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1. PREZENTAREA GENERALĂ  

  În conformitate cu art.76 al Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și 

responsabilitățile bugetar fiscale și în conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 56 din 17.01.2018 

privind monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune al întreprinderilor de 

stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, primăria mun. Bălţi 

efectuează monitoringul financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor municipale în 

scopul consolidării disciplinei financiare şi al sporirii eficienţei utilizării patrimoniului public. 

  La situaţia din 31.12.2021, în Registrul de stat al persoanelor juridice se numără 20 de întreprinderi 

municipale, din care, activează doar 11. 

Din numărul total de întreprinderi municipale funcţionale, 4 întreprinderi activeză în domeniul 

gospodăriei locativ-comunale, 2 întreprinderi în domeniul proiectării, 1 întreprindere în domeniul 

alimentaţiei publice, 1 întreprindere în transport public, 1 întreprindere în închirierea şi exploatarea 

bunurilor imobile proprii,1 întreprindere servicii de hotel și 1 întreprindere în servicii de studiere a 

limbilor.   

  Întreprinderile municipale, care nu activează sau sunt în process de lichidare, insolvabilitate sunt 

următoarele:  

 ÎM Regia ''Apă Canal Bălţi'' 

 ÎM "Gospodăria specializată auto Bălți" 

 ÎM "Stadion Olimpia din Bălți" 

 ÎM ''Direcţia specializată de antrepriză, reparaţie şi construcţie nr. 2 din Bălţi'' 

 ÎM ''Reţele Termice Bălţi'' 

 ÎM ''Redacţia ziarului Vocea Bălţilor'' 

 ÎM ''Casa Limbilor'' 

 ÎM ''Prima-Clar'' 

 ÎM ''Fotbal Club Bălți''  

  Monitoringul financiar al întreprinderilor municipale pe anul 2021 s-a efectuat în baza: 

1) situaţiilor financiare şi rapoartelor statistice ale întreprinderilor, prezentate Direcţiei pentru 

statistică; 

2) informaţiei referitoare la obligaţiile fiscale înscrise în fişa contului generalizator al 

contribuabilului, prezentate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat; 

3) informaţiei referitoare la datoria întreprinderilor, monitorizate de Ministerul Finanţelor în 

condiţiile Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi 

recreditarea de stat; 

4) altor informaţii relevante ce vizează activitatea întreprinderilor municipale. 

  În acest context, monitoringul financiar pe anul 2021 a fost efectuat pe 11 întreprinderi municipale, 

situaţia cărora la data de 31.12.2021, se prezintă astfel: 
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 (mii lei) 

 

Denumirea întreprinderii 

municipale 

Capitalul 

social 

Total 

active 

Venituri 

din vînzări 

Profit net 

(pierdere) netă 

al perioadei de 

gestiune 

Genul principal de 

activitate 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 5,4 
125 744,3 66 171,2 752,2 Servicii de transport public 

electric 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 5,4 
1 599,4 1 444,1 -705,6 Servicii de hotel 

ÎM ''Gospodăria Locativ 

Comunală Bălţi'' 
5,4 

162 629,9 35 618,9 611,2 Utilarea clădirilor 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 10,0 9 544,4 12 634,6 31,6 Producerea energiei termice 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 135,4 
41 727,9 14 699,2 -1 124,9 Închirierea şi exploatarea 

bunurilor imobile proprii 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi 

Construcţii Drumuri Bălţi'' 
5,4 

143  483,7 50 588,0 926,5 Activităţii de reparaţii şi 

construcţii 

ÎM "Amenajarea Teritoriului 

şi Spaţii Verzi" 
5,4 

166174,5 31 048,6 -1 026,8 Amenajarea teritoriului 

ÎM ''Aprovizionare'' 5,4 

2 308,6 13 254,2 -579,6 Servicii de asigurare 

alimentară a cantinelor 

şcolăreşti 

ÎM ''Direcţia Construcţii 

Capitale Comandatar Unic'' 
5,4 

64 788,5 1 229,0 -41,6 Activităţii de arhitectură, 

inginerie şi activităţi 

tehnice 

ÎM ''Biroul arhitectură şi 

sistematizare'' 
39,5 

110,6 1 210,6 -180,9 Arhitectură şi construcţii 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 5,4 
208,9 736,4 5,7 Servicii de studiere a 

limbilor 

 

Total general 

 

 

228,1 

 

718 320,6 

 

228 634,7 

 

-1 332,3 

 

 

x 
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2. MONITORINGUL FINANCIAR  AL ACTIVITĂŢII ECONOMICO-

FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR MUNICIPALE 

 

2.1. ANALIZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR ŞI REZULTATELOR 

FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR MUNICIPALE 

2.1.1. Analiza veniturilor şi cheltuielilor  

 

   În anul 2021, întreprinderile municipale au înregistrat venituri totale în mărime de  

263 047,2 mii lei sau în creștere cu 28 553,7 mii lei (12,2%) faţă de anul precedent. 

Dinamica negativă a veniturilor totale pe perioada anilor 2019-2020, când ritmul creşterii a constituit 

90,5% a fost substituită prin dinamica pozitivă pe perioada anilor 2020-2021 cu un ritm de creștere de 

112,2%. 

   Dinamica veniturilor totale a întreprinderilor municipale pentru perioada anilor 2020-2021 este 

redată în tabelul următor: 

 

                                                                Tabelul 2.1.1 

Dinamica veniturilor totale a întreprinderilor municipale pentru perioada anilor 2020-2021 

 

Denumirea întreprinderii municipale 
Veniturile totale, mii lei Devieri, 

mii lei 

Ritmul de 

creștere, % 

Ponderea, 

% 2020 2021 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 63 467,0 73 796,3 10 329,2 116,3 28,1 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 58 748,5 61 895,6 3 147,1 105,4 23,5 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 35 975,7 35 620,2 -355,5 99,0 13,5 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 24 017,1 31 344,5 7 327,4 130,5 11,9 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 21 646,2 23 559,2 1 913,1 108,8 9,0 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 9 968,1 13 931,7 3 963,6 139,8 5,3 

ÎM ''Aprovizionare'' 12 142,0 13 284,3 1 142,3 109,4 5,1 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 5 884,1 6 204,3 320,2 105,4 2,4 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 1 191,9 1 464,0 272,1 122,8 0,6 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistem atizare'' 882,8 1 210,6 327,8 137,1 0,5 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 570,1 736,4 166,3 129,2 0,3 

Total  234 493,5 263 047,2 28 553,7 112,2 100,0 

 

         Din datele prezentate în tabelul 1.1 rezultă că numai la o întreprindere municipală, și anume, la ÎM 

''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' mărimea veniturilor a scăzut sub nivelul anului 2020 şi a alcătuit 

35 620,2 mii lei (ritmul creşterii este subunitar, adică constituie 99,0%).  

         Factorii de influență asupra dinamicii veniturilor totale a întreprinderilor municipale pe anii 2020-

2021 sunt redați în tabelul ce urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabelul 2.1.2  
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Factorii de influență asupra dinamicii veniturilor totale a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-

2021 

                                                                                                                                                                     (mii lei) 

Denumirea întreprinderii municipale 

Veniturile 

totale 

(abaterea 

absolută 

anii 2020-

2021) 

Factorii de influență asupra dinamicii veniturilor totale 

pe anii 2020-2021 (abaterea absolută, mii lei) 

Venituri 

din 

vînzări 

Alte venituri 

din 

activitatea 

operaţională 

Venituri 

financiare 

Venituri cu 

active 

imobilizate și 

exceptionale 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 10 329,2 9 906,9 111,6 76,9 233,8 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 7 327,4 7 300,3 53,7 -26,6 0,0 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 3 963,6 2 980,2 959,3 -8,2 32,3 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi'' 
3 147,1 4 161,0 -1 064,1 50,2 0,0 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 1 913,1 2 411,2 1 517,7 -1,7 -2 014,2 

ÎM ''Aprovizionare'' 1 142,3 2 378,0 1,3 28,4 -1 265,4 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 327,8 333,6 0,0 0,0 -5,8 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic'' 
320,2 -162,4 -106,3 2,2 586,7 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 272,1 573,8 19,9 0,0 -321,6 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 166,3 215,2 -48,9 0,0 0,0 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' -355,5 -345,9 -9,6 0,0 0,0 

Total 28 553,7 29 752,0 1 434,6 121,2 -2 754,1 

 

         Creșterea veniturilor totale a fost condiționată de influența următorilor factori: 

1) Creșterea veniturilor din vînzări cu 29 752,0 mii lei; 

2) Creșterea altor venituri din activitatea operațională cu 1 434,6 mii lei; 

3) Creșterea veniturilor financiare cu 121,2 mii lei; 

4) Scăderea veniturilor cu active imobilizate și exceptionale cu -2 754,1 mii lei. 

         În structura veniturilor totale pe perioada anului 2021 (figura 2.1.1), ponderea majoritară o dețin 

veniturile din vînzări, care constituie 86,9% din totalul veniturilor cu o creștere de 2,1 p.p. față de anul 

precedent, urmată de alte venituri din activitatea operațională 8,7% cu o scădere nesemnificativă de 0,4 

p.p și veniturile financiare 2,5% cu o scădere de 0,9 p.p. Ponderea cea mai mică revine veniturilor cu 

active imobilizate și exceptionale – 2,0%, care  a scăzut față de anul 2020 cu 0,7 p.p. 

 
Figura 2.1.1 Structura veniturilor întreprinderilor municipale pe anul 2021 (%) 
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         Conform rapoartelor financiare a întreprinderilor municipale pe anul 2021, veniturile din 

vînzări au crescut cu 29 752,0 mii lei (15,0%) faţă de perioada precedentă și constituie 228 634,7 

mii lei. Reducerea veniturilor din vînzări în anii 2019-2020 (când ritmul de creștere era subunitar, adică 

constituia 91,7%) a fost substituită cu dinamica pozitivă a vînzărilor în anii 2020-2021 (ritmul de creștere 

este 115%). În rezultat, la 9 întreprinderi municipale cifra de afaceri pe perioada anilor 2020-2021 a 

fost în creștere. Cel mai înalt ritm de creștere de 165,9% a înregistrat ÎM Hotelul ''Bălţi''.  

         Totodată, la 2 întreprinderi municipale cifra de afaceri pe perioada de gestiune a fost în scădere 

față de anul precedent, în mare parte ca rezultat a diminuării finanțării bugetare. 

         La ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' veniturile din vînzări au scăzut cu 345,9 mii lei și la 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'', veniturile de vînzări au scăzut cu 162,4 mii lei.  

 

                                                                                                                                            Tabelul 2. 1.3  

 

Influența finanțării bugetare asupra cifrei de afaceri la ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 

și la ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' pe perioada anilor 2020-2021 

 

Denumirea indicatorilor 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală 

Bălţi'' 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic'' 

2020 2021 
Devieri 

2020 2021 
Devieri 

mii lei % mii lei % 

Veniturile de vînzări, inclusiv 35 964,8 35 618,9 -345,9 -1,0 1 391,4 1 229,0 -162,4 -13,2 

Veniturile din tarife 26 739,5 26 718,2 -21,3 -0,1 x x x x 

Finanțare bugetară 7 665,6 7 133,8 -531,8 -7,5 1 395,0 1 169,6 -225,4 -19,3 

Plata chiriei-locațiune 1 374,5 1 493,2 118,7 7,9 x x x x 

Servicii cu plată și alte venituri 185,1 273,7 88,6 32,4 x x x x 

 

         Astfel, pentru aceste 2 întreprinderi municipale, valoarea finanțării bugetare acordată în anii 2020-

2021 a înregistrat un trend descendent de la 7 665,6 mii lei în anul 2020 până la 7 133,8 mii lei în anul 

2021 cu o diminuare de 7,5% pentru ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' și de la 1395,0 mii lei 

pe anul 2020 până la 1 169,6 mii lei (-19,3%) pentru ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar 

Unic''. 

         Dinamica veniturilor din vînzări a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 este 

redată în diagrama și tabelul următor:  

 
 

Figura 2.1.2 Dinamica veniturilor din vînzări a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 
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 Tabelul 2.1.4 

 

Dinamica veniturilor din vînzări a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021  

 

Denumirea întreprinderii municipale 

Veniturile din vînzări, 

mii lei Devieri, 

mii lei 

Ritmul de 

creștere, % 

Ponderea

, % 
2020 2021 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 56 264,3 66 171,2 9 906,9 117,6 28,9 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 46 427,0 50 588,0 4 161,0 109,0 22,1 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 35 964,8 35 618,9 -345,9 99,0 15,6 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 23 748,2 31 048,6 7 300,3 130,7 13,6 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 12 288,0 14 699,2 2 411,2 119,6 6,4 

ÎM ''Aprovi zionare'' 10 876,2 13 254,2 2 378,0 121,9 5,8 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 9 654,4 12 634,6 2 980,2 130,9 5,5 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 870,3 1 444,1 573,8 165,9 0,6 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 1 391,4 1 229,0 -162,4 88,3 0,5 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 877,0 1 210,6 333,6 138,0 0,5 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 521,2 736,4 215,2 141,3 0,3 

Total  198 882,7 228 634,7 29 752,0 115,0 100,0 

 

         Patru întreprinderi municipale, și anume ÎM ''Direcția de Troleibuze'', ÎM ''Direcţia Reparaţii şi 

Construcţii Drumuri Bălţi” și ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'', ÎM "Amenajarea Teritoriului 

şi Spaţii Verzi" ramân pe poziția dominantă în structura veniturilor din vînzări pe anul 2021. Acestea 

împreună dețin 80,2% din veniturile din vînzări, înregistrate de către cele 11 întreprinderi municipale.    

         La situaţia din 31.12.2021, întreprinderile municipale au înregistrat costuri aferente 

vînzărilor în sumă totală de 212 034,9 mii lei sau în creștere cu 31 847,8 mii lei (17,7%) faţă de 

anul 2020.  

                                                                                                                                                       

   Tabelul 2.1.5 

 

Evoluţia costurilor din vînzări a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

 

Denumirea întreprinderii municipale 
Costul vînzărilor, mii lei Devieri, mii 

lei 

Ritmul de creștere, 

% 

2020 2021 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 47 053,1 59 737,2 12 684,1 127,0 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 1 367,7 1 252,0 -115,7 91,5 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 31 122,9 32 104,5 981,6 103,2 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 9 401,1 11 776,3 2 375,2 125,3 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 11 078,2 13 029,6 1 951,4 117,6 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 52 082,2 55 161,9 3 079,7 105,9 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 19 616,3 28 263,7 8 647,3 144,1 

ÎM ''Aprovizionare'' 7 180,8 8 821,2 1 640,4 122,8 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 389,6 636,1 246,6 163,3 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 656,2 764,9 108,7 116,6 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 238,9 487,4 248,5 204,0 

Total  180 187,1 212 034,9 31 847,8 117,7 

        

 Este de menționat că, ritmul de creștere a costurilor aferente vînzărilor (117,7%) este mai mare 

decât ritmul de creștere a venitului din vînzări (115,0%) cu 2,7 p.p. De asemenea, evidențiem că, din 
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numărul întreprinderilor municipale analizate, numai la ÎM Hotelul ''Bălţi'' s-a înregistrat o scădere a 

costurilor aferente vînzărilor cu 8,5% în condițiile creșterii venitului din vînzări cu 65,9%.  

         Pentru aprecierea situației respective, menționăm, că la fiecare leu obţinut din vînzări pe anul 2021, 

costurile întreprinderilor municipale au constituit:   

 peste 100,0% la 1 întreprindere municipală (ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri 

Bălţi'');  

 între 80,0 – 100,0% la 6 întreprinderi municipale (ÎM "Termogaz - Bălţi", ÎM "Amenajarea 

Teritoriului şi Spaţii Verzi", ÎM ''Direcția de Troleibuze'', ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală 

Bălţi'', ÎM ''Asociaţia pieţelor'', ÎM Hotelul ''Bălţi''); 

 între 60,0 – 80,0% la 3 întreprinderi municipale (ÎM ''Aprovizionare'', ÎM C.S.L. "Limba 

Noastră",  ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''); 

 0 - 60,0% la 1 întreprindere municipală (ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic''). 

  Calculul și analiza respectivă rezultă din tabelul ce urmează: 

 
                                                                                                                                                           Tabelul 2.1.6 

 

Dinamica corelaţiei dintre costurile şi veniturile din vînzări a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 

2020-2021 

Denumirea întreprinderii municipale 

Venituri 

din vînzări, 

mii lei 

Costul 

vînzărilor, 

mii lei 

Ponderea 

% 

Venituri 

din 

vînzări, 

mii lei 

Costul 

vînzărilor, 

mii lei 

Ponderea 

% 

  2020 2021 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 56 264,3 47 053,1 83,6 66 171,2 59 737,2 90,3 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 870,3 1 367,7 157,1 1 444,1 1 252,0 86,7 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală 

Bălţi'' 35 964,8 31 122,9 86,5 35 618,9 32 104,5 90,1 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 9 654,4 9 401,1 97,4 12 634,6 11 776,3 93,2 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 12 288,0 11 078,2 90,2 14 699,2 13 029,6 88,6 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi'' 46 427,0 52 082,2 112,2 50 588,0 55 161,9 109,0 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii 

Verzi" 23 748,2 19 616,3 82,6 31 048,6 28 263,7 91,0 

ÎM ''Aprovizionare'' 10 876,2 7 180,8 66,0 13 254,2 8 821,2 66,6 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic'' 1 391,4 389,6 28,0 1 229,0 636,1 51,8 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 877,0 656,2 74,8 1 210,6 764,9 63,2 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 521,2 238,9 45,8 736,4 487,4 66,2 

Total  198 882,7 180 187,1 90,6 228 634,7 212 034,9 92,7 

 

         Mai mult ca atât, la unele întreprinderi municipale se constată o creștere a ponderii costurilor din 

vînzări în veniturile din vînzări (ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi", ÎM ''Direcția de 

Troleibuze'', ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'', ÎM ''Aprovizionare'', ÎM C.S.L. "Limba 

Noastră", ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic''). 

