  630 mm). Cheltuieli au constituit 4147,3 
mii lei.

-«Constructia sistemului de canalizare menajer-fecaloida din cartierul 
locativ Slobodzia, marginit cu strazile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu»
este prevazut de a о executa in termen de 3 am si de a aseza 7,9 km retele de 
canalizare. Valoarea lucrarilor de constructie si montaj conform contractului 
constituie 7637,6 mii lei. In a. 2019 au fost cheltuite 2426,2 mii lei.

> Programul 7503 «Aprovizionarea cu apa si canalizare»

> Programul 7505 «Iluminat stradal»
Л

In scopul asigurarii orasului cu serviciul public «Iluminat stradal» in baza 
Hotaririi Consiliului m.Balti nr. 16/56 din 27.12.2018 cu IM DCC CU a fost 
incheiat Contract de subsidiere nr. 1 din 03.01.2018 pentru efectuarea monitorizarii 
performantei iluminatului stradal in or. Balti.



л
In cadrul realizarii acestui program in a. 2019 de buget specificat au fost 

prevazute cheltuieli in suma totala de 8359,0 mii lei, din care pentru:
• Investitii capitale -4101,6 mii lei
• Subsidii pentru intretinerea iluminatului stradal in stare de lucru -  

4257,4 mii lei.

Din contul investitiilor capitale in a. 2019 sunt asigurate cu iluminat stradal 11 
sectoare, care anterior nu au fost illuminate, au fost schimbate 2 piloane metalice 
pe piata V.Alecsandri. In cadrul extinderii retelelor de iluminat stradal au fost 
instalate 78 piloane din beton armat, a fost intinsa linia aeriana de alimentare cu 
energie electrica , cu cablu СИП, au fost montate 2 sisteme de evidenta si 
management si 100 de corpuri de iluminat LED ( 90 noi si 10 din contul 
clientului).

Mai mult, din contul investitiilor capitale au fost achitate lucrari 
executate anterior de instalare a panourilor de evidenta si dirijare §i de scoatere din 
statiile de transformare a evidentei consumului energiei electrice in cantitate 144 
buc., precum §i montare a 5,8 km de cablu СИП.

In total cheltuieli de investitii capitale au constituit 4079,0 mii lei sau 99,5% 
din cele planificate.

Din contul subsidiilor a fost achitata energia electrica consumata in cantitate 
de 1067,9 kV in suma de 2842,1 mii lei si achitate cheltuieli de deservire a 
sistemului de iluminat stradal in suma de 1415,2 mii lei. Este de mentionat, ca 
deservirea sistemului de iluminat stradal se efectuiaza de catre organizatia 
specializata terta, care este selectata in baza concursului prin petrecerea licitatiilor 
pe platforma electronica e-licitatie.md.

Cu parerea de rau, activitatea vizata nu aduce careva profit, deoarece 
conform contractului intreprinderii i se compenseaza cheltuieli de intretinere in 
stare de lucru a sistemului de iluminat stradal, achitarea energiei electrice 
consumate si salariului inginerului electric. Astfel, contractul de subsidrere nr. 1 
din 03.01.2019 nu se considera drept ajutor de stat primit de IM DCC CU m.Balti. 
Ce se confirms prin scrisoarea Consiliului concurentei nr. 04/37-1493 din 
24.06.2019 si prin Hotarirea Curtii Supreme de Justitie a R Moldova nr.3ra-347/20 
din 04.03.2020, prin care nu s-a admis spre examinare recursul Cancelariei de 
Stat.

> Programul A «Exereitarea guvernului».

Au fost executate lucrari de reparatie capitala a birourilor la etajul II a 
cladirii primariei birourile 244 -  248. Cheltuieli au constituit 264,1 mii lei.



Realizarea programului a permis asigurarea continuitatii procesului de invatamint 
si cresterea eficientei energetice a obiectelor. Din contul tuturor tipurilor de buget a 
fost efectuata reparatia capitala selectiva in 26 de institutii si s-a cheltuit 17990,2 
mii lei cheltuieli capitale pe obiectele urmatoare:

• La etapa preinvestitionala au fost pregatite sarcini tehnice pentru petrecerea 
licitatiilor deschise pentru achizifii de servicii pentru elaborarea documentatiei de 
proiect si deviz in conformitate cu cerintele standardelor de stat, normelor §i 
regulilor, si s-a efectuat insotirea ei pe obiectele urmatoare:

- Schimbarea sistemului de incalzire in instututia prescolara nr. 6
- Schimbarea sistemului de incalzire in bloculprimar alLT «VAlecsandri»
- Reparatia complexa a cantinei in gimnaziul «A.Cuza»
- Reparatia capitala a acoperisului in gimnaziul nr. 15
- Reconstructia terenului sportive in gimnaziul nr. 4.

• La etapa investitionala in conformitate cu cerintele legislafiei in vigoare in 
constructii s-a efectuat supravegherea tehnica asupra progresului lucrarilor pe 
obiectele:

- Schimbarea sistemului de incalzire in la gradinita nr. 4 cu amenajarea 
podelei calde in sali de jocuri, amenajarea punctului termic si amenajarea 
teritoriului in dala de trotuare.

- A fost executata reparatia capitala a blocului sanitar in LT  
«V.Maiacovschi» in suma de 875,2 mii lei.

- S-a inceput reparatia cantinei in LT «Hajdeu» si in blocul sanitar in 
institutia prescolara nr. 18

- A fost fmalizata reparatia partiala a acoperisului plan in Institutia 
prescolara nr. 35

- A fost executata reparatia partiala a acoperisului in 2 straturi din 
membrana bituminoasa cu suprafata de 433,63m.p. in institutia prescolara 
nr. 23.

Л

- In gimnaziul nr. 7 a fost reparat capital acoperisul cu tabla profilata cu
suprafata de 898,45 m.p. cu amenajarea jgheaburilor si sortelor de protejare peste 
sala sportiva in suma de 701,48 mii lei.

Л

- In sala sportiva in gimnaziul «A.Cuza» a fost efectuata reparatia partiala 
a acoperisului cu schimbarea geamurilor si a fost efectuata reparatia capitala a 
incaperii pentru organizarea unei sali de sanatate

- In liceul Stefan cel Mare s-a efectuat reparatia acoperisului peste sala 
sportiva cu suprafata de 397,0 m.p. cu amenajarea jgheaburilor

- S-a finalizat etapa I  de izolare termica a fatadei in LT «Cojbuc»
- S-a efectuat reparatia capitala a fatadei Institutiei prescolare nr. 12 

«Luceafarul»
Л

- In L T  L.Blaga continua reparatia fatadei, reparatia salii de sport este 
finalizata.

> Programul «Invatamint»



- S-a efectuat schimbarea selectiva a geamurilor si usilor cu incastrarea 
glafurilor in 6 gimnazii ( nr. 2, 3, 4, 7, 15) si in Liceul «М.Lomonosov».л

- In 2 gimnazii (nr. 2 si nr. 15) si in Liceul «Stefan cel Mare» s-a efectuat 
reparatia blocurilor sanitare in suma de 594,7 mii lei

- In LT «V.Alecsandri» a fost efectuata reparatia capitala a cabinetului de 
chimie cu instalarea utilajului special si sistemului de ventilatie

- S-a inceput reparatia coridoarelor in blocul II al scolii primare nr. 21
- In gradinita nr. 16 s-a efectuat reparatia pardoselei in suma de 65,6 mii lei
- In Liceul teoretic «D.Cantemir» au fost schimbare retelele de canalizare 

din tevi PVC cu 0  200 mm cu lungimea 116,5 m/1
Л

- In Institutia prescolara nr. 10 a fost instalat un gard nou din metral,
503,75 m.p. si 366,7 m.p. respective, la suma totala de 602,7 mii lei.

- In Scoala de box in cladirea Centrului de Cultura si Tineret a fost 
finalizata reparatia capitala a salii de sport si a salii fitness cu amenajarea unei 
invelitoare speciale 270 m.p. cu schimbarea tuturor re|elelelor ingineresti, reparatia 
coridoarelor, vestiarelor cu blocuri sanitare. Suprafata totala a incaperilor reparate 
a constituit 654,4 m.p.