  O situație în acest sens reiese din analiza dinamicii corelaţiei dintre costurile şi veniturile din 

vînzări pe anii 2020-2021, care este redată în figura și tabelul de mai jos: 
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Figura 2.1.3 Dinamica corelaţiei dintre costurile şi veniturile din vînzări a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 

2020-2021 

 

  Întreprinderile municipale pe anul 2021 au obținut profit brut în mărime de 16 599,9 mii lei. 

Pentru anul de gestiune 2021, 10 întreprinderi municipale au generat venituri din vînzări  suficiente 

pentru a acoperi costurile din vînzări şi a obţine un rezultat financiar brut pozitiv. Însă, la 1 

întreprindere municipală rezultatul financiar brut a fost unul negativ, justificat prin existenţa costurilor 

neacoperite (ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi''). 

  Mărimea profitului brut în anul de gestiune s-a diminuat cu 2 095,8 mii lei (11,2%) faţă de 

anul 2020. La 6 întreprinderi municipale s-a înregistrat o creştere a profitului brut, fiind determinată 

de: 

 creşterea veniturilor din vînzări mai mare decât creşterea costurilor vînzărilor la ÎM ''Direcţia 

Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'', ÎM ''Asociaţia pieţelor'', ÎM "Termogaz - Bălţi", ÎM 

''Biroul arhitectură şi sistematizare'';  

 creşterea veniturilor din vînzări în condiţiile scăderii costurilor vînzărilor la ÎM Hotelul ''Bălţi'' . 

        Totodată, la celelalte 5 întreprinderi municipale s-a înregistrat o dinamică de descreştere a 

profitului brut, fiind condiţionată de: 

 creșterea costurilor vînzărilor mai mare decât creșterea veniturilor din vănzări: ÎM ''Direcția de 

Troleibuze'', ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi", ÎM C.S.L. "Limba Noastră"; 

 scăderea veniturilor din vînzări în condiţiile creşterii costurilor vînzărilor: ÎM ''Gospodăria 

Locativ Comunală Bălţi'' și ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic''. 

         Factorii care au influențat pierderea brută înregistrată de întreprinderile municipale sunt: 

1. Tarifele neracordate. 

2. Cheltuieli administrative majorate la costurile suportate. 

3. Cheltuieli semnificative de întreținere a utilajului și echipamentului uzat și lipsit de randament, 

inclusiv a celui nefuncțional. 

  Dinamica profitului brut (pierdere brută) a întreprinderilor municipale pe anii 2020-2021 este 

următoarea:  
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Figura 2.1.4 Dinamica profitului brut (pierdere brută) a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

 

  În urma analizei rentabilității veniturilor din vînzări, calculate în baza profitului brut pe anii 2020-

2021, care determină cât de eficient au fost promovate deciziile managementului financiar la obținerea 

profitului la un leu venituri din vînzări, constatăm următoarele: 

         La fiecare leu din vînzări, întreprinderile municipale au obţinut un profit brut (pierdere brută) în 

mărime de:  

 peste 40,0% - 1întreprindere municipală (ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic''); 

 între 30,0-40,0% - 3 întreprinderi municipale (ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' , ÎM C.S.L. 

"Limba Noastră" și  ÎM ''Aprovizionare''); 

 între 10,0-20,0% - 2 întreprinderi municipale (ÎM Hotelul ''Bălţi'' și ÎM ''Asociaţia pieţelor''); 

 între 0,0-10,0% - 4 întreprinderi municipale (ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'', ÎM 

''Direcția de Troleibuze'', ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi", ÎM "Termogaz - Bălţi"); 

 negativă - 1 întreprindere municipală (ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi''). 

         Dinamica rentabilităţii veniturilor din vînzări, calculate în baza profitului brut pe anii 2020-2021 

se prezintă astfel: 
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Figura 2.1.5 Dinamica rentabilităţii veniturilor din vînzări a întreprinderilor municipale, calculate în baza profitului brut pe 

perioada anilor 2020-2021 

 

          Pentru creșterea nivelului rentabilității veniturilor din vînzări, calculate în baza profitului brut, e 

necesară identificarea rezervelor interne de majorare a profitului brut pe seama extinderii volumului 

vînzărilor și lucrărilor executate și reducerii costului vînzărilor prin optimizarea lor. 

 

2.1.2. Analiza rezultatelor financiare  

 

  Pe anul 2021, întreprinderile municipale au raportat pierderi operaționale în mărime de 1 

805,8 mii lei sau în scădere cu 5 823,8 mii lei faţă de anul 2020 (-144,9%). 

  Situaţia nefavorabilă a activităţii operaţionale rezultă din faptul că, la 7 întreprinderi municipale 

veniturile obţinute din activitatea de bază nu au fost suficient de mari pentru a acoperi costurile si 

cheltuielile din activitatea operaţională (ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'', ÎM 

"Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi", ÎM Hotelul ''Bălţi'', ÎM ''Aprovizionare'', ÎM ''Asociaţia 

pieţelor'', ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'', ÎM "Termogaz - Bălţi"). 

  Dinamica rezultatului din activitatea operaţională pe anii 2020-2021este redată în diagrama 

următoare: 

 
Figura 2.1.6 Dinamica rezultatului din activitatea operaţională a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 
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         În anul de gestiune, cheltuielile operaţionale totale a întreprinderilor municipale au crescut 

cu 17,1% (de la 216 226,6 mii lei în anul 2020 la 253 237,0 mii lei în anul 2021). 

         Creșterea cea mai mare de 47,9% se conturează la ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" , 

provocată în cea mai mare parte de creșterea costului vînzărilor cu 44,1%.  

         Cea mai mică creștere a cheltuielilor operaţionale totale de 3,7% s-a înregistrat la ÎM ''Direcţia 

Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' și ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 

         Sugerăm, că una dintre responsabilitățile importante a administrației întreprinderii 

municipale, este de a determina modul de reducere a cheltuielilor operaționale, fără a compromite 

integritatea și calitatea operațiunilor. 

         Dinamica cheltuielilor activității operaţionale a întreprinderii municipale pe anii 2020-2021 este 

reflectată în diagrama următoare: 

 
Figura 2.1.7 Dinamica cheltuielilor activității operaţionale a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

 

   Cheltuiele operaționale ale perioadei de gestiune au următoarea componență și sunt redate în figura 

2.1.8: 

 costul vînzărilor - 83,7% 

 cheltuieli administrative - 13,9%; 

 cheltuieli de distribuire - 1,8%; 

 alte cheltuieli din activitatea operaţională - 0,6% . 

 
Figura 2.1.8 Structura cheltuielilor operaționale a întreprinderilor municipale pe anul 2021 
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Cheltuielile totale ale întreprinderilor municipale în anul 2021 au alcătuit 264 379,7 mii lei sau în 

creștere cu 32 327,6 mii lei (13,9%) față de anul 2020.  

         Dinamica cheltuielilor totale ale întreprinderilor municipale pe anii 2020-2021 este redată în 

următoarea diagramă: 

 
  Figura 2.1.9 Dinamica cheltuielilor totale ale întreprinderilor municipale pe anii 2020-2021  

 

    Factorii de influență asupra dinamicii cheltuielilor totale pe anii 2020-2021 sunt redați în tabelul 

următor:                                                                                                                
                                                                                                                                          Tabelul 2.1.7 

Factorii de influență asupra dinamicii cheltuielilor totale pe perioada anilor 2020-2021 

 

         

        Analiza cheltuielilor totale suportate de întreprinderile municipale pe perioada de gestiune reflectă 

lipsa tendinței de optimizare a cheltuielilor în vederea obținerii profitului. 

    S  Structura cheltuielilor a întreprinderilor municipale pe anul 2021 e redată în diagrama de mai jos: 

Costul 

vînzărilor

Cheltuieli 

de 

distribuire

Cheltuieli 

administrative

Alte 

cheltuieli din 

activitatea 

operaţională

Cheltuieli 

financiare 

Cheltuieli cu 

active 

imobilizate și 

excepționale

Cheltuieli 

(economii) 

privind 

impozitul pe 

venit

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 10 421,1 12 684,1 7,3 814,0 -1 331,7 -1 861,8 0,0 109,3

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 10 063,0 8 647,3 0,0 1 730,2 112,0 0,0 0,0 -426,4

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 3 507,5 1 951,4 166,5 2 385,8 125,5 549,8 -1 684,1 12,5

ÎM "Termogaz - Bălţi" 2 647,8 2 375,2 -350,0 194,6 428,0 0,0 0,0 0,0

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 2 384,1 3 079,7 1,6 -659,0 -250,8 30,1 0,0 182,5

ÎM ''Aprovi zionare'' 1 429,4 1 640,4 862,7 180,4 -3,5 0,0 -1 250,7 0,0

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 921,1 981,6 0,0 400,7 -125,7 0,0 0,0 -335,6

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 365,6 246,6 0,0 340,1 -213,1 0,4 0,0 -8,3

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistem atizare'' 232,4 108,7 0,0 123,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 189,1 -115,7 0,0 302,8 2,1 0,0 0,0 0,0

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 166,5 248,5 0,0 -81,5 0,0 0,0 0,0 -0,5

Total 32 327,6 31 847,8 688,0 5 731,8 -1 257,2 -1 281,5 -2 934,7 -466,6

Denumirea întreprinderii municipale
Cheltuieli 

totale

Factorii de influență asupra dinamicii cheltuielilor totale pe anii 2020-2021 (devieri, mii lei)
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Figura 2.1.10 Structura cheltuielilor a întreprinderilor municipale pe anul 2021 

 

  În baza analizei factoriale a profitului (pierderii) din activitatea operațională pentru stabilirea și 

calculul influenței factorilor, care au contribuit la modificarea în dinamică a părților componente ale 

profitului (pierderii) din activitatea operațională afirmăm, că rezultatul din activitatea operațională în 

anul de gestiune s-a micșorat cu 5 823,8 mii lei, față de realizările anului precedent. Această diminuare 

a fost determinată de obținerea, în anul de gestiune, a pierderii în sumă de 1805,8 mii lei și cauzată de 

micșorarea mărimii profitului brut, creșterea cheltuielilor de distribuire și celor administrative, care au 

contribuit la această diminuare cu 2 095,8 mii lei și respectiv 6419,8 mii lei (688 mii lei +5 731,8 mii 

lei). Totodată, majorarea valorii altor venituri operaționale și micșorarea valorii altor cheltuieli 

operaționale în anul de gestiune față de cel precedent a condiționat majorarea profitului din activitatea 

operațională cu 1 434,6 mii lei și respectiv cu 1 257,2 mii lei. 

  Profitul din activitatea operațională poate fi obținut prin gestionarea mai eficientă a cheltuielilor de 

distribuire și administrative și a procesului de vânzare. 

                                                                                                                                               Tabelul 2.1.8 

Analiza factorială a profitului (pierderii) din activitatea operațională a întreprinderilor municipale pe 

perioada anilor 2020-2021                                                                                                                      

                                                                                                                                                            (mii lei) 

Denumirea indicatorilor 2020 2021 Devieri 
Rezultatul 

influenței 

Profit brut (pierdere brută)  18 695,7 16 599,9 -2 095,8 -2 095,8 

Alte venituri din activitatea operaţională 21 361,9 22 796,5 1 434,6 +1434,6 

Cheltuieli de distribuire 3 905,7 4 593,7 688,0 -688,0 

Cheltuieli administrative 29 470,5 35 202,3 5 731,8 -5 731,8 

Alte cheltuieli din activitatea operaţională 2 663,4 1 406,1 -1 257,2 +1 257,2 

Rezultat din activitatea operaţionala profit (pierdere)  4 018,0 -1 805,8 -5 823,8 x 

 

        Informația în acest sens detaliată pe întreprinderile municipale este prezentată în anexa 1. 

        Întreprinderile municipale au obținut un rezultat financiar negativ atât în anul de gestiune, cât și în 

cel precedent. În anul 2021 pierderea până la impozitare constituie 512,2 mii lei, ceea ce reprezintă o 

Costul vînzărilor

80,2%

Cheltuieli 

administrative

13,3%

Cheltuieli cu active 

imobilizate și 

excepționale

2,7%

Cheltuieli de 

distribuire

1,7%

Cheltuieli financiare 

1,2%

Alte cheltuieli din 

activitatea 

operaţională

0,5%

Cheltuieli (economii) 

privind impozitul pe 

venit

0,3%
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diminuare cu 4 240,5 mii lei față de mărimea perioadei precedente. Micșorarea profitului până la 

impozitare a fost determinată de diminuarea mărimii profitului câștigat din activitatea operaționlă, ce a 

condus la reducerea mărimii profitului contabil cu 5 823,8 mii lei. Asupra mărimii profitului până la 

impozitare a influențat pozitiv reducerea pierderilor financiare și creșterea profitului din operațiuni cu 

active imobilizate și exepționale, care a contribuit la majorarea profitului contabil cu 1 402,7 mii lei și 

respective 180,6 mii lei. Rezultatele obținute sunt expuse în tabelul ce urmează:                    

                                                                                               

                                                                                                                                                                     Tabelul 2.1.9 

Analiza structurii și dinamicii profitului (pierderii) până la impozitare a întreprinderilor municipale 

pe perioada anilor 2020-2021 

Denumirea indicatorilor 

Total pe întreprinderile municipale 

2020 2021 Devieri  

Suma, 

lei 
Ponderea,% 

Suma, 

lei 
Ponderea,% 

Suma, 

lei 
Ponderea,% 

Rezultat din activitatea operaţionala 

profit (pierdere)  
4 018,0 107,8 -1 805,8 352,6 -5 823,8 244,8 

Rezultatul profit(pierdere) financiară -2 149,4 -57,6 -746,7 145,8 1 402,7 203,4 

Rezultatul din operațiuni cu active 

imobilizate și exepționale profit 

(pierdere) 

1 859,7 49,9 2 040,3 -398,4 180,6 -448,2 

Profit (pierderea) până la impozitare 3 728,3 100,0 -512,2 100,0 -4 240,5 x 

 

         Informația detaliată pe  fiecare întreprindere municipală aparte este redată în anexa 2.  

         Ca urmare a evoluției veniturilor și cheltuielilor totale, rezultatul financiar net total pe anul 2021 

pe 11 întreprinderi municipale este negativ și a constituit - 1 332,3 mii lei sau în scădere cu - 3 

773,9 mii lei (45,4%) față de anul 2020.  

         Este de menționat faptul că, în comparație cu anul 2020, în anul de gestiune se atestă o înrăutățire 

a indicatorilor de rezultat a întreprinderilor municipale, micșorându-se ponderea întreprinderilor 

municipale ce au activat cu profit (de la 63,6% la 45,5%) și majorându-se ponderea întreprinderilor 

municipale, ce au activat cu pierderi nete (de la 36,4% la 54,5%), ceea ce este relatat în tabelul ce 

urmează:       

                                                                                                                                                                         Tabelul 2.1.10 

 

Situația financiară a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

Anul 

Numărul 

întreprinderilor 

municipale, supuse 

analizei 

Au activat cu pierderi Au activat cu profit 

  numărul 

întreprinderilor 

municipale 

ponderea, 

% 

suma, 

mii lei 

numărul 

întreprinderilor 

municipale 

ponderea, 

% 

suma, 

mii lei 

2020 11 4 36,4 2 641,60 7 63,6 5 083,30 

2021 11 6* 54,5 3 659,4 5** 45,5 2 327,1 
 

 

*ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic''                      **   ÎM "Termogaz - Bălţi"                                                                     

  ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''                                                   ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 

  ÎM ''Aprovizionare''                                                                                    ÎM ''Direcția de Troleibuze''                                                              

  ÎM Hotelul ''Bălţi''                                                                                      ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 

  ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi"                                            ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 

 ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 
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   Per întreprindere municipală, putem constata următoarele:  

 5 întreprinderi municipale au obţinut un profit net în mărime de 2 327,1 mii lei; 

 6 întreprinderi municipale au suportat pierderi nete în sumă totală de – 3 659,4 mii lei. 

         Legătura care este între rezultatul financiar și veniturile din vînzări, obținute de întreprinderile 

municipale este determinată de rentabilitatea veniturilor din vînzări. Rentabilitatea veniturilor din 

vînzări, calculate în baza profitului net arată cât profit net au generat întreprinderile municipale la un leu 

venituri din vînzări. Rentabilitatea veniturilor din vînzări (profit net/venituri din vînzări) a 

întreprinderilor municipale care au înregistrat în anul 2021 profit net (5 întreprinderi municipale) 

constituie 1,14%, Deci, în perioada analizată, întreprinderile municipale respective au obţinut, per total, 

1,14 bani profit net la 1 leu venituri din vînzări.  

         Întreprinderile municipale cu cel mai mare decalaj între profitul net înregistrat în anul 2020 şi 

pierderea netă aferentă anului 2021 sunt ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'', ÎM 

''Asociaţia pieţelor'' și ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi". Cauzele care au creat acest decalaj 

la ÎM ''Asociaţia pieţelor'' sunt următoarele: 

 Conform Legislaţiei în vigoare (Hotărârea Guvernului nr.922 din 22.12.2020) din 01.01.2021 a 

fost majorat salariul minim până la 2 935 Iei. Aceste modificări legislative au dus la majorarea 

fondului de salarizare la întreprindere.  

 De asemenea, în anul 2021, în bugetul local s-a transferat pentru taxa de piaţă cu 1 154 441 lei 

mai mult comparativ cu anul 2020. În anul 2020 pe perioada pandemiei, prin decizia 

fondatorului, întreprinderea a fost scutită de achitarea taxei de piaţă pentru perioada de 2 luni. 

Astfel, în anul 2021 întreprinderea a achitat taxa de piaţă în întregime şi respectiv, conform 

datelor de bilanţ, a avut loc majorarea cheltuielilor la capitolul taxele locale şi anume la achitarea 

taxei de piaţă cu 1 154 441 lei mai mult comparativ cu anul 2020. 

 În legătură cu activitatea întreprinderii în perioada de pandemie, în anul 2021 întreprinderea a 

fost obligată să respecte cerinţele de combatere şi răspândire a pandemiei COVID-19. În acest 

scop, suplimentar au fost angajaţi prin contracte de muncă temporar până la 12 persoane, care 

zilnic efectuau termometria vizitatorilor la pieţe. Întreţinerea acestor angajaţi a dus la formarea 

cheltuielilor neprevăzute pentru întreprindere în sumă de 493 762 lei pe anul 2021. În anul 2020 

aceste cheltuieli au constituit 222 335 lei, ceea ce demonstrează o majorare în anul 2021 cu 

271 427 lei. 

 În perioada anilor 2016-2019 întreprinderea a efectuat investiţii financiare din propriul venit 

obţinut. Investiţiile efectuate la obiectele întreprinderii au fost date în exploatare şi ca rezultat în 

anul 2021 s-a majorat amortizarea acestor obiecte şi lucrări de reconstrucţie a pieţelor, ceea ce 

în fond a dus la majorarea cheltuielilor întreprinderii. Ca rezultat, întreprinderea a generat 

pierderi operaționale în sumă de 499 966 lei în anul 2021. 

 De asemenea, în anul 2021, în baza hotărârii Consiliului de administrație a întreprinderii şi a 

Deciziei Consiliului Municipal Bălţi a avut loc capitalizarea bunurilor transmise de fondator în 

gestiunea economică a întreprinderii. În total au fost capitalizate investiţii şi reparaţii capitale în 

sumă de 549 837 lei. Această sumă s-a atribuit la cheltuielile pe întreprindere, deoarece bunurile 

transmise în gestiunea economică aparţin fondatorului. În aşa mod, pierderile pe anul 2021 din 

activitatea operaţională în sumă de 499 966 lei şi din activitatea financiară în sumă de 549 837 

lei au format suma pierderilor din activitatea economică până la impozitare în mărime de 1 049 

803 lei. 

 Obținerea rezultatului financiar negativ (pierderi) pe parcursul perioadei de gestiune de către ÎM 

''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' și ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii 
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Verzi" este influențat,  în mod direct, de: 

 consumurile directe care cuprind, majorarea retribuirii muncii condiționată de modificarea 

cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real începând cu 01 ianuarie 2021, în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 922 din 22.12.2020 și majorarea costurilor materialelor 

( materialele de bază, carburanților, lubrifianților, pieselor de schimb) condiționată de criza 

economică. 

 consumurile indirecte care cuprind cheltuielile de întreținere și uzura mijloacelor fixe cu 

destinație productivă. 

         Raportul dintre pierderea netă a întreprinderilor municipale, care în anul 2021 suportă pierderi nete 

şi veniturile din vînzări obţinute de acestea constituie aproximativ 13,75%, ceea ce semnifică faptul că, 

întreprinderile municipale respective înregistrează per total în anul de gestiune 13,75 bani pierderi nete 

la 1 leu venituri din vînzări. 

         Dinamica profitului net (pierderii nete) a întreprinderilor municipale pe anii 2020-2021 se prezintă 

astfel:

 
Figura 2.1.11 Dinamica profitului net (pierderii nete) a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

 

         Influenţa rezultatului din alte activităţi operaţionale asupra profitului net (pierderea netă) este 

redată în diagrama de mai jos, care reflectă corelaţia dintre profitul (pierderea) din activitatea 

operaţională şi profitul net (pierderea netă) pe anul 2021. 

        
Figura 2.1.11 Corelaţia dintre profitul (pierdrea) din activitatea operaţională şi profitul net (pierderea netă) pe anul 2021 
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         În urma analizei veniturilor și cheltuielilor și rezultatului financiar al întreprinderilor municipale 

pe anul 2021 concluzionăm, că întreprinderile municipale au generat venituri insuficiente, dar în același 

timp, au suportat costuri și cheltuieli ridicate, care au dus la diminuarea mărimii profitului. Rezultatul 

din activitatea operațională, ce reprezintă activitatea de bază a întreprinderilor municipale determinată 

de statutul acestora, este negativ. Așa cum analiza profitului prezintă un interes primordial pentru 

fondatori, atenționăm Consiliul Municipal Bălți despre lipsa unei strategii de dezvoltare și organizare a 

activității curente a întreprinderilor municipale ca consecință a calitatății joase a managementului. În 

acest context, subiect de prioritate ramâne îmbunatățirea managementului și eficientizarea activității 

întreprinderilor municipale. 

 

2.2. ANALIZA ACTIVELOR ÎNTREPRINDERILOR MUNICIPALE 

 

2.2.1. Analiza dinamicii şi structurii activelor  

Pentru realizarea activității economice, orice întreprindere municipală dispune de bunuri 

economice, clasificate în active imobilizate și active circulante. De eficiența utilizării acestora depinde 

capacitatea întreprinderilor municipale de a supraviețui sub aspect financiar, de a atrage mijloace banești 

de la cumpărători și a achita, în termenele stabilite, datoriile acestora. În vederea aprecierei situației 

patrimoniale se examinează mărimea și evoluția resurselor economice, reflectate în activul bilanțului 

contabil. 

La situaţia din 31.12.2021, valoarea totală a activelor întreprinderilor municipale a constituit 

718 320,6 mii lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 4 071,8 mii lei sau cu 0,6% faţă de perioada 

similară a anului precedent.  

         Dinamica respectivă a fost determinată de: 

 scăderea activelor totale la 6 întreprinderi municipale în sumă totală de 53 422,4  mii lei, dintre 

care, cea mai importantă scădere a fost înregistrată la ÎM "Termogaz - Bălţi" cu 38 435,4 mii lei 

(80,2%) și ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' cu -108,6 mii lei (49,5%); 

 creşterea activelor totale la 5 întreprinderi municipale în sumă totală de 49 350,6 mii lei, dintre 

care, cea mai esenţială creştere a avut loc la ÎM ''Direcția de Troleibuze'' cu 45 442,5 mii lei 

(56,6%)  și la ÎM ''Aprovi zionare'' cu 816,9 mii lei (54,8%). 

Dinamica activelor întreprinderilor municipale pe anii 2020-2021 este redată în următoarea diagramă:

Figura 2.2.1 Dinamica activelor întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

          

    Structura activelor totale a întreprinderilor municipale pe anul 2021 se prezintă astfel: 

 total active imobilizate 647 852,2 mii lei (90,2%); 

 total active circulante 70 468,4 mii lei (9,8%). 
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Figura 2.2.2 Structura activelor întreprinderilor municipale pe anul 2021 

 

         Ponderea majoritară (98,09%) în valoarea totală a activelor întreprinderilor municipale i-a revenit: 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" (23,14%), ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 

(22,64%), ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi '' (19,98%), ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 

(17,51%), ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' (9,02%) și ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 

(5,81%).  

         Ponderea activelor întreprinderilor municipale pe anul 2021, % 

 

 
Figura 2.2.3 Ponderea activelor întreprinderilor municipale pe anul 2021 

 

         Cele mai mici ponderi în structura activelor totale a întreprinderilor municipale o deţine ÎM 

"Termogaz - Bălţi", ÎM ''Aprovizionare'', ÎM Hotelul ''Bălţi'', ÎM C.S.L. "Limba Noastră", ÎM ''Biroul 

arhitectură şi sistematizare''.         

         În anul 2021, valoarea totală a mijloacelor fixe a constituit 435 874,6 mii lei, fiind repartizată în 

mare parte (92,5%) între ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' cu 34,6%, ÎM ''Direcţia Reparaţii şi 

Construcţii Drumuri Bălţi '' cu 22,9%, ÎM ''Direcţia de Troleibuze'' cu 20,4% și ÎM "Amenajarea 

Teritoriului şi Spaţii Verzi" cu 14,6%.  

         În comparaţie cu anul 2020, în anul de gestiune valoarea totală a mijloacelor fixe a crescut 

cu 32 593,0 mii lei, fiind determinată de: 
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 creşterea mijloacelor fixe cu 45 453,9 mii lei la 4 întreprinderi municipale, dintre care cea mai 

înaltă creștere a fost înregistrată la ÎM ''Direcția de Troleibuze''; 

 scăderea mijloacelor fixe cu -12 860,9 mii lei la 6 întreprinderi municipale, dintre care, cea 

mai înaltă scădere a fost înregistrată la ÎM ''Aprovizionare''. 

   Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, ca parte componentă a activelor      

imobilizate a întreprinderilor municipale a constituit 68 321,7 mii lei. 

     Circa 98,7% din totalul imobilizărilor corporale în curs de execuţie a fost formată de ÎM ''Direcţia 

Construcţii Capitale Comandatar Unic'' cu 53 160,5 mii lei (77,8%), ÎM ''Direcția de Troleibuze'' cu 9 

850,5 mii lei (14,4%) și ÎM ''Asociaţia pieţelor"  cu 4 444,8 mii lei (6,5%). 

         Pe anii 2020-2021, valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie a crescut cu 4 796,5 mii 

lei, iar dinamica respectivă a fost condiţionată de: 

 creşterea valoarii imobilizărilor corporale în curs de execuţie la ÎM ''Direcția de Troleibuze'' cu 

5 331,4 mii lei și la ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" lei cu 722,3 mii lei; 

 scădere, înregistrată la următoarele întreprinderi: ÎM ''Asociaţia pieţelor'' cu 1 208,6 mii lei, ÎM 

"Termogaz - Bălţi" cu 48,3 mii lei și ÎM C.S.L. "Limba Noastră" cu 0,3 mii lei. 

         O pondere importantă în structura activelor imobilizate o ocupă terenurile. Valoarea totală a 

terenurilor a constituit 142 715,3 mii lei, iar ponderea majoritară (97,1%) este deţinută de ÎM 

"Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" (67,7%), ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi 

'' (16,6%), ÎM ''Asociaţia pieţelor'' (9,4%) și ÎM ''Direcția de Troleibuze'' cu (3,5%). Valoarea totală a 

terenurilor întreprinderilor municipale a scăzut cu 1 030,1 mii lei faţă de anul 2020. 

         Valoarea totală a activelor circulante a întreprinderilor municipale pe anul 2021 a constituit 

70 468,4 mii lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 469,1 mii lei faţă de anul 2020.  

         Dinamica respectivă a fost condiționată de:  

 scăderea valorii activelor circulante la 6 întreprinderi municipale în sumă de 3 866,0 mii lei. 

Cel mai mult a scăzut valoarea activelor circulante la ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 

(cu 60,9%); 

 creșterea valorii activelor circulante la 5 întreprinderi municipale cu 3 396,9 mii lei. Cel mai 

înalt ritm de creștere, și anume 64,7% a înregistrat ÎM ''Aprovizionare''. 

         Dinamica activelor circulante a întreprinderilor municipale pe anii 2020-2021 este redată în 

diagrama următoare: 

     

 
Figura 2.2.4 Dinamica activelor circulante a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 
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  Din analiza structuri activelor circulante după componenţa de formare, cota preponderentă o deţin 

materiale și obiecte de mică valoare (31,2%), creanţele comerciale (23,5%), alte creanţe curente (21,9%) 

și numerar și documente bănești (9,9%).  

  Structura activelor circulante totale a întreprinderilor municipale pe anul 2021 este redată în 

diagrama de mai jos: 

 
Figura 2.2.5 Structura activelor circulante a întreprinderilor municipale pe anul 2021 

 

  Analiza și gestionarea creanțelor sunt necesare pentru îmbunătăţirea stării financiare a 

întreprinderii prin luarea deciziilor de a majora lichiditatea mijloacelor băneşti. Toate acestea sunt bazate 

pe respectarea şi încasarea creanţelor la termenul stabilit. Ca rezultat al analizei creanțelor 

întreprinderilor municipale și calculelor efectuate, în anul de gestiune, valoarea absolută a creanțelor s-

a micșorat cu 8 878,1 mii lei sau cu 20,9% în expresie relativă comparativ cu anul precedent. La 

31.12.2021 valoarea creanțelor înregistrate de întreprinderile municipale a constiuit 33 623,3 mii 

lei. 

  Dinamica și structura creanțelor totale ale întreprinderilor municipale pe anii 2020-2021sunt  redate 

în diagramele ce urmează: 

 
Figura 2.2.6 Dinamica creanțelor totale ale întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 
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Figura 2.2.7 Structura creanțelor totale ale întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

 

         În baza calculelor efectuate, în structura creanțelor pe tipurile acestora au intervenit schimbări, și 

anume s-au redus creanțele comerciale curente cu 9 789,9 mii lei și ponderea lor în total creanțe curente 

de la 62,04% până la 49,31%, creanțe ale părților afiliate curente s-au redus cu 100%. Creanțe ale 

bugetului s-au redus cu 84,9 mii lei, iar ponderea acestora în total creanțe curente a crescut cu 0,76%. S-

au redus semnificativ creanțe ale personalului cu 522,3 mii lei sau cu 92,4%, și ponderea lor de la 1,33% 

până la 0,13%. 

         În același timp, s-au majorat alte creanțe curente cu 1 558,9 mii lei  sau de 1,11 ori și ponderea lor 

în totalul creanțe curente a crescut de la 32,70% până la 45,97%.  

                                                                                                                                                                 Tabelul 2.2.1 

 

Analiza structurii creanțelor pe tipurile acestora ale întreprinderile municipale pe perioada anilor 2020-2021 

Denumirea indicatorilor 

Total 

2020 2021 Devieri 

Suma, lei Ponderea, % Suma, lei Ponderea, % Suma, lei % 

Creanțe comerciale curente 26 369,6 62,04 16 579,7 49,31 -9 789,9 -12,73 

Creanțe ale parților afiliate curente 39,9 0,09 0,0 0,00 -39,9 -0,09 

Creanțe ale bugetului 1 629,1 3,83 1 544,2 4,59 -84,9 0,76 

Creanțe ale personalului 565,2 1,33 42,9 0,13 -522,3 -1,20 

Alte creanțe curente 13 897,6 32,70 15 456,5 45,97 1 558,9 13,27 

Total creanțe 42 501,5 100,00 33 623,3 100,00 -8 878,1 x 

          

          Per întreprindere municipală, creanțele comerciale curente, care dețin ponderea majoritară în total 

creanțe, s-au redus la 5 întreprinderi municipale, și anume ÎM ''Direcția de Troleibuze'', ÎM ''Asociaţia 

pieţelor'', ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'', ÎM ''Aprovizionare'' și ÎM ''Biroul 

arhitectură şi sistematizare''. 

         Au crescut creanțele comerciale curente la 6 întreprinderi municipale: ÎM Hotelul ''Bălţi'', ÎM 

''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'', ÎM "Termogaz-Bălţi", ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii 

Verzi", ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' și ÎM C.S.L. "Limba Noastră". 

Se constată cea mai mare creștere a creanțelor comerciale curente (de 5,2 ori) la ÎM "Amenajarea 

Teritoriului şi Spaţii Verzi".    

         Informația detaliată pe fiecare întreprindere municipală este redată în anexa 3. 

         Analiza rotației creanțelor este prezentată în tabelul ce urmează: 
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Tabelul 2.2.2 

Analiza rotației creanțelor ale întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021

 

 

         Analiza indicatorilor din tabelul 2.2.2 atestă o ușoară creștere a vitezei de rotație a creanțelor. 

Astfel, în anul de gestiune activele întreprinderilor municipale, imobilizate în decontări cu debitorii, s-

au rotit de 6,0 ori, cu 0,5 ori mai mult în comparație cu anul precedent. În consecință, durata medie a 

unei rotații a creanțelor s-a micșorat cu 4,9 zile, ce este un moment favorabil pentru situația financiară a 

întreprinderilor municipale, deoarece condiționează micșorarea ciclului financiar și necesitățile în fondul 

de rulment. 

         Din totalul întreprinderilor analizate, numai la ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' numărul 

de rotații al creanțelor curente a scăzut de 0,3 ori și ca rezultat, perioada de încasare a creanțelor 

comerciale s-a mărit cu 6,4 zile. La celelate 10 întreprinderi municipale se atestă o tendință pozitivă de 

accelerare a rotației creanțelor curente.  

         Menționăm că, odată ce cifra de afaceri a întreprinderilor municipale pe anul de gestiune a 

crescut, înregistrând un ritm de creștere de 115% și în acelasi timp creanțele s-au micșorat (20,9%), 

situația respectivă corespunde logicii economice. 

Denumirea intreprinderilor municipale
Venitul din 

vînzări, mii lei

Valoarea 

medie a 

creanțelor, 

mii lei

Numărul de 

rotații al 

creanțelor 

Perioada de 

încasare a 

creanțelor, 

zile

56 264,3 8 972,0 6,3 57,4

66 171,2 9 732,5 6,8 52,9

9 906,9 760,5 0,5 -4,5

870,3 46,4 18,8 19,2

1 444,1 37,9 38,1 9,4

573,8 -8,5 19,4 -9,7

35 964,8 8 194,0 4,4 82,0

35 618,9 8 746,3 4,1 88,4

-345,9 552,3 -0,3 6,4

9 654,4 4 430,9 2,2 165,2

12 634,6 5 387,4 2,3 153,5

2 980,2 956,5 0,2 -11,7

12 288,0 2 013,0 6,1 59,0

14 699,2 1 997,4 7,4 48,9

2 411,2 -15,6 1,3 -10,1

46 427,0 10 689,3 4,3 82,9

50 588,0 11 337,1 4,5 80,7

4 161,0 647,8 0,1 -2,2

23 748,2 739,9 32,1 11,2

31 048,6 435,0 71,4 5,0

7 300,3 -304,9 39,3 -6,2

10 876,2 145,6 74,7 4,8

13 254,2 24,8 535,2 0,7

2 378,0 -120,8 460,5 -4,1

1 391,4 521,8 2,7 135,0

1 229,0 280,7 4,4 82,2

-162,4 -241,0 1,7 -52,8

877,0 50,0 17,5 20,5

1 210,6 37,9 32,0 11,3

333,6 -12,2 14,4 -9,3

521,2 32,7 16,0 22,6

736,4 45,5 16,2 22,2

215,2 12,8 0,2 -0,3

198 882,7 35 835,6 5,5 64,9

228 634,7 38 062,4 6,0 59,9

29 752,0 2 226,8 0,5 -4,9

ÎM Hotelul ''Bălţi''

ÎM ''Direcția de Troleibuze''

Devieri

Devieri

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi''

Devieri

ÎM "Termogaz-Bălţi"

Devieri

Denumirea indicatorilor

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

ÎM ''Asociaţia pieţelor''

Devieri

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi ''
Devieri

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii 

Verzi"
Devieri

2020

2021

2020

2021

2020

2021

ÎM C.S.L. "Limba Noastră"

Devieri

Total

Devieri

2020

2021

2020

2021

ÎM ''Aprovizionare''

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic''
Devieri

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''

Devieri

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Devieri
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2.2.2 Analiza lichidităţii activelor  

 

Pe perioada de raportare, la întreprinderile municipale s-a înregistrat o tendinţă negativă 

de scădere a coeficienților lichidității.  