> Programul «Cultura»

Realizarea programului a permis asigurarea continuitatii procesului educatiei 
culturale si si cresterea eficientei energetice a obiectelor. A fost elaborata 
documentatia tehnica pentru 3 mstitutii §i s-a efectuat reparatia capitala selectiva in 
4 institutii de cultura. Total s-a cheltuit 3951,85 mii lei -  cheltuieli capitale pe 
urmatoarele obiecte:

• La etana preinvestitionala au fost pregatite sarcini tehnice pentru petrecerea 
licitafiilor deschise pentru achizitii de servicii pentru elaborarea documentatiei de 
proiect si deviz in conformitate cu cerintele standardelor de stat, normelor si 
regulilor, si s-a efectuat insotirea ei pe obiectele urmatoare:

- Reparatia capitala a acoperisului blocului A si blocului A l al cladirii 
Centrului de Cultura si Tineret in baza raportului de expertiza tehnica;

- Reparatia capitala a acoperisului la Casa de Cultura «Flacara», reparatia 
copertinei si instalarea planului inclinat.

- S-a efectuat expertiza tehnica si s-au inceput lucrari de elaborarea DPD a 
anexei la sala de festivitati a Scolii de arte plastice.

• La etana investitionala in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare in 
constructii s-a efectuat supravegherea tehnica asupra progresului lucrarilor pe 
obiectele:

- La Palatul municipal de cultura s-a efectuat reparatia unei parti de acoperis 
aripa dreapta la suma de 464,6 mii lei (dupa uragan din 11.03.2019); holul si 
pardoselile in sala de dans, in hoi au fost schimbate retelele electrice si cele de 
incalzire, a fost reparata о parte din scara, au fost schimbate geamurile §i usile in 
unele incaperi.



- La Palatul municipal de cultura au fost reparate scari 1 - 3  etaje cu 
invelitoare din linoleum destinatpentru scari cu element din granit cu suprafata 
de 71,8 m.p. si au fost schimbate parapete 61,4 m; reparatia unei parti din sistemul 
de incalzire, usilor si ferestrelor in blocul administrativ;

- Reparatia pragului intrarii la Pinacoteca municipals «Antioh Cantemir»
- Reparatia blocurilor sanitare in 3 filiale a Bibliotecii«E.Coseriu”

>  Alte obiecte

De asemenea IM DCC CU ofera servicii in cadrul cheltuielilor capitale la etapa 
preinvestitionala si investitionala si altor organizatii, cum ar fi «ADR-Nord», 
Centrul Medicilor de Familie si Centrul Social «Drum spre casa», Liceul Teoretic 
«M.Eminescu» si LT «N. Gogol» s.a.

Pe astfel de obiecte in total s-au cheltuit 3761,0 mii lei.

Astfel, de catre speeialistii supraveghere tehnica atestate in domeniul 
constructiei IM DCC CU a fost efectuata supravegherea tehnica asupra 
constructiei/reparafiei a 43 obiectivelor si s-au cheltuit investitii capitale in 
suma totala de 49 milioane 332 mii 420 lei. In medie 1 supraveghere tehnica a 
avut 9 obiective, costul mediu al obiectivului a constituit 1 mln.147 mii 260 lei.

Mai mult, este de mentionat, ca in a. 2019:
• in directia au parvenit 242 scrisori, dintre care 45 sunt adresarile cetatenilor, 

inclusiv 37 in privinta iluminatului stradal (in fond ce tine de extindere);
• cu participarea specialistilor directiei au fost examinate 3 procese judiciare -  

dupa acfiunea Cancelariei de Stat in privinta contractului de subsidiere, 
dupa actiunea «Netsistem» SRL si dupa actiunea «Diolum» SRL, IM DCC 
CU a fost atras in proces in calitate de intervenent accesoriu.



3. Activitatea Jinanciara

Raportul privind activitatea financiara a IM DCC CU a fost alcatuit in baza 
datelor rapoartelor statistice, informatiei privind obligatiile fiscale si in baza 
raportului financiar pentru a. 2019.

>  Capitalul propriu constituie 22 851,6 mii lei si comparativ cu a. 2018 a 
scazut cu 25 mii lei din contul majorarii fondului de rezerva cu 5 mii lei si 
micsorarii rezervei formate in rezultatul reevaluarii cu 30,0 mii lei.

Structura capitalului propriu:
• 5 400 lei -cotizatia fondatorului in Fondul statutar
* 22 701 904 lei -  rezervele formate, inclusiv

-  2 252 817 lei -  rezerva reevaluarii mijloacelor fixe conform Hotaririi Guvemului 
RM nr. 30 din 16.01.1996

-  171 087,02 lei -  rezerva pentru achitarea concediilor angajatilor
* 136 01 lei -  profitul nerepartizat din anii precedent!
• 8 267 lei -  profitul conform rezultatelor activitatii pentru a. 2019.