Lichiditatea generală care la începutul anului curent se încadra în intervalul optim (2-2,5), la finele 

anului de gestiune a scăzut până la 1,24.  În comparaţie cu anul 2020, nivelul de lichiditate generală a 

fost în scădere la 9 întreprinderi municipale. 

  Scăderea nivelului lichidităţii generale la 9 întreprinderi municipale pe anii 2020-2021, a fost 

condiționată de: 

 reducerea activelor circulante la 2 întreprinderi municipale (ÎM ''Asociaţia pieţelor'', ÎM 

"Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi"); 

 creşterea datoriilor curente la 3 întreprinderi municipale (ÎM "Termogaz - Bălţi", ÎM 

''Aprovizionare'', ÎM Hotelul ''Bălţi'', ÎM C.S.L. "Limba Noastră"); 

 diminuarea activelor circulante și creşterea datoriilor curente la 4 întreprinderi municipale 

(ÎM ''Direcția de Troleibuze'', ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'', ÎM ''Asociaţia 

pieţelor'', ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''). 

În acest sens, menționăm următoarele: 

 la 2 întreprinderi municipale (ÎM C.S.L. "Limba Noastră" și ÎM ''Gospodăria Locativ 

Comunală Bălți) , nivelul de lichiditate generală este în limitele normale de 2-2,5; 

 la 2 întreprinderi municipale (ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'', ÎM 

‘‘Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi’’) nivelul de lichiditate generală este peste 

limita recomandată de 2-2,5; 

 la 8 întreprinderi municipale (ÎM ''Direcția de Troleibuze'', ÎM Hotelul ''Bălţi'', ÎM 

"Termogaz - Bălţi", ÎM ''Asociaţia pieţelor'', ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi", ÎM 

''Aprovizionare'', ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'', ÎM C.S.L. "Limba Noastră") - sub 

limita recomandată de 2-2,5. 

Deci, la finele anului 2021, 8 din întreprinderile municipale nu dispun de active circulante 

suficiente pentru achitarea datoriilor curente în suma deplină.  

          Cota datoriilor pe termen scurt, pe care întreprinderile municipale sunt capabile să o achite prin 

mobilizarea mijloacelor băneşti, investiţiilor pe termen scurt şi creanţelor pe termen scurt, a fost sub 

nivelul recomandat de 0,7-0,8/>1 la 4 întreprinderi municipale, în limita nivelului recomandat la 

ÎM ''Aprovizionare'', iar peste nivelul recomandat la celelate 6 întreprinderi municipale. 

Capacitatea întreprinderilor municipale de a achita imediat o parte din datoriile pe termen scurt, 

utilizând numai mijloacele băneşti disponibile, a fost la un nivel destul de redus la 9 întreprinderi 

municipale. Coeficientul lichidității absolute, atât la începutul, cât și la finele anului de gestiune nu 

corespunde cerințelor. Evoluția negativă a coeficientului lichidității absolute este rezultatul  reducerii 

sumei mijloacelor bănești disponibile în condițiile creșterii datoriilor curente. 

Calculul coeficienților de lichiditate în cadrul analizei este redată în tabelul următor: 
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                                                                                                                                                                           Tabelul 2.2.3 

 

Calculul coeficienților lichidității întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

 

 
 

         Nivelul insuficient al coeficienților lichidității cauzează consecințe negative la formarea fondului 

de rulment. În același timp, întreprinderile municipale, care au înregistrat creșterea majoră a 

coeficienților reflectă o structură irațională a activelor întreprinderilor municipale. Reieșind din cele 

menționate anterior, solicităm impunerea măsurilor urgente de eficientizare a activității întreprinderilor 

municipale. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Lichiditatea 

generală

Lichiditatea 

intermediară

Lichiditatea 

absolută

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 1,72 0,69 1,33 0,23 0,21 0,05 -1,03 -1,09 -0,17

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 0,52 0,32 0,05 0,06 0,01 0,03 -0,20 0,01 0,02

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 2,64 2,27 2,37 2,01 0,13 0,02 -0,37 -0,36 -0,11

ÎM "Termogaz - Bălţi" 1,27 1,05 1,26 1,05 0,01 0,02 -0,22 -0,22 0,01

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 2,24 1,57 1,48 0,96 0,30 0,07 -0,67 -0,52 -0,23

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi '' 2,85 3,62 1,91 2,43 0,06 0,27 0,77 0,52 0,21

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii 

Verzi" 1,78 1,73 1,36 0,36 1,15 0,15 -0,05 -1,00 -1,01

ÎM ''Aprovizionare'' 0,95 0,78 0,84 0,71 0,81 0,70 -0,17 -0,13 -0,11

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic'' 330,93 2616,24 279,51 2026,04 224,57 1752,38 2285,31 1746,53 1527,81

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 2,05 0,39 1,78 0,29 1,05 0,08 -1,66 -1,49 -0,97

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 2,44 2,04 1,90 1,63 1,53 1,00 -0,41 -0,27 -0,53

Total 2,04 1,24 1,57 0,75 0,31 0,12 -0,80 -0,82 -0,18

Denumirea întreprinderii municipale

Abaterea absolută

Lichiditatea generală 

(intervalul optimal 2-

2,5)

Lichiditatea 

intermediară 

(intervalul optimal 

(0,7-0,8/>1)

Lichiditatea absolută 

(intervalul optimal 0,2-

0,25)
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2.3. ANALIZA SURSELOR DE FINANŢARE A ACTIVELOR 

 

2.3.1. Analiza dinamicii şi structurii surselor de finanţare  

        

         La situaţia din 31.12.2021, valoarea totală a surselor de finanţare a întreprinderilor 

municipale a constituit 718 320,6 mii lei, din care: 68 109,6 mii lei - capital propriu, 591 211,6 mii 

lei - datorii pe termen lung, 56 674,6 mii lei - datorii curente și provizioane – 2 324,8 mii lei.  

  Conform bazei comparabile, cuantumul surselor de finanţare a întreprinderilor municipale s-a 

redus cu 4 071,9 mii lei  (-0,60%) faţă de anul precedent.  

  Structura surselor de finanţare a activelor întreprinderilor municipale pe anul 2021 este redată în 

diagrama următoare (%): 

 

 

 
Figura 2.3.1 Structura surselor de finanţare a activelor întreprinderilor municipale pe anul 2021 

 

   Din datele prezentate rezultă, că: 

 3 întreprinderi municipale (ÎM ''Aprovizionare'', ÎM Hotelul ''Bălţi'', ÎM ''Biroul arhitectură şi 

sistematizare'') dispun de un capital propriu negativ, de unde rezultă, că finanţarea activelor 

acestor întreprinderi este efectuată din datorii pe termen lung și datorii curente;  

 7 întreprinderi municipale îşi finanţează activele în proporţie de peste 50,0% din surse 

împrumutate (ÎM''Direcția de Troleibuze'', ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'',  ÎM 

"Termogaz - Bălţi", ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi '', ÎM "Amenajarea 

Teritoriului şi Spaţii Verzi"; ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic''; ÎM 

''Asociaţia pieţelor''; ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''; ÎM Hotelul ''Bălţi'' și ÎM 

''Aprovizionare''); 

 1 întreprindere municipală (ÎM C.S.L. "Limba Noastră") îşi finanţează activele mai mult de 

50% din sursele proprii. 

         În comparaţie cu anul 2020, ponderea surselor proprii în finanţarea activelor întreprinderilor 

municipale a scăzut nesemnificativ (cu 0,1 puncte procentuale), respectiv ponderea surselor împrumutate 

și a provizioanelor a fost într-o ușoară creștere.  

  O majorare a ponderii surselor proprii în structura surselor de finanţare a întreprinderilor 

municipale s-a produs numai la 4 întreprinderi municipale (ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'', 
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ÎM "Termogaz-Bălţi", ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi '' și ÎM ''Direcţia Construcţii 

Capitale Comandatar Unic''), iar în cazul celorlalte 7 întreprinderi municipale, rolul surselor proprii 

de finanţare s-a redus în favoarea creşterii ponderii surselor împrumutate.  

         O comparaţie în acest sens, poate fi efectuată prin analiza comparativă dintre dinamica structurii 

surselor de finanţare pe anul 2021 (fig. de mai sus) cu dinamica structurii surselor de finanţare pe anul 

2020, care este redată în diagrama următoare (%):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.3.2 Structura surselor de finanţare a activelor întreprinderilor municipale pe anul 2020 

 

2.3.2. Analiza dinamicii si structurii capitalului propriu (patrimoniul net)  

 

Pe perioada de gestiune 2021, valoarea totală a capitalului propriu a constituit 68 109,6 mii 

lei. Totodată, în dinamică se evidențiază tendința negativă de reducere a surselor proprii de 

finanțare a patrimoniului, și anume, în cursul anului de gestiune acestea s-au micșorat cu 1,6 % 

faţă de anul precedent.  

                                                                                                                                                             Tabelul 2.3.1 

Dinamica capitalului propriu și a surselor de finanțare a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 

2020-2021 

 

2020 2021 2020 2021 2020 2021

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 2 665,0 3 425,8 760,8 80 301,8 125 744,3 45 442,5 3,3 2,7 -0,6

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 399,5 -274,4 -673,9 1 629,4 1 599,4 -30,0 24,5 -17,2 -41,7

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 2 639,3 3 250,6 611,3 159 864,4 162 629,9 2 765,5 1,7 2,0 0,3

ÎM "Termogaz-Bălţi" 1 357,1 1 679,6 322,5 47 979,7 9 544,3 -38 435,4 2,8 17,6 14,8

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 20 312,0 19 046,3 -1 265,7 43 165,4 41 727,9 -1 437,5 47,1 45,6 -1,4

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi '' 16 311,2 17 311,3 1 000,1 156 192,1 143 483,7 -12 708,4 10,4 12,1 1,6

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 2 657,0 1 630,1 -1 026,8 165 887,5 166 174,5 287,0 1,6 1,0 -0,6

ÎM ''Aprovizionare'' -183,3 -762,9 -579,7 1 491,7 2 308,6 816,9 -12,3 -33,0 -20,8

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 22 847,2 22 801,9 -45,3 65 491,0 64 788,5 -702,5 34,9 35,2 0,3

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 77,8 -105,1 -182,9 219,2 110,6 -108,6 35,5 -95,0 -130,5

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 100,7 106,4 5,7 170,2 208,9 38,7 59,2 50,9 -8,2

TOTAL 69 183,5 68 109,6 -1 073,9 722 392,4 718 320,6 -4 071,9 9,6 9,5 -0,1

Denumirea întreprinderii municipale

Ponderea total 

capital propriu în 

total surse de 

finanțare,%
Devieri,%

Devieri, 

mii lei

Total capital propriu, 

mii lei

Total surse de 

finanțare, mii lei Devieri, 

mii lei
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  Dinamica respectivă, care rezultă din analiza și calculele efectuate în tabelul 2.1.3 a fost 

determinată de: 

 creşterea capitalului propriu la 5 întreprinderi municipale în sumă totală de 2 700,4 mii lei; 

 scăderea capitalului propriu la 6 întreprinderi municipale în sumă totală de -3 774,3 mii lei. 

         Cea mai mare creștere s-a înregistrată la ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi" cu 

1 000,1 mii lei, iar cea mai mare scădere s-a produs la  ÎM ''Asociaţia pieţelor'' -1 265,7 mii lei. 

         Dinamica capitalului propriu pe perioada anilor 2020-2021este redată în diagrama următoare (mii 

lei):  

 
Figura 2.3.3 Dinamica capitalului propriu a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

 

         În componența capitalului propriu al întreprinderilor municipale pe anul de gestiune, elementele 

cele mai valoroase sunt rezervele și profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți. 

Cota capitalului de rezervă se află în creștere și constituie 66,3% din totalul surselor proprii de finanțare 

la sfârșitul anului de gestiune, fiind formate din rezervele a 5 întreprinderi municipale, din care, partea 

dominantă a constituit rezervele ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' cu 22 701,9 mii 

lei (33,4%) și ÎM ''Asociaţia pieţelor'' (28,9%) cu 19 690,9 mii lei. 

         Corecții ale rezultatelor anilor precedenți au avut loc la 6 întreprinderi municipale ÎM 

"Termogaz-Bălţi" 290,9 mii lei, ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi '' 73,6 mii lei, ÎM 

Hotelul ''Bălţi'' 31,7 mii lei, ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 8,5 mii lei, ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 0,1 mii lei, 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' -2,0 mii lei în valoare de 403,0 mii lei. 

         În anul 2021, 8 întreprinderi municipale au înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenți 

(30,3%) în marime de 21 557,2 mii lei, dintre care, cel mai mare profit a fost înregistrat de ÎM ''Direcţia 

Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi '' în mărime de 16 305,8 mii lei sau 75,6 % din valoarea totală.  

         Pierdere neacoperiță a anilor precedenți a fost înregistrată la 2 întreprinderi municipale, și anume 

la ÎM Hotelul ''Bălţi'' cu – 1 804,2 mii lei și ÎM ''Aprovizionare'' cu -195,7 mii lei. 

        Pierdere netă a perioadei de gestiune a constituiut 1 332,3 mii lei.   

        Capitalul social şi neînregistrat ca parte componentă în capitalul propriu a constituit 228,1 mii lei 

(0,3%), fiind format în mare parte din capitalul social şi suplimentar al ÎM ''Asociaţia pieţelor'' - 135,4 

mii lei, al ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' - 39,5 mii lei și ÎM "Termogaz - Bălţi" - 10,0 mii lei. 

Pentru restul întreprinderilor municipale, capitalul social şi suplimentar a constituit 5,4 mii lei. 

        Totodată, pe lângă principalele elemente a capitalului propriu, întreprinderile municipale, precum, 

ÎM Hotelul ''Bălţi'', au înregistrat intrări din alte elemente de capital propriu în sumă totală de 2 202,7 

mii lei. 

        Analiza şi concluziile relatate mai sus rezultă din următorul tabel: 
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                                                                                                                                              Tabelul 2.3.2 

Componența capitalului propriu a întreprinderilor municipale pe anul 2021 

                                                                                                                                                                                   (mii lei) 

 

 

 

2.3.3. Analiza datoriilor totale 

       

         Analiza datoriilor, în funcție de gradul de exigibilitate, are o importanță majoră în evaluarea 

riscului financiar pe care îl implică îndatorările întreprinderilor municipale.  

         În anul 2021, datoriile totale ale întreprinderilor municipale au constituit 650 210,9 mii lei, 

dintre care, 591 211,6 mii lei  (90,9%) - datoriile pe termen lung, 56 674,6 mii lei (8,7%) - datoriile 

curente și 2 324,8 mii lei (0,4%) - provizioanele. 

         În comparaţie cu anul 2020, suma totală a datoriilor întreprinderilor municipale s-a micșorat cu 2 

998,0 mii lei (0,5%) şi a fost determinată de scăderea datoriilor pe termen lung și a provizioanelor 

respectiv cu 21 944,3 (3,6%) și 2 928,0 mii lei (55,7%) și creşterea datoriilor curente cu 21 874,3 mii lei 

(62,9%). 

         Dinamica datoriilor totale a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 este redată 

în diagrama următoare: 

 
Figura 2.3.4 Dinamica datoriilor totale a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

         

Denumirea întreprinderii municipale
Capital 

social 

Capital 

nevărsat

Capital de 

rezervă

Rezerve 

statutare

Alte 

rezerve

Corecții ale 

rezultatelor 

anilor 

precedenți

Profit 

nerepartizat 

(pierdere 

neacoperită) al 

anilor 

Profit net 

(pierdere 

netă) al 

perioadei de 

gestiune

Alte 

elemente 

de capital 

propriu

Total 

capital 

propriu

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 2 659,5 752,2 0,1 3 425,8

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 5,4 -5,4 0,0 1,0 0,0 31,7 -1 804,2 -705,6 2 202,7 -274,4

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 5,4 0,0 746,3 1 500,0 387,8 0,0 0,0 611,2 0,0 3 250,6

ÎM "Termogaz-Bălţi" 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290,9 1 347,1 31,6 0,0 1 679,6

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 135,4 0,0 19 690,9 0,0 0,0 0,1 344,9 -1 124,9 0,0 19 046,3

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi '' 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 16 305,8 926,5 0,0 17 311,3

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 5,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2 650,6 -1 026,8 0,0 1 630,1

ÎM ''Aprovizionare'' 5,4 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 -195,7 -579,6 0,0 -762,9

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 5,4 0,0 5,0 171,1 22 525,8 0,1 136,0 -41,6 0,0 22 801,9

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 39,5 0,0 20,1 0,0 0,0 -2,0 17,8 -180,9 0,3 -105,1

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,3 5,7 0,0 106,4

TOTAL 228,1 -5,4 20 463,3 1 679,1 22 913,6 403,0 21 557,2 -1 332,3 2 203,1 68 109,6
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       Din datele prezentate rezultă că, la 7 întreprinderi municipale s-a înregistrat o creştere a datoriilor 

totale cu 50 297,4 mii lei, iar majorări considerabile s-au produs la ÎM ''Aprovizionare'', 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'', ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' și ÎM Hotelul ''Bălţi''. 

  Strucrura datoriilor totale a întreprinderilor municipale pe anul de gestiune este redată în diagrama 

de mai jos: 

        
Figura 2.3.5 Strucrura datoriilor totale a întreprinderilor municipale pe anul 2021 

 

 

2.3.4. Analiza datoriilor pe termen lung 

 

         În perioada de gestiune, datoriile pe termen lung au constituit 591 211,6 mii lei, 90,9% din 

totalul datoriilor întreprinderilor municipale şi 82,3% din totalul surselor de finanţare existente. 

        În comparaţie cu anul 2020, în anul 2021 suma totală a datoriilor pe termen lung a întreprinderilor 

municipale s-a redus cu  -21 944,3 mii lei, şi a fost determinată de:  

 scăderea datoriilor pe termen lung la 6 întreprinderi municipale în sumă totală de – 

 -54 295,2 mii lei (ÎM "Termogaz - Bălţi" cu - 40 917,4 mii lei, ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi'' cu - 12 440,2 mii lei, ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' - 636,4 mii 

lei, ÎM ''Asociaţia pieţelor'' - 257,1 mii lei, ÎM ''Aprovi zionare'' - 28,4 mii lei, ÎM ''Biroul arhitectură şi 

sistematizare'' - 15,8 mii lei); 

 creşterea datoriilor pe termen lung la 3 întreprinderi în sumă totală de 32 350,9 mii lei. Cea mai 

mare creștere a înregistrat  ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 26 574,0 mii lei, ce constituie 82,1% din 

creșterea totală a datoriilor pe termen lung. ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' a avut o 

creștere de 3 475,2 mii lei și ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" - 2 301,7 mii lei; 

 2 întreprinderi municipale, și anume ÎM Hotelul ''Bălţi'' și ÎM C.S.L. "Limba Noastră" nu au 

înregistrat schimbări. 

         Dinamica datoriilor pe termen lung a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 se 

prezintă astfel: 
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Figura 2.3.6 Dinamica datoriilor pe termen lung a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

       

         Informația detaliată pe întreprinderile municipale este redată în anexa 4. 

         Structura datoriilor pe termen lung în anul 2021 a fost formată din (93,0%) alte datorii pe termen 

lung, (5,3%) credite bancare pe termen lung și (1,7%) venituri anticipate pe termen lung și este redată 

în diagrama de mai jos: 

 
Figura 2.3.7 Structura datoriilor pe termen lung a întreprinderilor municipale pe anul 2021 

         

       Suma totală a altor datorii pe termen lung a constituit 549 802,2 mii lei (86,3%), din care, partea 

dominantă a fost alcătuită din alte datorii pe termen lung a ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 

- 161 065,1 mii lei (29, ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' - 154 528,9 mii lei (28,1%), ÎM 

''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi - 120 661,2 mii lei (21,9%), ÎM ''Direcția de 

Troleibuze'' 48 641,9 mii lei ( 8,8%) și ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' - 41 985,9 

mii lei (7,6%). 

        În comparaţie cu anul 2020, în anul de gestiune suma altor datorii pe termen lung s-a redus cu - 34 

716,1 mii lei. 

        Dinamica respectivă a fost determinată în mare parte de:  

 scăderea sumei altor datorii pe termen lung la 6 întreprinderi municipale a constitiut – 

54 295,2 mii lei; 

 creşterea sumei altor datorii pe termen lung la 3 întreprinderi municipale a constituit  

19 579,1 mii lei; 
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 1 întreprindere municipală, și anume  ÎM Hotelul ''Bălţi'' nu înregistrează schimbări în 

dinamică; 

 1 întreprindere municipală  ÎM C.S.L. "Limba Noastră" nu înregistrează alte datorii pe termen 

lung. 

                                                                                                                                                                           Tabelul 2.3.3 

Dinamica altor datorii pe termen lung a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

Denumirea întreprinderii municipale 
Alte datorii pe termen lung 

Devieri, mii lei 
Ritmul de 

creștere, % 
2020 2021 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 159 605,8 161 065,1 1 459,3 100,9 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 151 053,7 154 528,9 3 475,2 102,3 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 133 101,5 120 661,2 -12 440,2 90,7 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 33 997,3 48 641,9 14 644,6 143,1 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 42 622,3 41 985,9 -636,4 98,5 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 20 941,7 20 684,6 -257,1 98,8 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 42 644,8 1 727,4 -40 917,4 4,1 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 400,1 400,1 0,0 100,0 

ÎM ''Aprovizionare'' 93,4 65,0 -28,4 69,6 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 57,9 42,1 -15,8 72,7 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total  584 518,3 549 802,2 -34 716,1 94,1 

 

         Suma creditelor bancare pe termen lung pe anul 2021 constituite 31 616,1 mii lei, fiind înregistrată 

de către ÎM ''Direcţia de Troleibuze''. Unica întreprindere municipală care dispune de împrumuturi pe 

termen lung este ÎM ''Direcţia de Troleibuze''. În anul de gestiune, suma împrumuturilor pe termen lung, 

gestionate de ÎM ''Direcţia de Troleibuze'' a constituit  31 616,1 mii lei şi a fost în creştere cu 2 978,5 

mii lei faţă de anul precedent. 

        ÎM ''Direcţia de Troleibuze'' a înregistrat și întrări de venituri anticipate pe termen lung în mărime 

de 8 950,9 mii lei. 

 

 

 

2.3.5. Analiza datoriilor curente 

 

         La situaţia din 31.12.2021, suma totală a datoriilor curente a întreprinderilor municipale au 

constituit 56 674,6 mii lei. În comparaţie cu anul 2020, suma totală a datoriilor curente a întreprinderilor 

municipale a  crescut cu  21 874,3 mii lei (162,9%), şi a fost determinată de:  

 scăderea datoriilor curente la 3 întreprinderi municipale în sumă totală de -1 632,1 mii lei (ÎM 

''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'', ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 

și ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic''); 

 creşterea datoriilor curente la 8 întreprinderi în sumă totală de 23 506,4 mii lei. Cel mai mare 

ritm de creștere a înregistrat  ÎM ''Direcția de Troleibuze'', și anume 237%, ca urmare a creșterii 

datoriilor comerciale curente în cadrul proiectului BERD, urmată de ÎM ''Biroul arhitectură şi 

sistematizare'' și  ÎM ''Aprovizionare'' cu un ritm de creștere de 208,0% și respectiv 200,1%. 

   Utilizarea justificată a surselor altor agenți economici ar permite reducerea datoriile curente și 

sporirea capacității de plată a întreprinderilor municipale.  

         Dinamica datoriilor curente a întreprinderilor municipale pe anii 2020-2021 se prezintă astfel: 
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Figura 2.3.8 Dinamica datoriilor curente a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

 

         Ponderea datoriilor curente în suma totală a surselor de finanțare ale întreprinderilor municipale s-

a majorat de la 4,8% până la 7,9%. Această dinamică este nefavorabilă pentru întreprinderile municipale 

și confirmă insuficiența mijloacelor bănești pentru efectuarea plăților curente. 

 
                                                                                                                                              Tabelul 2.3.4 

Analiza ponderii datoriilor curente în pasivele întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

Indicatorii, total pe întreprinderile municipale 2020 2021 Devieri  

Datorii pe termen lung, mii lei 
613 155,9 591 211,6 -21 944,3 

Datorii curente, mii lei 
34 800,3 56 674,6 21 874,3 

Provizioane, mii lei 
5 252,8 2 324,8 -2 928,0 

Total mijloace atrase, mii lei 
653 208,9 650 211,0 -2 997,9 

Total pasive, mii lei 
722 392,4 718 320,6 -4 071,8 

Ponderea datoriilor curente în pasive, % 
4,8 7,9 3,1 

Ponderea datoriilor curente în mijloacele atrase,% 
5,3 8,7 3,4 

 

         Dinamica respectivă a fost generată de: 

 scăderea ponderii datoriilor curente în suma totală a surselor de finanțare la 2 întreprinderi 

municipale. ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi '' și ÎM "Amenajarea 

Teritoriului şi Spaţii Verzi" au înregistrat scăderi nesemnificative; 

 creșterea ponderii datoriilor curente în suma totală a surselor de finanțare la 9 întreprinderi 

municipale. Cele mai mari creșteri au înregistrat ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'', ÎM 

"Termogaz-Bălţi", ÎM Hotelul ''Bălţi'' și ÎM ''Aprovizionare''. 

         Informația detaliată pe întreprinderile municipale este redată în anexa 5. 

         Structura datoriilor curente este formată din datorii financiare curente (credite bancare pe termen 

scurt), datorii comerciale curente (datoriile comerciale curente, avansuri primite) și datorii curente 

calculate (datorii față de personal, datorii privind asigurările sociale și medicale, datorii față de buget, 

venituri anticipate curente și alte datorii curente). Structura datoriilor curente pe anul de gestiune a suferit 

schimbări nefavorabile. Este de menționat existența creditelor bancare pe termen scurt. În anul 2021,  

numai ÎM ''Direcţia de Troleibuze'' a dispus de credite bancare pe termen scurt, înregistrând  la finele 
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anului de gestiune o datorie de 9 598,4 mii lei, cu 2 914,8 mii lei mai mult decât la finele anului 2020. 

Deci, suma datoriei financiare curente a întreprinderilor municipale în anul de gestiune a crescut cu 

2 914,8 mii lei. Ponderea datoriilor financiare în total datorii curente constituie 16,9%. Ponderea 

datoriilor comerciale privind achitarea facturilor furnizorilor în total datorii curente s-a majorat cu 20,2 

puncte procentuale, deoarece valoarea acestor datorii a crescut cu 18 941,1 mii lei. Totodată, a crescut 

valoarea datoriilor curente calculate cu 18,4 mii lei. Această dinamică a fost condiționată de: 

 Creșterea datoriilor față de personal cu 316,7 mii lei, datoriilor privind asigurările sociale și 

medicale cu 325,9 mii lei și datoriilor față de buget cu 280,6 mii lei. 

 Reducerea veniturilor anticipate curente cu 847,3 mii lei și a altor datorii curente cu 57,4 mii lei. 

         Ponderea acestor datorii în sursele de finanțare curente s-a micșorat cu 18,0 puncte procentuale.  

         Dinamica respectivă rezultă din tabelul ce urmează:                                                                                                    

       Tabelul 2.3.5 

Structura datoriilor curente pe tipuri a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

Denumirea indicatorilor 

Total 

2020 2021 Devieri 

Suma, lei 
Cota, 

% 

Suma, 

lei 

Cota, 

% 

Suma, 

lei 
% 

1.Datorii financiare curente 6 683,6 19,2 9 598,4 16,9 2 914,8 -2,3 

   1.1 Credite bancare pe termen scurt 6 683,6 19,2 9 598,4 16,9 2 914,8 -2,3 

2. Datorii comerciale curente 11 860,2 34,1 30 801,3 54,3 18 941,1 20,3 

    2.1 Datoriile comerciale curente 11 163,3 32,1 29 454,5 52,0 18 291,2 19,9 

    2.2 Avansuri primite 697,0 2,0 1 346,8 2,4 649,9 0,4 

3. Datorii curente calculate 16 256,4 46,7 16 274,9 28,7 18,4 -18,0 

    3.1 Datorii față de personal 9 542,1 27,4 9 858,7 17,4 316,7 -10,0 

    3.2 Datorii privind asigurarile sociale și medicale 2 334,6 6,7 2 660,5 4,7 325,9 -2,0 

    3.3 Datorii față de buget 1 954,9 5,6 2 235,5 3,9 280,6 -1,7 

    3.4 Venituri anticipate curente 1 078,2 3,1 230,8 0,4 -847,3 -2,7 

    3.5 Alte datorii curente 1 346,7 3,9 1 289,3 2,3 -57,4 -1,6 

4. Total datorii curente 34 800,3 100,0 56 674,6 100,0 21 874,3 x 

 

         Informația detaliată pe întreprinderile municipale este redată în anexa 6. 

         Aplicând relaţiile de calcul şi analizei indicatorilor privind circulația datoriilor curente și utilizând 

datele din bilanţul întreprinderilor municipale, rezultă că raportul dintre veniturile din vînzări și valoarea 

medie a datoriilor curente are tendință negativă. Numărul de rotații ale datoriilor curente, în baza 

venitului din vînzări, în anul de gestiune este mai mic cu 1,5 față de anul precedent. Dacă în anul 

precedent, la fiecare leu de datorii curente îi reveneau 6,5 lei venituri din vînzări, atunci în anul de 

gestiune revin doar 5,0 lei, cu 23,0% mai puțin. Odată cu scăderea numărului de rotații ale datoriilor 

curente, a crescut durata de rotație a datoriilor curente cu 16,4 zile. Calculele efectuate sunt redate în 

tabelul ce urmează: 

                                                                                                                                                                           Tabelul 2.3.6 

Analiza duratei de rotație a datoriilor curente (în baza venitului din vînzări) a întreprinderilor municipale pe 

perioada anilor 2020-2021 

Denumirea indicatorilor 

Total 

2020 2021 Devieri 

Venitul din vînzări, mii lei 198 882,7 228 634,7 29 752,0 

Valoarea medie a datoriilor curente, mii lei 30 701,5 45 737,4 15 036,0 

Numărul de rotații ale datoriilor curente 6,5 5,0 -1,5 

Durata de rotație a datoriilor curente, zile 55,6 72,0 16,4 
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        Din numărul total de întreprinderi municipale analizate, numai la 4 întreprinderi municipale 

numărul de rotații ale datoriilor curente a crescut, și anume la ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic'', ÎM C.S.L. "Limba Noastră", ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" și ÎM 

''Asociaţia pieţelor''. La celelalte 7 întreprinderi municipale este necesară accelerarea rotațiilor datoriilor 

curente, pentru a diminua riscul de apariție a unor dificultăți de plată. 

         Informația detaliată pe întreprinderile municipale este reflectată în anexa 7. 

         Provizioanele constituie o sursă de finanțare pe termen durabil, pe perioada de la constituirea și 

pănă la utilizarea lor. 

         Pentru anul 2021 întreprinderile municipale au înregistrat provizioane totale în valoare de 2 

324,8 mii lei, ceia ce constituie o scădere a valorii cu - 2 928,0 mii lei față de anul 2020. 

         Dinamica respectivă a fost determinată de: 

 micșorarea valorii total provizioane la 5 întreprinderi municipale;  

 majorarea valorii total provizioane la 1 întreprinderi municipale: ÎM ''Aprovizionare'' cu 15,6 

mii lei; 

 valoare neschimbată la 5 întreprinderi municipale. 

 
Figura 2.3.9 Dinamica provizioanelor a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

 

         Structura provizioanelor e formată din  provizioane pentru beneficiile angajaților. 

 

 

 

2.3.6.  Analiza coeficienţilor structurii surselor de finanţare şi stabilităţii financiare  

 

  La determinarea stabilității financiare, autonomia întreprinderilor municipale este cea mai 

importantă. 

  Sustenabilitatea financiară a întreprinderilor este caracterizată prin coeficientul de autonomie. 

  Din analiza în dinamică şi structură surselor de finanţare la majoritatea întreprinderilor municipale 

se denotă un nivel destul de scăzut al autonomiei financiare.  

         O independenţă financiară se constată numai la 1 întreprindere municipală (ÎM "Limba 

Noastră"), în timp ce, la 9 întreprinderi municipale (ÎM ''Direcţia de Troleibuze'', ÎM Hotelul ''Bălţi'', 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'', ÎM "Termogaz - Bălţi", ÎM ''Asociaţia pieţelor'', ÎM 

‘‘Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi’’, ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi", ÎM 

''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' și ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'') 
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coeficientul autonomiei financiare este sub valoare, inclusiv la 3 întreprinderi municipale, coeficientul 

autonomiei financiare este negativ (ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'', ÎM ''Aprovizionare'' și ÎM 

Hotelul ''Bălţi''). 

  Astfel, întreprinderile municipale sunt caracterizate printr-un nivel înalt de îndatorare, justificat  

prin nivelul redus de resurse proprii în raport cu sursele împrumutate şi rata generală de acoperire a 

capitalului propriu redusă. 

  Solvabilitatea este interpretată prin posibilitatea întreprinderilor municipale de a face față, cu 

totalul activelor de care dispun, oricăror obligațiuni de plată si rambursării de datorii. 

  Rata solvabilităţii generale la 10 întreprinderi municipale este sub nivelul minim recomandat de 

2, ce exprimă incapacitatea acestora de a-și îndeplini obligațiile de achitare a datoriilor prin prisma 

totalului activ înscris. Numai la ÎM "Limba Noastră" rata solvabilității este mai mare decât 2. 

  Nivelul de îndatorare (solvabilitate) a întreprinderilor municipale este dimensionat de coeficientul 

de atragere a surselor împrumutate, care caracterizează structura surselor de finanţare din punctul de 

vedere al cotei surselor împrumutate. La ÎM "Limba Noastră" coeficientul de atragere a surselor 

împrumutate oscilează în limitele normale , 0-0,5. 10 întreprinderi municipale au înregistrat nivel de 

îndatorare total mărit. Constatăm un grad ridicat de risc al politicii financiare, atât curente, cât şi 

previzionale a întreprinderlor municipale. 

  Coeficientul corelaţiei dintre sursele împrumutate şi proprii reflectă suma mijloacelor atrase, 

revenită la un leu capital propriu. ÎM "Limba Noastră" se află într - o situație financiară constantă, iar 

la 10 întreprinderi municipale coeficientul corelaţiei între sursele împrumutate şi proprii depășește 

limita admisibilă. Cu cât mărimea acestui coeficient este mai mare, cu atât mai riscantă este situația 

financiară a întreprinderii municipale (ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi", ÎM ''Gospodăria 

Locativ Comunală Bălţi'' și ÎM ''Direcția de Troleibuze''). 

         Rata generală de acoperire a capitalului propriu la  ÎM "Limba Noastră" a alcătuit 1,96, cea ce 

arată că întreprinderea se finanțează pe seama surselor proprii, iar la celelalte 10 întreprinderi 

municipale - prin atragerea mijloacelor împrumutate și reflectă o situaţie dificilă a întreprinderilor 

municipale privind independența financiară. 

  Luând în considerare indicatorii analizați ai activității economico-financiare a întreprinderilor 

municipale, redați în tabelul 2.3.7, constatăm faptul, că pe anul de gestiune 2021, nivelul principalilor 

indicatori ai structurii surselor de finanțare și stabilității financiare au înregistrat valori mai puțin 

acceptabile și starea economico-financiară a întreprinderilor municipale nu a fost stabilă. 