>  Mijloacele fixe aflate in gestiunea IM DCC CU au suferit unele modificari: 
din contul profitului conform rezultatelor pentru a. 2017 a fost efectuata 
schimbarea geamurilor in birourile IM DCC CU de pe str. Pacii, 38, a fost transmis 
in gestiune utilajul folosit pentru iluminat stradal, in suma de 4597,9 mii lei; s-a 
efectuat extinderea iluminatului stradal pe 26 sectoare in suma de 566,5 mii lei. 
Componenta mijloacelor fixe aflate in gestiunea IM DCC CU este indicata in 
tabelul:

(M
Denumirea mijlocului fix a. 2018 a. 2019 Abatere Motivare

TOTAL 7151279,92 12374655,53 5223375,61

Cladiri (edificii)

’/2  parte din etajul 3 str.Pacii, 38 278462,00 337451,56 58989,56 Reparatia capitala 
schimbarea 
geamurilor in oficiu 
Hotarirea CM 1/57 
din 27.03.2019

Baza de productie 5105843,00 5105843,00

Garaj (2 boxe) 39900,00 39900,00

Iluminat

Echipament (panouri) «Netsistem» 
pentru folosirea in iluminarea stradala

4597893,93 4597893,93 Hotarirea CM 4/25 
din 25.07.2019

Extinderea iluminatului stradal la 26 
sectoare

566492,12 566492,12 Hotarirea CM 4/24 
din 25.07.2019

Autocar bolg. 27000,00 27000,00
Corp de iluminat de pe piata 
V.Alecsandri din Fondul «Renato 
Usatii» .

364622,00 364622,00

Piloane din beton armat pentru corpuri 
de iluminat (119 buc,)

91834,96 91834,96



Corpuri de iluminat folosite demontate 
(3389 buc)

941398,21 941398,21

Contoare demontate (34 buc.) 45386,42 45386,42
Alte mijloace de baz.a

Macara балка 30000,00 30000,00
Macara capra 50000,00 50000.00
Convertizor УЗА 2 buc. 3680,00 3680,00
Televizor 2500,00 2500,00
Instalatia telef. УДЭ 4200,00 4200,00
Frigider 1250,00 1250,00
Autocare (3 buc.) 60500.00 60500,00
Autovehicul GAZ-2411 
BLAC 975

41000,00 41000,00

Covor 2,4 x 3,40 1108,33 1108,33
Computere 4 buc. 54975,00 54975,00
Blocul de baza §i blocul de 
sistem ТЛФ

5820,00 5820,00

Incarcator 1800,00 1800,00

> Venituri

In planul pentru a. 2019 se prevedea obtinerea veniturilor in suma de 3103,0 
mii lei, dintre care din activitatea de baza -  2050,0 mii lei si 1053,0 lei -  alte 
venituri.

De fapt, conform rezultatelor activitatii economice pe anul 2019 
intreprinderea a obtinut venituri in suma totala de 3607,4 mii lei, ce este cu 
10 769,4 mii lei mai mult decat in a. 2018:

(lei)
2018 2019 Abatere

TOTAL VENITURI 2 838 067 13 607 431 +10 769 364
1. Venituri de la vinzari
-venituri de la prestarea serviciilor 1331126 1434075 102949
2,Alte venituri de la activitTti operationale 
- inclusiv venituri de la scoaterea altor activelor 
circulante

1852 1256 -569

3.Venituri legate cu active pe termen lung 
-recuperarea pierderilor din deprecierea obiectului 
mijloacelor de baza
4. Venituri financiare (uzura MB) 505089 528476 -976613
5.Venituri de la scoaterea activelor materiale pe 
termen lung

11643624 +11643624

Din datele indicate mai sus se vede ca veniturile de fapt obtinute (in afara de 
venituri de la scoaterea activelor cu termen lung) constutie 2171,4 mii lei, ce cu
666,7 mii lei mai putin decit in a. 2018, inclusiv conform articolelor:

- venituri de la prestarea serviciilor (activitatea de baza) in suma de 1435,4 
mii lei au depasit veniturile obtinute in a. 2018 cu 7,7%;

- venituri financiare (uzura mijloacelor de baza) pentru a. 2019 au constituit
528,5 mii lei si s-au redus cu 1085,1 mii lei in raport cu nivelul a. 2018 sau cu 
35%, din contul amortizarii finale in a. 2018 a corpurilor vechi de iluminat stradal;