 
                                                                                                                                                                           Tabelul 2.3.7 

Calculul şi evoluţia coeficienţilor financiari a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

Denumirea întreprinderii 

municipale 

Coeficientul 

de autonimie, 

> 0,5 

Coeficientul 

de atragere a 

surselor 

împrumutate, 

0-0,5  

Rata 

solvabilităţii 

generale, > 

2 

Coeficientul 

corelaţiei între 

surse 

împrumutate şi 

proprii, ≤1  

Rata generală 

de acoperire a 

capitalului 

prorpiu, ≤ 2 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 0,03 0,03 0,97 0,97 1,03 1,03 29,13 35,71 30,13 36,71 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 0,25 -0,17 0,75 1,17 1,32 0,85 3,08 -6,83 4,08 -5,83 

ÎM ''Gospodăria Locativ 

Comunală Bălţi'' 0,02 0,02 0,98 0,98 1,02 1,02 59,57 49,03 60,57 50,03 

ÎM "Termogaz-Bălţi" 0,03 0,18 0,97 0,82 1,03 1,21 34,35 4,68 35,35 5,68 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 0,47 0,46 0,53 0,54 1,89 1,84 1,13 1,19 2,13 2,19 
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ÎM ''Direcţia Reparaţii şi 

Construcţii Drumuri Bălţi '' 0,10 0,12 0,90 0,88 1,12 1,14 8,58 7,29 9,58 8,29 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi 

Spaţii Verzi" 0,02 0,01 0,98 0,99 1,02 1,01 61,43 100,94 62,43 101,94 

ÎM ''Aprovizionare'' -0,12 -0,33 1,12 1,33 0,89 0,75 -9,14 -4,03 -8,14 -3,03 

ÎM ''Direcţia Construcţii 

Capitale Comandatar Unic'' 0,35 0,35 0,65 0,65 1,54 1,54 1,87 1,84 2,87 2,84 

ÎM ''Biroul arhitectură şi 

sistematizare'' 0,35 -0,95 0,64 1,95 1,55 0,51 1,82 -2,05 2,82 -1,05 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 0,59 0,51 0,41 0,49 2,45 2,04 0,69 0,96 1,69 1,96 

TOTAL 0,10 0,09 0,90 0,91 1,11 1,10 9,44 9,55 10,44 10,55 

 

         Analiza indicatorilor structurii de finanțare a activelor atestă nivelul destul de înalt al dependenței 

financiare a întreprinderilor municipale de sursele împrumutate atrase. Astfel, la începutul anului de 

gestiune capitalul propriu a constituit 9,6% și la sfîrșitul anului 9,5% – din totalul surselor de formare a 

patrimoniului. Rezultatele obținute depășesc nivelul de siguranță. 

         În contextul celor menționate anterior, la 4 întreprinderi municipale, și anume, ÎM ''Direcția 

de Troleibuze'', ÎM Hotelul ''Bălţi'', ÎM ''Aprovizionare'' și ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 

datoriile curente depășesc activele circulante, ceea ce indică un capital de lucru negativ. Practic, 

numerarul obținut din încasarea tuturor creanțelor, vânzarea și încasarea tuturor stocurilor, recuperarea 

investițiilor  curente și trezoreria existentă nu pot acoperi toate datoriile curente, ceea ce face foarte 

vulnerabilă trezoreria întreprinderilor municipale. Pentru menţinerea gradului de independenţă a 

întreprinderilor municipale este important echilibru financiar și să se evite situaţiile de incapacitate de 

plată sau formarea unui surplus de lichidităţi fără utilizare imediată. Recomandăm eficientizarea 

managementului încasărilor şi plăţilor, ce vizează dimensionarea şi corelarea operaţiilor care generează 

încasări şi plăţi, astfel asigurând echilibrul financiar la întreprinderile municipale. 
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3. ANALIZA REMUNERĂRII MUNCII SALARIAŢILOR 

ÎNTREPRINDERILOR MUNICIPALE 

             

        În anul 2021, întreprinderile municipale supuse monitoringului au înregistrat cheltueli de personal  

privind remunerarea muncii în sumă totală de 109 658,2 mii lei,  dintre care ponderea majoritară  82,2%  

o dețin 4 întreprinderi :  ÎM ''Direcția de Troleibuze'' (28,5%), ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi'' (18,6%), ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi"(17,6%) și  ÎM ''Gospodăria 

Locativ Comunală Bălţi'' (17,5%).  

                                                                                         

                                                                      Tabelul 3.1.1 

Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii, mii lei 
Devieri anul 2021 în comparație cu 

anul 2020 

Denumirea întreprinderii municipale 2020 2021 
suma (+-) 

 

% 

 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 1 078,4 1040,6 -37,8 96,5 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 16 707,0 20 417,4 2 710,4 122,2 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 18 095,7 19 270,0 1 174,3 106,5 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 25 146,6 31 289,9 6 143,3 124,4 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 13 750,0 19 355,8 5 605,8 140,8 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 3 572,0 3 261,6 -310,3 91,3 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 7 474,7 8 319,7 845,0 111,3 

ÎM ''Aprovizionare'' 3 974,4 3 838,5 -135,9 96,6 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 970,9 1 445,4 474,5 148,9 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 739,5 911,7 172,2 123,3 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 407,7 507,6 99,9 124,5 

Total  91 916,9 109 658,2 17 741,4 119,3 

  

 Potrivit datelor tabelului 3.1.1, fondul de salarizare în anul de gestiune s-a majorat  cu  17 741,4  

mii lei sau cu 19,3 % față de anul precedent, ca rezultat al majorării cuantumului minim garantat al 

salariului în sectorul real începînd cu 01.01.2021, conform Hotărârii Guvernului nr. 922 din 22 

decembrie 2020. 

  Analizând dinamica fondului de salarizare pe întreprinderi municipale, se constată o creștere a 

fondului de salarizare la 8 întreprinderi municipale:  

 peste 40% - 2 întreprinderi municipale (ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'', 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi") 

 peste 20% - 4 întreprinderi municipale (ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'', 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'', ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' și ÎM C.S.L. "Limba 

Noastră") 

 între 0-11% - 2 întreprinderi municipale (ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' și ÎM 

''Asociaţia pieţelor''). 

  Totodată, la  3 întreprinderi municipale s-a înregistrat o scădere a fondului de salarizare  

( ÎM Hotelul ''Bălţi'', ÎM "Termogaz - Bălţi" și ÎM ''Aprovizionare''). 

  Această scădere a fost determinată de micșorarea capacității funcționale ale întreprinderilor 

municipale, având în vedere nerespectarea serviciilor, condiționate de restricțiile impuse ca urmare, a 

pandemiei COVID-19, dar și din reducerea efectivului de angajați. 
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  Potrivit datelor tabelului anexa №3.1. ponderea fondului de salarizare în volumul  veniturilor din 

vânzări în anul de gestiune  constitue 45,6%,  înregistrând astfel o creștere  de  1,5% comparativ cu anul 

precedent. 

        Cea mai mare creștere a ponderii fondului de salarizare în volumul veniturilor în comparație cu 

anul precedent a avut loc la ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' -28,4%. 

        Situația detaliată a dinamicii corelației dintre fondului de salarizare și veniturile din vînzări, este 

redată în diagrama și tabelul de mai jos. 
Figura 3.1.1. 

 

 

 

 
                                                                                                                                             Tabelul 3.1.2  

Ponderea fondului de salarizare în volumul  veniturilor din vânzări 
Devieri  2021 în comparație 2020 

suma(+-) în % Denumirea întreprinderii municipale 2020 2021 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 123,9 72,1 -51,9 58,2 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 36,0 38,1 2,1 105,7 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 50,3 51,6 1,3 102,6 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 43,9 46,5 2,6 105,9 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 57,9 62,3 4,4 107,7 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 37,0 25,8 -11,2 69,8 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 36,6 33,2 -3,4 90,6 

ÎM ''Aprovizionare'' 36,5 29,0 -7,6 79,3 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 36,3 46,6 10,3 128,4 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 84,3 75,3 -9,0 89,4 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 66,0 68,9 2,9 104,5 

 

         În urma analizei efectuate pe anul de gestiune, ponderea fondului de salarizare în volumul 

vînzărilor a întreprinderilor municipale a crescut la 6 întreprinderi. Cea mai mare pondere a fondului de 

salarizare în volumul vînzărilor a fost înregistrată de  ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' -75% și 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' -72,1%, cea mai mică  pondere a fondului de salarizare 

s-a inregistrat la ÎM "Termogaz - Bălţi" -25,8% și ÎM ''Aprovizionare -29%. 
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Ponderea % 2020 123,9 36,0 50,3 43,9 57,9 37,0 36,6 36,5 36,3 84,3 66,0

Ponderea % 2021 72,1 38,1 51,6 46,5 62,3 25,8 33,2 29,0 46,6 75,3 68,9

Ponderea fondului de salarizare  în veniturile din vînzări  pe periuada anilor 2021-2020 
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         În același timp, ponderea cheltuelilor de personal privind remunerarea muncii în componența 

cheltuelilor totale este de 41,5%, înregistrând astfel o creștere de 1,9% față de anul 2020 și este redată 

în diagrama ce urmează: 

 

Figura 3.1.2 

 

 

Menționăm, că una dintre resposabilitățile administrației înreprinderilor municipale este de 

a determina modul de reducere a cheltuelilor de personal privind remunerarea muncii  fără a 

compromite calitatea serviciilor.  

         Conform rezultatelor anului 2021, întreprinderile municipale au înregistrat venituri din vînzări în 

sumă de 228 634,7 mii lei, s-au cu 15% mai mult față anul 2020. Procentul îndeplinirii obiectivelor 

programate conform planurilor de afaceri pe anul 2021, constitue 89,8%. 

                                                                                                                                               Tabelul 3.1.3 
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ponderea in total cheltueli % 2021 48,0 33,5 55,0 42,8 59,8 23,4 33,7 27,7 23,1 65,5 69,5

ponderea în total cheltueli % 2020 54,5 28,5 53,1 40,2 61,6 31,7 35,3 32,0 16,5 63,8 72,3

Ponderea cheltuelilor de personal privind remunerarea muncii în total cheltueli pe perioada   

2021-2020
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         Datele prezentate în tabelul 3.1.3 reflectă depășirea veniturilor din vînzări asupra nivelului 

prevăzut de planul de afaceri pe anul 2021, la 3 întreprinderi municipale: ÎM ''Direcția de 

Troleibuze''(104%), ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi"(112,9%) și  ÎM "Termogaz - 

Bălţi"(131,3%). În același timp, 8 întreprinderi municipale nu au atins indicatorii planificați.  

         Executarea părții de cheltuieli privind remunerarea muncii, a întreprinderilor municipale  pe anul 

2021 a constituit 109 658,2 mii lei sau la nivel de 101,5% față de cheltuielile planificate. 

         Comparativ cu cheltuielile privind remunerarea muncii planificate pentru anul 2021, cheltuielile 

executate s-au majorat la 3 întreprinderi municipale: ÎM ''Direcția de Troleibuze''(111,6%), ÎM 

''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi''(109,9%) și ÎM C.S.L. "Limba Noastră"(243,5%). În 

același timp,  8 întreprinderi municipale nu au atins indicatorii planificați.  

         În urma analizei corelației dintre salariul mediu lunar al funcționarilor și cel al muncitorilor, s-a 

constatat depășirea indicatorului executat asupra nivelului prevăzut de planul de afaceri la 5 

întreprinderi municipale: ÎM Hotelul ''Bălţi'' (122,4% , ), ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi''(106,7%), ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi''(108,9%), ÎM "Termogaz - 

Bălţi"(110%) și ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' (103,5%).  

         Totodată, datele prezentate în tabelul 3.1.3 reflectă depășirea corelației dintre salariul mediu al 

conducătorului și salariul mediu pe întreprindere față de nivelul prevăzut în planul de afaceri la 7 

întreprinderi municipale: ÎM Hotelul ''Bălţi'' (119,2% , ), ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi''(103,6%), ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi''(171,4%), ÎM ''Direcția de 

Troleibuze''(159,1%), ÎM "Termogaz - Bălţi"(110,5%), ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar 

Unic''(133,3%) și ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' (137,6 %). În același timp, 4  întreprinderi 

municipale nu au atins nivelul planificat.  
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Analizând îndeplinirea obiectivelor programate în planurile de afaceri ale întreprinderilor 

municipale  în ansamblu, s-a constatat neîncasarea veniturilor planificate din motivul neîndeplinirii 

serviciilor, pe când cheltuielile cu privire la remunerarea muncii au fost majorate considerabil supra 

plan, generând pierderi, fiind unul din indicatorii care au dus la rezultate financiare negative. 

 

3.2.Analiza corelației dintre salariul mediu lunar și productivitatea muncii.  

 

Corelația între productivitatea muncii și salariu se exprimă prin creșterea mai rapidă a 

productivității muncii în raport cu creșterea salariului mediu. Pentru desfășurarea reușită a activității 

economice este foarte importantă capacitatea întreprinderii de a diminua cheltuelile salariale ca indicator  

de efort în comparație cu dinamica veniturilor din vînzări ca indicator de efect. 

În anul 2021 pe întreprinderile municipale, constatăm următoarele: 

  Tabelul 3.2.1 

Anul 

Numărul întreprinderilor 

municipale, supuse 

analizei 

Rata de creștere  productivității 

muncii ce depășește rata de 

creștere a salariului mediu 

Rata de creștere a salariului mediu ce depășește 

rata de creștere productivității muncii  

 numărul întreprinderilor 

municipale 

numărul întreprinderilor 

municipale 
numărul întreprinderilor municipale 

2020 11 2 9 

2021 11 4* 7** 
 

  * ÎM Hotelul ''Bălţi''                                                                             ** ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 

   ÎM "Termogaz - Bălţi"                                                                             ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 

   ÎM ''Asociaţia pieţelor''                                                                           ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 

   ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''                                                ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 

                                                                                                                   ÎM ''Aprovizionare'' 

                                                                                                                  ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 

                                                                                                                 ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 

 

 

Concomitent, menționăm, că din 11 întreprinderi municipale la 7 entități rata medie  de creștere a 

salariului depășește rata de creștere a productivității. Acest indicator este negativ, în situația în care o 

mare parte din întreprinderi municipale înregistrează pierderi nete. 

Astfel rezultă că de către conducerea întreprinderilor municipale nu a fost asigurată o dezvoltare a 

activității corelată cu motivarea angajaților din punct de vedere a nivelului de salarizare. 

Productivitatea este unul din cei mai importanți indicatori ai eficienței activității economice a 

întreprinderilor municipale, care reflectă eficacitatea muncii cheltuite în procesul de producție. Ca 

rezultat productivitatea muncii constitue factorul decisiv de sporire a volumului producției, de reducere 

a costurilor de producție și de creștere a rentabilității. 

                                                         Tabelul 3.2.2 

Denumirea 

întreprinderii 

municipale 

2020 2021 
Devieri  2021 în 

comparație 2020 

Rata de 

creștere a 

productivității 

muncii față de 

anul 

precedent, în 

%.     

Rata medie de 

creștere a 

salariului față de 

anul precedent, 

în %. 

Rata de 

creștere a 

productivității 

muncii față 

de anul 

precedent, în 

%.     

Rata 

medie de 

creștere a 

salariului 

față de 

anul 

precedent, 

în %. 

Rata de 

creștere a 

productivității 

muncii față 

de anul 

precedent, în 

%.     

Rata 

medie de 

creștere a 

salariului 

față de 

anul 

precedent, 

în %. 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 33,4 89,2 193,6 112,6 579,5 126,2 



43 

ÎM ''Direcţia Reparaţii 

şi Construcţii Drumuri 

Bălţi'' 

96,7 123,7 103,4 109,4 107,0 88,5 

ÎM ''Gospodăria 

Locativ Comunală 

Bălţi'' 

118,1 116,6 96,5 99,0 81,7 84,9 

ÎM ''Direcția de 

Troleibuze'' 
97,7 99,9 116,7 123,8 119,5 123,9 

ÎM "Amenajarea 

Teritoriului şi Spaţii 

Verzi" 

98,5 104,7 122,0 130,0 123,8 124,1 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 83,7 163,1 157,0 109,6 187,5 67,2 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 74,3 95,3 121,2 109,8 163,0 115,2 

ÎM ''Aprovizionare'' 92,7 105,9 103,4 105,2 111,5 99,4 

ÎM ''Direcţia 

Construcţii Capitale 

Comandatar Unic'' 

123,2 87,9 111,9 144,1 90,9 163,9 

ÎM ''Biroul arhitectură 

şi sistematizare'' 
89,0 118,0 138,0 123,6 155,0 104,8 

ÎM C.S.L. "Limba 

Noastră" 
69,0 71,9 132,3 144,1 191,7 200,4 

Total General 88,8 106,9 126,9 119,2 143,0 111,5 

 

         Potrivit tabelului 3.2.2 întrepriderile municipale în anul de gestiune au înregistrat o rată de creștere 

a productivității muncii de 126,9% ceea ce este cu 43% mai mare față de anul 2020. 

         Cel mai înalt ritm de creștere al productivității muncii a înregistrat ÎM  Hotelul ''Bălţi' ('193,6%) 

și  ÎM "Termogaz - Bălţi"(157%). 

Totodată cel mai mic ritm de creștere al productivității muncii a înregistrat  ÎM ''Gospodăria 

Locativ Comunală Bălţi'' - 96,5%. În anul de gestiune s-a înregistrat o diferență pozitivă, între rata 

productivității și rata medie a salariului.  

         Conform bazei comparabile, rata medie de creștere a salariului și rata de creștere a productivității 

muncii se prezintă astfel: 

Figura 3.2.1 
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3.3.Salariul mediu lunar la întreprinderile municipale pentru perioada anilor 2020 -

2021 

 

La situația din 31.12.2021, valoarea salariului mediu lunar pe întreprinderile municipale a 

constituit 6 878,0 lei, ceea ce reprezintă o ușoară creștere și anume cu 14,6% față de anulul precedent. 

Informația pe întreprinderile municipale este redată în tabelul de mai jos: 

Tabelul 3.3.1 

Anul 

Numărul întreprinderilor municipale, supuse 

analizei 

 

creșterea salariului mediu 

lunar 

diminuarea salariului mediu lunar 

 numărul întreprinderilor municipale numărul întreprinderilor 

municipale 

numărul întreprinderilor 

municipale 

2020 11 6 5 

2021 11 10* 1** 

                                                                                               

                                                                                                                      ** ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 

* ÎM "Termogaz - Bălţi" 

   ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 

   ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 

   ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 

   ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 

   ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 

   ÎM ''Aprovizionare'' 

   ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 

   ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 

   ÎM Hotelul ''Bălţi'' 

Tabelul 3.3.2 
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    Potrivit datelor tabelului 3.3.2 cea mai mare creștere a salariului mediu lunar (144,1%) s-a 

înregistrat la ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' și  ÎM C.S.L. "Limba Noastră". 

         În anul de gestiune întreprinderile municipale au înregistrat o creștere a numărului mediu de 

personal cu 2,9% în comparație cu anul 2020. Cea mai mare creștere a numărului mediu de personal 

(117,9%) s-a constatat ÎM ''Aprovi zionare''. 

    Totodată și fondul de salarizare atestă o creștere cu 17,9% în comparație cu anul precedent. Cea 

mai mare creștere s-a înregistrat la ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic''și  ÎM C.S.L. 

"Limba Noastră". 

Tabelul 3.3.3 

 

 

  În urma analizei tabelului 3.3.3. se constată, că salariul mediu lunar al muncitorilor întreprinderilor 

municipale este în creștere cu 14,3% față de anul precedent și constitue 6 339,9 lei. 
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        Salariul mediu lunar al funcționarilor pe anul 2021 constitue 8 218,9 lei sau în creștere cu 15,8% 

față de anul 2020. Informația detaliată pe fiecare întreprindere municipală aparte este redată în anexa. 

3.1. 

         Este de menționat că dinamica efectivului de personal a fost condiționată de: 

 creșterea numărului mediu al muncitorilor cu 4,8%; 

  scăderea numărului mediu al funcționarilor cu 1,1%. 

 

 

3.4.Corelațiea dintre salariul mediu lunar și cuantumul salariului mediu lunar pe 

economie, prognozat pentru anul 2021 

 

Potrivit analizei activității întreprinderilor municipale, salariul mediu lunar plătit angajaților în 

anul 2021 a constiluit 6 878 lei,  majorânduse cu 14,6%  față de anul 2020. Această majorare a fost 

condiționată de majorarea cuantumului minim garantat a salariului în sectorul real conform Hotărîrii 

Guvernului nr. 922 din 22 decembrie 2020. Cuantumul salariul mediu lunar pe economie conform 

legislației a constituit 8 716 lei. 

Figura 3.4.1 

 
 

Salariul mediu lunar la întreprinderile municipale  este compatibil cu salariul mediu lunar pe 

economie la: ÎM "Termogaz - Bălţi"(9060,1 lei) și ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''(9 921,2 lei). 

Este de remarcat faptul că la ÎM Hotelul ''Bălţi'', ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'', 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'', ÎM ''Direcția de Troleibuze'', ÎM ''Asociaţia pieţelor'', ÎM 

"Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi", ÎM ''Aprovizionare'', ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic'' și ÎM C.S.L. "Limba Noastră" salariul mediu lunar este mai mic decật cuantumul 

salariului mediu pe economie pentru anul 2021. Astfel, cel mai scăzut nivel al salariului mediu lunar se 

înregistrează la ÎM Hotelul ''Bălţi'', - 3 613,2 lei, sau cu 41,5% mai mic decật cuantumul salariului mediu 

lunar pe economie. 

 

3.5. Corelația dintre salariul mediu lunar al funcționarilor, muncitorilor și 

administratorului.  
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Corelația dintre salariul mediu lunar al funcționarilor și muncitorilor pe totalul întreprinderilor 

municipale constitue 1,3%.  

                                                                                                                                              Tabelul 3.5.1 

Corelația dintre salariul mediu al funcționarilor 

Denumirea întreprinderii municipale 2020 2021 
Devieri  2021 în comparație 2020 

suma(+-) în % 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 1,1 1,8 0,7 166,9 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 1,3 1,4 0,1 106,7 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 1,4 1,5 0,1 108,9 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 1,0 0,9 -0,1 88,5 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 1,5 1,4 -0,1 92,9 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 1,2 1,7 0,5 143,9 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 2,4 1,9 -0,5 80,5 

ÎM ''Aprovizionare'' 1,8 0,0 -1,8 0,0 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 2,2 3,2 1,0 144,7 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 3,3 3,3 0,0 99,4 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 0,0  0,0  0,0 0,0  

 

    Conform tabelului 3.5.1. corelația dintre salariul mediu lunar al funcționarilor și muncitorilor este 

redată în felul următor: 

 a crescut la 5 întreprinderi municipale: ÎM Hotelul ''Bălţi'-66,9%', ÎM ''Direcţia 

Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'-6,7%', ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi''-

8,9%, ÎM "Termogaz - Bălţi"-43,9% și ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar 

Unic' - 44,7%'.  

 a scăzut la 5 întreprinderi municipale: ÎM ''Direcția de Troleibuze'', ÎM "Amenajarea 

Teritoriului şi Spaţii Verzi", ÎM ''Asociaţia pieţelor'', ÎM ''Aprovizionare'', ÎM ''Biroul 

arhitectură şi sistematizare''. 

 nu au înregistrat schimbări  ÎM "Limba Noastră". 

Pe perioada de gestiune corelația dintre salariul mediu al administratorului și salariulul mediu pe 

întreprindere municipală este în creștere cu 26,6%  față de anul precedent. 

Tabelul 3.5.2 

Întreprinderile Municipale 

Corelația dintre salariul mediu al administratorului și salariului mediu pe 

întreprindere municipală 

2020 2021 
Devieri  2021 în comparație 2020 

suma (+-) în % 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 3,6 3,1 -0,5 86,1 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi'' 
2,5 2,3 -0,2 91,7 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 2,5 4,8 2,3 192,0 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 2,5 3,5 1,0 140,0 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 3,1 3,7 0,6 119,4 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 1,5 3,1 1,5 198,7 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 2,3 3,1 0,8 134,8 
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ÎM ''Aprovizionare'' 2,4 2,5 0,1 104,2 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic'' 
2,0 2,8 0,8 140,0 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 1,1 1,5 0,4 137,6 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 1,8 1,7 -0,1 95,6 

Total General 2,3 2,9 0,6 126,6 

    

 Dinamica respectivă este condiționată de: 

 creșterea corelației dintre salariul mediu al administratorului și salariului mediu pe 

întreprindere  la 8 întreprinderi municipale (ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'', ÎM 

''Direcția de Troleibuze'', ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi", ÎM "Termogaz - 

Bălţi", ÎM ''Asociaţia pieţelor'', ÎM ''Aprovizionare'', ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic'' și ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' ). 

 scăderea corelației dintre salariul mediu al administratorului și salariului mediu pe 

întreprindere la 3 întreprinderi municipale (ÎM Hotelul ''Bălţi'', ÎM ''Direcţia Reparaţii şi 

Construcţii Drumuri Bălţi'' și  ÎM C.S.L. "Limba Noastră"). 

Cele mai mari creșteri a corelației dintre salariul mediu al administratorului și salariului mediu pe 

întreprindere municipală s-au constatat la  ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi''(192%), ÎM 

"Termogaz - Bălţi"(198,7%). 

Analiza dată este prezentată in graficul de mai jos: 

Figura 3.5.1 

 
 

Este de menționat faptul că, în comparație cu anul 2020, în anul de gestiune se atestă o înrăutățire 

a indicatorilor de corelație dintre salariul mediu al administratorului și salariului mediu pe întreprindere 

municipală, ceea ce influențează negativ la rezultatul financiar a întreprinderilor municipale.  

         Ca urmare a analizei fondului de salarizare, din punct de vedere al utilizării resurselor de muncă, 

întreprinderile municipale urmează să modifice modalitatea de motivare a salariaților, în scopul obținerii 

rezultatelor pozitive în urma activității de antreprenoriat.  

         Este necesar ca întreprinderile municipale să raționalizeze și să optimizeze cheltuelile în domeniul 

retribuirii muncii angajaților. 
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4. ANALIZA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI, LUCRĂRI ȘI SERVICII 

        

 Valoarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor contractate de către întreprinderile municipale în 

anul 2021 a însumat 58 360,6 mii lei (Anexa nr.1). 

   Modul în care întreprinderile municipale contractează achizițiile determină, în mare parte, eficiența 

gestionării banilor publici și veniturilor proprii utilizate pentru realizarea obiectivelor instituționale. De 

aceea, eventualele pierderi din achiziții afectează dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor prestate, dar 

și calitatea vieții beneficiarilor. Astfel, atingerea unei performanțe înalte în achiziții poate fi asigurată 

prin monitorizare, supraveghere și control al achizițiilor. 

  În acest context, principiile fundamentale ale achizițiilor sunt: 

 Transparența; 

 Tratamentul egal; 

 Concurența liberă; 

 Recunoașterea reciprocă și proporționalitatea. 

         Procesul de achiziții poate fi împărțit în trei etape: 

 

 

 

 Accesul la informații (transparența); 

 

Este de menționat că, conform principiului transparenței și prevederilor regulamentare aprobate prin 

Decizia Consiliului Municipal Bălți nr. 16/1 din 21.12.2020, întreprinderile municipale sunt obligate să 

asigure publicarea pe pagina web a întreprinderii sau pe pagina web a Primăriei mun. Bălți informații 

despre achiziții pentru anul 2021. Astfel, pe site la unele întreprinderi lipsește informația despre 

rapoartele privind monitorizarea executării contractelor de achiziții și dările de seamă privind 

procedurile de achiziții publice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 4.1 

Planificarea necesităților întreprinderilor 
municipale

Procesul de achiziționare

Procesul de executare
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Denumirea întreprinderii 

municipale 

Ordinul 

conducătorului 

întreprinderii cu 

privire la instituirea 

grupului de lucru  

Nr.  de 

membri, 

conponența 

grupului de 

lucru 

Publicarea planului de achiziții și raportului de 

monitorizare a contractelor pe pagina web 
 

 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi 

Construcţii Drumuri Bălţi '' 

Ordin nr. 131-b din 

30.12.2021 
8 

Planul publicat pe pagina „web 

https://www.drcd.md/ro/achizitii/planul-de-

achizitii-indeplinirea-planului.html” 

 

ÎM ''Direcția de 

Troleibuze'' 

Grupul de lucru nu a 

fost instituit 
 Planulde achiziții nu a fost elaborat  

ÎM ''Gospodăria Locativ 

Comunală Bălţi'' 

Ordin nr. 44 din 

12.02.2021 
11 Nu este prezentă informația  

ÎM C.S.L. "Limba 

Noastră" 

Ordin nr. 5/1-c din 

01.03.2021 
3 Nu este prezentă informația  

ÎM ''Direcţia Construcţii 

Capitale Comandatar Unic'' 

Ordinul nr.9 din 

24.11.2021  
 5 

Raportul de monitorizare a contractelor publicat 

https://balti.md/wp-content/uploads/2022/02/dcc-

cu-monitorizarea-contractelor-2021.pdf 

 

ÎM ''Biroul arhitectură şi 

sistematizare'' 

 Grupul de lucru nu a 

fost instituit  
  Nu este prezentă informația  

ÎM ''Aprovizionare'' 
Ordin nr. 59 din 

21.12.2020 
5 Nu este prezentă informația  

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 
Grupul de lucru nu a 

fost instituit  
  nu este prezentă informația  

ÎM "Termogaz - Bălţi" 
Grupul de lucru nu a 

fost instituit 
  Planulde achiziții nu a fost elaborat  

 ÎM "Amenajarea 

Teritoriului şi Spaţii Verzi" 

Ordin nr. 28 din 

29.01.2021 
5 Nu este prezentă informația  

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 
Ordin nr. 14-a/i din 

01.04.2021 
5 Nu este prezentă informația  

 

         Întreprinderile municipale care nu au asigurat transparența procesului de achiziție, nu au beneficiat 

de avantajele oferite de o activitate sporită de promovare prin publicitate, cum ar fi reducerea costurilor 

de căutare a viitoarelor achiziții sau extinderea rezervei de potențiali participanți. O întreprindere cu 

achiziții transparente prezintă un nivel ridicat de deschidere și un potențial de concurență ridicată, ceea 

ce înseamnă că agenții economici care obțin ofertele sunt cei care propun cel mai bun produs, oferă cel 

mai bun preț și permit obținerea celor mai bune rezultate. 

         O întreprindere cu achiziții transparente prezintă un nivel ridicat de deschidere și un potențial de 

concurență ridicată, ceea ce înseamnă că agenții economici care obțin ofertele sunt cei care propun cel 

mai bun produs, oferă cel mai bun preț și permit obținerea celor mai bune rezultate. Întreprinderile 

municipale care nu au asigurat transparența procesului de achiziție, nu au beneficiat de avantaje oferite 

de o activitate sporită de promovare prin publicitate, cum ar fi reducerea costurilor de căutare a 

viitoarelor achiziții sau extinderea rezervei de potențiali participanți. 

 

 Constituirea grupului de lucru în achiziții, cu stabilirea atribuțiilor fiecărui membru; 

 

         Cadrul regulator intern aferent funcționării grupului de lucru pentru achiziții urmează a fi 

consolidat. Întreprinderea prin decizia specială (ordinul administratorului) de creare a grupului de lucru, 

stabilește expres atribuțiile grupului de lucru și funcțiile fiecărui membru în parte, necesare pentru a fi 

exercitate în cadrul procedurilor de achiziții. 

         Astfel, admistratorii  ÎM ''Direcția de Troleibuze'', ÎM "Termogaz – Bălț”, "ÎM ”Hotelul Bălți„ au 

ignorat prevederile legale nominalizate și nu au elaborat ordin de creare a grupului de lucru. 

         În alt caz, deși administratorii la întreprinderile municipale au creat grupul de lucru, atribuțiile și 

funcțiile fiecărui membru în parte nu au fost definitivate conform reglementărilor legale, și anume: 
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 ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi", ÎM ''Aprovizionare'' ÎM C.S.L. "Limba 

Noastră" ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălți'' - nu au fost stabilite expres 

atribuțiile grupului de lucru și funcțiile fiecărui membru în parte; 

 ÎM ''Asociația piețelor''- nu au fost stabilite atribuții aferent publicării informațiilor 

pe pagina web a întreprinderii și a fondatorului; 

   Efectul celor relatate s-a rezumat la limitarea accesibilității în procesul de achiziții realizat și la 

reducerea gradului de eficiență a utilizării mijloacelor financiare aferente, ceea ce, totodată, nu 

corespunde principiilor și criteriilor aplicabile domeniului (disponibilitatea informațiilor privind 

achizițiile; egalitatea, echitatea, nediscriminarea și restricțiile nerezonabile asupra concurenței în 

raport cu părțile la achiziții; cheltuieli directe și eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru 

achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii). 

 

 Elaborarea planurilor trimestriale și modificări al planurilor aprobate în cazul identificării 

unor noi surse financiare; 

 

  Planificarea achizițiilor este o etapă importantă în procesul de achiziții, deoarece trebuie să se 

bazeze pe necesitățile concrete, pentru cantitatea, calitatea și termenele/perioadele specificate, calitatea 

acesteia influențând economia și eficacitatea achizițiilor. 

         Planificarea defectuoasă, ineficientă și netransparentă și, respectiv, lipsa acestui proces, 

subminează calitatea procesului de achiziții și poate determina ineficiența mijloacelor. Acest fapt este 

determinat de lipsa  unei legături vizibile între etapa de planificare a bugetului și întocmirea planului de 

achiziții. Astfel, aceste probleme ar avea un șir de consecințe: 

 Solicitări de clarificare din partea ofertanților, ceea ce duce la tergiversarea implementării 

proiectelor, anularea procedurilor de achiziții și la consumul exagerat de timp. 

 Calitatea redusă a rezultatelor obținute în urma executării contractelor de achiziții. 

 Irosirea resurselor prin majorarea prețurilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor procurate ca 

urmare a concurenței limitate. 

         Potrivit informațiilor prezentate de întreprinderile municipale, s-a constatat că din 11 întreprinderi 

municipale, numai 9 entități au elaborat Planul de achiziții pentru anul 2021 (nu au elaborat planul de 

achiziții ÎM ''Direcția de Troleibuze'', ÎM "Termogaz - Bălți") contrar prevederilor regulamentare 

aprobate prin Deciziei Consiliului Municipal Bălți nr. 16/1 din 21.12.2020 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile municipale în 

care Consiliul municipal Bălți exercită funcția de fondator, care prevede expres planificarea procedurilor 

de achiziții. În cadrul acestora au fost planificate 196 proceduri de achiziție în valoare de 55 509,6 mii 

lei, dintre care 9 566,7 mii lei (17,2%) era necesar să se repartizeze pentru 142 achiziții de valoare mică. 

Achiziții în valoare totală de 8 241,3 mii lei (14,8%) urmau să fie realizate prin 15 proceduri cererea 

ofertelor de preț, 30 832,8 mii lei (55,5%) urmau a fi alocați pentru 21 achiziții realizate prin licitații 

deschise. De asemenea, se planifica ca 18 achiziții în valoare de 6 868,8 mii lei (12,4%) să fie realizate 

prin contracte dintr-o singură sursă.  
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                                                                                                                                                                                 Tabelul 4.2 

Contractele de achiziții publice planificate pentru anul 2021 de către întreprinderile municipale 
 

Denumirea întreprinderii municipale 
Achiziții de 

valoare mică 

Cererea ofertelor 

de prețuri  

Licitație 

deschisă 

Contract dintr-o 

singură sursă 
Total 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi 

Construcţii Drumuri Bălţi 

Numărul 

procedurilor 
16   17 6 39 

Valoarea 

contractelor, mii lei 
2 134,0   19 486,4 5 889,6 

27 

510,0 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 

Numărul 

procedurilor 
          

Valoarea 

contractelor, mii lei           

ÎM ''Gospodăria Locativ 

Comunală Bălţi'' 

Numărul 

procedurilor 
1 3 2   6 

Valoarea 

contractelor, mii lei 
166,0 1 766,5 3 245,2   

5 

177,7 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 

Numărul 

procedurilor 
4       4 

Valoarea 

contractelor, mii lei 
10,6       10,6 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic'' 

Numărul 

procedurilor 
7 2     9 

Valoarea 

contractelor, mii lei 
656,5 2 679,2     

3 

335,7 

ÎM ''Biroul arhitectură şi 

sistematizare'' 

Numărul 

procedurilor 
13       13 

Valoarea 

contractelor, mii lei 
128,2       128,2 

ÎM ''Aprovizionare'' 

Numărul 

procedurilor 
  2 2   4 

Valoarea 

contractelor, mii lei 
  757,2 8 101,2   

8 

858,4 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 

Numărul 

procedurilor 
12 1   7 20 

Valoarea 

contractelor, mii lei 
224,9 80,0   372,1 677,0 

 ÎM "Amenajarea Teritoriului şi 

Spaţii Verzi". 