- venituri obtinute de la scoaterea activelor cu termen lung (nu sunt marimea 
constanta si nu reprezinta operatiuni efectuate in baza hotaririlor Consiliului



m.Balti respective): transmiterea fondatorului blocului nefinalizat В al spitalului 
clinic in suma de 6 milioane 626 mii lei: transmiterea echipamentului folosit in 
iluminatul stradal in suma de 4597,9 mii lei conform contractului trilateral de 
cesiune intre Primaria m.Balfi, «NetSistem» SRL si IM DCC CU, precum si 
venituri de la subsidii primite pentm achitarea dovinzii pentm credit si intretinerea 
specialistului de iluminat stradal in suma de 419,7 mii lei in baza contractului de 
subsidiere, aprobat de Hotarirea respectiva a Consiliului mun.Balti.

Stmctura veniturilor IM DCC CU ob|inute de la activitatea de baza in a. 2019 in 
suma de 1434,1 mii lei:

Denumirea agentului Suma, mii lei
Agenfia Dezvoltarii Regionale Nord 30,6
Centrulde cazare temporara pentru copii «Drum spre casa» 5,3
Constructorul SA ; '%• 0,5
DITS 419,7
Centrul National de Medicina Urgenta 14,7
LT  M.Eminescu 32,1
LTN. Gogol 31,6
Primaria .Balti 815,4
Directia Cultura 82,9
SO «Tineret pentru dreptul la viata ” 1,0

> Cheltuieli

Cheltuieli pentu a. 2019 au constituit 13 568,8 mii lei, ce in raport cu a. 2018 
este mai mare cu 10 685.9 mii lei:
____________________________________ ( l e i ) ___________________________

2018 2019 Abatere

TOTAL CHELTUIELI 2 882 878 13 568 818 +10685940
Suma cheltuieiilor recunoscute in a. 2018(lei): 
1 .Pret de cost al vmzarilor, total 58745 272516 +213771
- costul de bilant al productiei relizate
- costul de bilant a marflirilor realizate
- pretul de cost al serviciilor prestate 58745 272516 +213771
- pretul de cost al serviciilor conform contractelor de 
chirie
2. Cheltuieli pentru realizare
3. Cheltuieli administrative 2684552 1854814 -829738
4. Alte cheltuieli de activitatea opera(ionala 4325 5492 + 1167
5. Cheltuiei legate cu active pe termen lung 135256 11435996 +11300740
6.Cheltuieli fmanciare
Suma cheltuieiilor (pierderilor) suportate in perioada de 
gestiune din contul rezervelor de evaluare: -

Din datele indicate mai sus se vede ca cheltuelile de activitate de baza de 
fapt efectuate (in afara de chetuieli legate de activele pe termen lung, deoarece ei 
nu sunt constante) constituie 2132,8 mii lei, ce este cu 614,8 mii lei sau cu 24% 
mai putin, decit in anul precedent 2018, inclusiv pe articolele:



- pretul de cost al serviciilor prestate in comparatie cu a. 2018 s-a majorat cu
213,8 lei in legatura cu majorarea amortizarii pentru echipamentul de lucru de 
iluminat stradal, inclusiv pentru cel primit de la fondator in baza hotaririlor 
Consiliului municipal Balti respective.

- cheltuieli administrative s-au redus cu 829,8 mii lei sau cu 31% fata de 
nivelul a. 2018 din contul micsorarii amortizarii mijoacelor de baza, care a fost 
calculata integral in a. 2018;

Cheltuieli legate de activele pe termen lung, nu sunt marimea constants si 
reprezinta operatiuni efectuate in baza hotaririlor Consiliului municipal Balti, si 
reprezinta pretul de cost al mijloacelor de baza transmise Primariei m.Balti: al 
blocului В nefinalizat cu constructie al spitalului clinic municipal in suma de 6 
milioane 626 mii lei, al echipamentului conform contractului trilateral de cesiune 
cu Primaria m.Balti si «Netsistem» SRL folosit in iluminatul stradal in suma de 
4597,9 mii lei, pretul de cost al obiectului demontat al constructiei nefinalizate 
«Magazilene anexe la casele cu 12-16 etaje de pe str.Stefan cel Mare in suma de 
212,1 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru a. 2019

Demmirea articolelor de cheltuieli Suma, mii lei
TOTAL 13 $68, 8

Total pe activitatea de baza 2132,8
Uzura MB calculata 528,5
Salariu 1157,1
Fondul social pentru salariu 207,7
Asigurari in medicina 51,9
Impozitele (amenajare, impozitul pe imobil) 10,4
Servicii comunale 71,1
Combustibil 23,1
Cheltuieli de deplasare 23,1
Documented normative in constructii (procurare) 9,8
Servicii bancare 6,7
Servicii cadastru §i Camerei de Inregistrare 2,4
Birotica 9,3
Abonare reviste 7,2
Uzura obiectelor de mica valoare §i scurta durata 8,3
Materiale de cheltuieli 9,3
Cheltuieli pentru ciini 3,4
Cheltuieli de anulare a datoriei debitoare peste termen Apa-Canal 1,9
Total cheltuieli legate cu activele pe termen lung 11436,0
Pretul de cost al spitalului clinic bloc В 6626,0
Pretul de cost al panourilor de iluminat stradal transmise Primariei 4527,9
Preful de cost al al obiectului anulat nefinalizat cu construcfie «Magazilene anexe 
la casele cu 12-16 etaje de pe str.Stefan cel Mare» 212,1

Merita о atentie deosebita baza tehnica de productie situata pe str. Stefa cel Mare, 
133A. Aceasta este un teren cu suprafata de 4 ha si depozite cu suprafata totala de
3027,5 m.p., unde se pastreaza valorile materiale de productie pina la a. 1989 si 
corpurile de iluminat stradal demontate, pe care le administreaza un angajat 
inginer, si se pazeste de 2 paznici si 4 ciini. Acest sector de productie doar 
agraveaza starea financiara a intreprinderii, deoarece cere cheltuieli permanente



pentm intretinere, si nu aduce careva venituri. Astfel, cheltuieli pentm intretinerea 
bazei de productie in a. 2019 au constituit 187,6 mii lei in comparatie cu 208,1 mii 
lei pentm a. 2018. Mic§orarea cu 10% a avut loc din contul reducedi timpului de 
rnunca al responsabilului angajatului inginer.

Luind in considerate veniturile obtinute si cheltuielile efectuate pina la 
impozitare, rezultatul activitatii IM DCC CU este profit in suma de 38 613 lei, 
dupa achitarea impozitului pe venituri in suma de 30 346 lei profitul net pentru 
anul 2019 a constituit suma de 8 267 lei.

Valoare de bilant al rezervelor la 01.01.2019 constituie 41868 lei. Acestea 
sunt materiale de productie pma in a. 1989: lampi fluorescente de mercur - 2900 
buc., termometre de mercur -  595 buc., ceas (secundar, nu lucreaza de sinestatator)
-  313 buc., si alte materiale necorespunzatoare conditiilor. Valoare de bilant al 
rezervelor la 31.12.2019 constituie 45395 lei. Valoare de bilant al rezervelor 
primite in a. 2019 (inclusiv combustibil, materiale pentm reparatia neinsemnata a 
cladirilor si incaperilor, birotica §i materiale pentm utilajul de birou, articole 
sanitare) -  44926 lei.
Costul de bilant al rezervelor pentm necesitatile sus mentionate scoase in a. 2019 
-41399 lei.

> Creante.
Careva creante comerciale cu termen expirat nu exista, si la 31 ianuarie 2019 

a constituit 0.
Exista creanta la TV A trecere in cont in suma de 661,9 lei. Insa in raport cu 

rezultatul pentm a. 018 ea s-a micsorat cu 270,1 mii lei din contul serviciilor 
prestate.

> Datorii curente
La data de 31 ianuarie 2019 datoria curenta a constituit 0 lei. Careva datorii 

curente nu exista.
Datoria fata de buget s-a majorat cu 30,3 mii lei din contul impozitului pe 

venituri ale intreprinderii calculat conform rezultatului pentm a. 2019.

> Profit (pierderi)

>  Rezerve.

Obligapuni financicire, comerciale si calculate

1.Valoare de bilant aobligatiunilor (lei) la01.01.2019
(lei) 

la 31.12.2020

Alte obligatiuni pe termen lung 
Obligatiuni comerciale curente

50280241
75091

43691466

Obligatiuni fata de personal salariu
Obligatiuni asigurari sociale §i 
asigurari in medicina 3698



- Obligatiuni fata de buget
- Alte obligatiuni curente 1123

30346
1127

'> Diferente de curs valutar si diferente valorice

1. Suma veniturilor pe diferentele de curs valutar in a. 2019 0 lei
2. Suma cheltuielilor pe diferentele de curs valutar in a. 2019 0 lei

>  Salariu
Л

In a. 2019 salariul mediu la intreprindere a constituit 5984,5 mii lei, ce este cu 7 % 
mai putin decit in a. 2018. ~
Salariul angajafilor ingineri tehnici de inalta calificare a fost calculata reiesind din 
salariu minim in suma de 2380 lei, pe cind personalului necalificat i s-a platit 
salariu minim garantat ( pina la 1.05.2019 -  2610 si dupa 1.05.2019 -  2775).

>  Lucru cu personal

Personalul intreprinderii conform listei in a. 2019 a ramas la nivelul a. 2018 
si a constituit 14 persoane, dintre care:

- Director, energymanager atestat EUREM pe diferite directii
- Contabil sef
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- 5 specialisti de inalta calificare atestate in domeniul constructiei -  
responsabili pentru supraveghere tehnica, cu certificate corespunzatoare si 
stampile personale; seful Sectiei tehnice de productie - responsabil pentru 
supraveghere tehnica si specialist in domeniul pregatirii documentatiei de 
proiect

- 1 inginer responsabil pentru iluminiat stradal
- 1 economist seful Sectiei planificare financiar-economica si asigurare 

tehnico-materiala, care este un specialist de calificare inalta in domeniul 
achizitiilor publice si serviciilor, prin cumul si specialist resurse umane.

- 1 inginer mecanic responsabil pentru baza de productie
- 0,5 unitate jurist
- 0,5 unitate secretar
- 1 unitate personal de serviciu inferior
- 2 paznici

Specialism responsabili pentru supraveghere tehnica se trimita regulat 
(odata in 3 ani) la instruire si reatestare. In a. 2019 angajatii IM DCC CU pentru 
supraveghere tehnica au exercitat activitatea atestata conform urmatoarelor directii:

- Lucrari generale de constructii -  5 specialisti
- Insalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare -  2 specialisti



- Instalatii si re tele de alimentare cu gaz, cu energia termica si ventilare 
- 1  specialist

- Drumuri -  1 specialist.
Contabilul-sef isi ridica regulat calificarea participind la diferite seminare 

gratuite si la cele cu plata.
Specialistul in domeniul achizitiilor publice isi ridica regulat calificarea 

participind la diferite seminare organizate de Agentia achizitii publice, Palata de 
Industrie si Com erf, Banca mondiala, diferite organizatii publice 
neguvemamentale.

Angajatii iM DCC CU permanent urmaresc documentele normative in 
domeniul constructiei puse in aplicare, precum si Monitorul Oficial. Mai mult ca 
atit, angaja|ii si fac regulat instruire de ocrotirea sanatatii si securitatea muncii.

>  Ocrotirea sanatatii si securitatea muncii
9  ,* 'X

О atentie deosebita se acorda ocrotirii sanatatii si securitatii muncii 
lucratorilor intreprinderii.

Lucratori responsabili monitorizeaza permanent starea ocrotirii sanaratii si 
securitatii muncii si planifica masuri de imbunatatire a starii ocrotirii sanatatii, 
intreprind masuri de crearea conditiilor normale de munca la locuri.

Instruirea introductiva generala in cadrul programului de instructii de 
ocrotirea muncii, securitatii incendiare, securitatii electrice se petrece cu toate 
persoanele angajate. Regulat, о data la 6 luni se organizeaza instructaj de ocrotirea 
muncii, securitatea incendiara, securitatea electrica pentru toti angajatii, ce se 
inregistreaza in cartela personala a fiecarui angajat.

In baza art. 17 al legii RM nr. 186 din 10.07.2008, in a. 2019 trei 
reprezentanti a IM DCC CU au terminat cursul deplin in domeniul ocrotirii 
sanatatii si securitatii muncii la Centrul de Ocrotire a Muncii (extras din proeesul- 
verbal nr. 4 din 12.04.2019).

Pentru ocrotirea sanatatii si securitatea muncii in a. 2019 au fost cheltuite 6,9 
mii lei pentru reparatia scarii si pragului la baza de productie, specialists 
supravegherea tehnica au fost aprovizionate cu mcaltamintea speciala si apa 
potabila in timpul cald.

Anexa: - situafiile fmanciare pentru a. 2019
- Organigrama IM DCC CU

Directorul IM

Contabil-sef al

L.Bragari

T. Sidorova