Numărul 

procedurilor 
69 5   5 79 

Valoarea 

contractelor, mii lei 
4 340,5 2 120,0   607,1 

7 

067,6 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 

Numărul 

procedurilor 
20 2     22 

Valoarea 

contractelor, mii lei 
1 906,0 838,4     

2 

744,3 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 

Numărul 

procedurilor 
          

Valoarea 

contractelor, mii lei 
          

Total  

Numărul 

procedurilor 
142 15 21 18 196 

Valoarea 

contractelor, mii lei 
9 566,7 8 241,3 30 832,8 6 868,8 

55 

509,6 

 

         Aprobarea planului de achiziții și a bugetului, ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri 

Bălți'' s-a efectuat la ședința Consiliului de administrație. Conform procesului-verbal al ședinței, 

valoarea achizițiilor preconizate urma să constituie 27 510,0 mii lei, bugetul ÎM „Direcția Reparații și 

Construcții Drumuri Bălți'' și planul de achiziții nu au fost ajustate după majorarea valorii contractelor 

de delegare a serviciilor încheiate cu Primăria mun. Bălți în ianuarie-decembrie 2021 cu suma de 9 840,2 

mii lei.  
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                                                                                          Tabelul 4.3 

Documentul 

justificativ 

Acord 

adițional la 

contractul de 

delegare a 

serviciilor nr 

14 din 

29.01.2021 

Acord 

adițional la 

contractul de 

delegare a 

serviciilor nr 

15 din 

25.02.2021 

Acord 

adițional la 

contractul 

de delegare 

a 

serviciilor 

nr 17 din 

29.09.2021 

Acord 

adițional la 

contractul de 

delegare a 

serviciilor nr 

18 din 

20.10.2021 

Acord 

adițional la 

contractul de 

delegare a 

serviciilor nr 

19 din 

16.11.2021 

Acord 

adițional la 

contractul de 

delegare a 

serviciilor nr 

21 din 

14.12.2021 

Total 

Suma, mii 

lei 
399,7 -649,7 649,7 5 500,0 3 600,0 340,5 9 840,2 

 

  Deși fondatorul pe parcursul anului a asigurat mijloace financiare pentru reparația și întreținerea 

drumurilor din mun. Bălți, ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți'' nu a ajustat (precizat) 

planul de achiziții ce contravine prevederilor pct. 5 din HG nr.1419 din 28.12.2016. 

         Lipsa unui Program anual de achiziții, întemeiat corespunzător, cu referințe la notele de 

fundamentare ale tuturor necesităților de produse, lucrări și servicii identificate de întreprinderile 

municipale, nu asigură calcularea conformă a valorii estimate a contractelor de achiziții și publicarea 

anunțului de intenție pe pagina web a întreprinderii și a fondatorului. 

         Un lucru cert este, că aplicarea mecanismului stabilit pentru achizițiile de bunuri, de lucrări sau 

servicii are un șir de avantaje, dintre, care cele mai principale ar fi următoarele: 

 Asigurarea unei transparențe maxime a procesului de achiziție a mărfurilor și serviciilor; 

 Eliminarea, în mare măsură, a examinării subiective a unor oferte și prestabilirea din start, 

a aplicării principiul celei mai avantajoase, din punct de vedere economic, oferte. 

 

 Desfășurarea procedurilor de achiziții; 

    La situația din 31.12.2021, întreprinderile municipale au efectuat achiziții de 

bunuri/lucrări/servicii destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-

materiale, în sumă totală de cca 58 360,6 mii lei. 
                                                                                                                                                                        Tabelul 4.4 

Sinteza achizițiilor pentru anul 2021 

Denumirea întreprinderii municipale 

Total 

Planului de achiziții 
Monitorizarea 

contractelor 
 Devieri 

Nr. 

achizițiilor 

Valoarea, 

mii lei 

Nr. 

achizitiilor 

(inclusiv 

TVA) 

Nr. 

achizitiilor 

(inclusiv 

TVA) 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi 
39 27 510,0 77 22 051,0 -38 5 459,0 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 0 0,0 11 1 030,2 -11 -1 030,2 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală 

Bălţi'' 
6 5 177,7 6 4 336,2 0 841,6 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 4 10,6 3 7,2 1 3,4 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic'' 
9 3 335,7 34 4 577,0 -25 -1 241,3 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 13 128,2 26 78,7 -13 49,5 

ÎM ''Aprovizionare'' 4 8 858,4 23 8 668,5 -19 189,9 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 20 677,0 20 677,0 0 0,0 

 ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii 

Verzi". 
79 7 067,6 51 4 734,0 28 2 333,6 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 22 2 744,3 22 2 478,7 0 265,6 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 0 0,0 26 9 722,1 -26 -9 722,1 

Total  196 55 509,6 299 58 360,6 -103 -2 851,0 
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         Tipul de proceduri utilizate constituie un element-cheie care indică gradul de transparență. Atunci 

când se utilizează proceduri deschise, există șanse mai mari ca transparența și concurența să fie ridicate. 

Pentru anul 2021, potrivit informațiilor prezentate, întreprinderile municipale au încheiat 299 contracte 

(245-VM, 19-COP, 17-LD, 18-CSS) în valoare de 58 360,6 mii lei. Totodată, trebuie de menționat că 

suma estimată inițial pentru achiziții constituia 55 509,6 mii lei. În consecință diferența dinte suma 

estimată și valoarea finală a contractelor a constituit 2 851,0 mii lei. 

         Devieri  esențiale între numărul de proceduri estimate și contractate s-au înregistrat la ÎM ''Direcția 

Reparații și Construcții Drumuri Bălți'', în anul 2021 au fost încheiate 71 contracte de valoare mică în 

valoare de  17 630,9 mii lei, sau  cu 55 contracte în sumă de 15 496,9 mii lei mai multe decât a fost 

estimat în planul de achiziții. 

        Totodată din 17 proceduri estimate și necesare de a fi efectuate prin licitație deschisă în valoare de 

19 486,4 mii lei, achizițiile  s-au realizat prin contracte pe valoare mică ce contravine prevederilor actelor 

normative în vigoare. 

 
Figura 4.1 Proporția procedurilor de achiziție utilizate 

 

         La nivelul întreprinderilor municipale, proporția de atribuire a contractelor pentru care a fost 

utilizată procedura valoare mică a fost 81,9%, licitație deschisă 5,7%, cererea și oferta de preț 6,4%, 

contracte dintr-o singură sursă 6,0%. Această dinamică indică faptul că partea observabilă a achizițiilor 

este relativ transparentă.  

         Potrivit pct. 3 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016, un contract de achiziție publică de valoare mică reprezintă 

actul juridic cu titlu oneros, întocmit potrivit prevederilor prezentului Regulament, exprimat prin contul 

de plată, dacă valoarea acestuia nu depășește 10 mii lei fără taxa pe valoarea adăugată, sau prin contractul 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

ÎM ''DRCD BĂLŢI ''

ÎM ''DIRECȚIA DE TROLEIBUZE''

ÎM ''GLC BĂLŢI''

ÎM C.S.L. "LIMBA NOASTRĂ"

ÎM ''DCCC UNIC''

ÎM ''BIROUL ARHITECTURĂ ŞI SISTEMATIZARE''

ÎM ''APROVIZIONARE''

ÎM HOTELUL ''BĂLŢI''

ÎM "AT ŞI SV"

ÎM ''ASOCIAŢIA PIEŢELOR''

ÎM "TERMOGAZ - BĂLŢI"

Proporția procedurilor de achiziție utilizate 

Numărul achizițiilor Achiziții de va loare mică Numărul achizițiilor Cererea ofertelor de prețuri 

Numărul achizițiilor Licitație deschisă Numărul achizițiilor Contract dintr-o singură sursă
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încheiat între autoritatea contractantă și operatorul economic, dacă valoarea acestuia depășește 10 mii 

lei.  

         Însă în rezultatul analizei efectuate s-a stabilit că unele întreprinderi municipale au admis depășirea 

pragurilor stabilite la aplicarea procedurilor de achiziții. 

         Potrivit informațiilor prezentate de către întreprinderile municipale, în anul 2021 acestea au 

efectuat achiziții în bază de cont de plată care au depășit valoarea de 10 mii lei, și anume: 

ÎM ”Hotelul Bălți„- procurări în sumă de 126,2 mii lei; 

ÎM ''Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți''- procurări în sumă de 1 863,9 mii lei; 

ÎM ''Asociația piețelor''- procurări în sumă de 13,1 mii lei; 

ÎM ''Direcția Construcții Capitale Comanditar Unic''- procurări în sumă de 55,2 mii lei; 

         În anul 2021 ÎM ''Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți'' a depășit pragurile stabilite la 

aplicarea procedurii valoare mică prin organizarea și încheierea a 14 contracte de valoare mică în sumă 

totală de 12 678,6 mii lei,  această  abatere de la normele regulatorii a creat premise de favorizare a 

anumitor agenți economici.   

         Situațiile descrise au generat neconformități la etapa de evaluare a ofertelor achizițiilor de bunuri, 

servicii și lucrări desfășurate la întreprinderile municipale, fapt ce determină neasigurarea transparenței, 

concurenței, obiectivității, precum și condițiile de respingere a ofertelor potențialilor operatori 

economici care activează și concurează legal, circumstanțe care, în consecință, pot cauza fraudarea 

achizițiilor. 
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5. ANALIZA TRANSFERURILOR ALOCATE ÎNTREPRINDERILOR 

MUNICIPALE DE LA BUGETUL LOCAL 

 

        În anul 2021, suma totală a transferurilor alocate întreprinderilor municipale din bugetul local a 

constituit 115 815,7  mii lei (16,2% din suma totală a bugetului municipal), din care, 54 586,8 mii lei 

(47,1 %) au fost transferuri  pentru  servicii în domeniul economiei, 16 880,0 mii lei (14,6 %) transferuri 

pentru protecția mediului înconjurător și 47 669,2 mii lei (38,3%) transferuri pentru întreținerea 

gospodăriei locativ-comunale. 

Tabelul 5.1 

Sinteza executării cheltuielilor la situația din 31.12.2021 

                          (mii lei) 

Denumirea 

Funcț

ia F1-

F3 

Subpro

gram 

P1-P2 

Aprobat Precizat Executat 

Devieri 

Executat  

în raport 

cu 

precizat 

Executat  

către   planul 

precizat % 

Ponderea 

cheltuielilor 

executate (%) 

 

1 5 6 9 10 11 12=11-10 
13=11*100/1

0 
14  

Servicii in 

domeniul 

economiei                                                                                                                         04        

37 098,3 54 586,8 54 586,8   100 47,1  

Dezvoltarea 

drumurilor                                                                                                                                   6402 
  9 440,5 9 440,5   100 8,2  

Dezvoltarea 

transportului 

auto                                                                                                                           6404 

37 098,3 45 146,3 45 146,3   100 39,0  

Protecția 

mediului                                                                                                                                     05        
11 950,0 16 880,0 16 880,0   100 14,6  

Managementul 

integrat al 

deșeurilor si a 

substanțelor 

chimice                                                                                            7002 

11 950,0 16 880,0 16 880,0   100 14,6  

Gospodăria de 

locuințe si 

gospodăria 

serviciilor 

comunale                                                                                              06        

37 450,0 47 669,2 44 348,9 -3 320,3 93,0 38,3  

Dezvoltarea 

gospodăriei de 

locuințe si 

serviciilor 

comunale                                                                                              7502 

32 700,0 40 846,2 39 684,4 -1 161,8 97,2 34,3  

Iluminarea 

stradala                                                                                                                                      7505 
4 750,0 6 823,0 4 664,5 -2 158,5 68,4 4,0  

Total     86 498,3 119 136,0 115 815,7 -3 320,3 97,2 100  

 

         În cadrul grupei funcționale „Servicii în domeniul economiei” cheltuielile bugetare au fost 

estimate în următoarele programe/subprograme: 

 

 6402 „Dezvoltarea drumurilor” 

         Scopul acestui program este infrastructura drumurilor publice  dezvoltată și menținută în condiții  

de maximă  siguranță. 

         Programul include activității  de întreținere, reparație și reabilitare a drumurilor locale,  precum și 

activități  de monitorizare a stării drumurilor. 
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         În anul 2021, în cadrul programul respectiv pentru ÎM ''Direcția Reparații și Construcții Drumuri 

Bălți'' , au fost precizate și executate cheltuieli în sumă de  9 440,5 mii lei în scopul dezvoltării și 

reabilitării infrastructurii drumurilor secundare din mun. Bălți. 

         Indicatorul de eficientă: costul mediu de reparație  curentă a 1 m2 de drum secundar asfaltat a 

constituit 545,7 lei. 

         Indicatorul  de produs: suprafața  totală  a  trotuarelor reparate curent s-a executat pe deplin, și a 

constituit 17,3 mii m2 ,  suprafață totală  a drumurilor reparate curent a fost realizat la nivel de 100 la 

sută. 

         Indicatorul de rezultat: ponderea drumurilor reabilitate în raport cu suprafața totală a drumurilor 

locale secundare (reparații curente) a fost realizat la nivelul de 0,74 la sută. 

 

 6404„Dezvoltarea transportului auto” 
 

         Scopul programului este prestarea serviciilor calitative de transport public. 

         Obiectivele principale sunt îndeplinirea comenzii anuale a serviciilor de transport public electric 

și majorarea numărului de pasageri cu plata până la nivelul atins în anul 2014. În scopul executării 

obiectivelor date pentru anul 2021 pentru ÎM ''Direcția de Troleibuze'' au fost aprobate cheltuieli în sumă 

de 37 098,3 mii lei și executate în sumă de 45 146,3 mii lei sau la nivel de 122,0 la sută. Pe parcursul 

anului au fost alocate suplimentar mijloace financiare și planul precizat a constituit  45 146,3 mii lei, 

comparativ cu anul precedent cheltuielile s-au majorat cu 5 133,0 mii lei. Cheltuielile efective au însumat 

46 491,5 mii lei sau cu 1 345,2 mii lei mai mult decât au fost executate.  

         Indicatorii de produs: distanța anuală parcursă  de către parcul de troleibuze și numărul total de 

pasageri transportați sunt executați la nivelul de 102,9 la sută și respectiv 77,4 la sută. Indicatorii de 

produs nu s-au executat pe deplin din motivul restricțiilor impuse ca urmare a pandemiei   COVID-19. 

Conform p. 3.4 a Hotărârii nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 

publică a fost stabilită o limită a numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional 

și inter raional- proporțional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru 

transportul rutier în trafic urban în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare; 

         Indicatori de eficiență: suma transferurilor, pentru 1 vehicul-km parcurs s-a majorat cu 2,9 lei sau 

118,1 la sută, suma transferurilor, transferate pentru 1 pasager s-a majorat cu 1,1 lei sau  157,9 la sută. 

         Indicatorii de rezultat: gradul de respectare a graficului de circulație  a fost executat la nivel de  

100,4 la sută, iar gradul de îndeplinire a distanței anuale planificate de către parcul de troleibuze a fost 

executat la nivel de  102,9 la sută. 

         În cadrul grupei funcționale „Protecția mediului înconjurător” cheltuielile bugetare au fost 

estimate în următoarele programe/subprograme: 

 

 7002 „Colectarea, conservarea și distrugerea poluanților organici persistenți a deșeurilor 

menajere solide și deșeurilor chimice” 

 

         Scopul programului este menținerea mediului ambiant sigur și curat. 

         Programul include activități de salubrizare și curățire a teritoriului de uz comun din mun. Bălți. 

         În scopul executării obiectivelor date pentru anul 2021 pentru ÎM ''Direcția Reparații și Construcții 

Drumuri Bălți'' au fost aprobate cheltuieli în sumă de 3 000,0 mii lei și executate în sumă de 2 635,0 mii 

lei sau la nivel de 87,8 la sută și pentru ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălți” au fost aprobate 

cheltuieli în sumă de 2 100 mii lei și executate la nivel de 100%, cheltuielile efective au constituit 2 335,3 

mii lei, cu 235,3 mii lei mai mult comparativ cu cheltuielile executate. ÎM "Amenajarea Teritoriului și 

Spații Verzi" au fost precizate și executate cheltuieli în sumă de 12 145,0 mii lei și efective în sumă de 

12 993,4 mii lei, sau cu 848,4 mii lei mai mult decât planul precizat. 

         ÎM ''Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți'' 

 

         Indicatorii de produs: suprafața teritoriilor măturate, de uz public constituie 162,0 mii m2  de către 

ÎM ''Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți'', 233,3 mii m2 de către ÎM ''Gospodăria Locativ 

Comunală Bălți” și 426,7 mii m2de către ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi".  
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         Indicatori de eficiență: costul mediu de salubrizare la 1 m2 de teritoriu public de uz comun ÎM 

''Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți'' constituie 16,27 lei, ÎM ''Gospodăria Locativ 

Comunală Bălți”- 9,0 lei, ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi"- 28,46 lei. 

 

         Indicatorii de rezultat: ponderea suprafeței teritoriilor maturate, față de suprafața totală a străzilor 

constituie ÎM ''Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți'' – 10,6%, ÎM ''Gospodăria Locativ 

Comunală Bălţi” -15,2%, ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi"- 27,8% . 

         În cadrul grupei funcționale „Întreținerea gospodăriei locativ-comunale” cheltuielile bugetare 

au fost estimate în următoarele programe/subprograme: 

 

 7502 „Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciile comunale” 

 

         Pentru realizarea scopurilor și obiectivelor programului/subprogramului  respectiv, care includ în 

sine  infrastructura gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale dezvoltate și amenajate, au fost 

aprobate cheltuieli în sumă de 32 700,0 mii lei, însă pe parcursul anului cheltuielile respective au fost 

precizate și au constituit 40 846,2 mii lei,  dintre care au fost executate 39 684,4 mii lei sau 97,2 la sută.  

         Alocațiile respective au fost repartizate pentru: 

 

1. ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălți”- măsurile de protecție civilă a populației și 

întreținerea obiectelor de protecție civilă, combaterea rozătoarelor și insectelor în fondul locativ cu orice 

formă de proprietate, întreținerea  terenurilor de joacă pentru copii, întreținerea centurilor  tinerilor 

adolescenți, amenajarea microraioanelor de locuințe, instalarea plăcuțelor cu denumirea străzilor și a 

numerelor de case și alte cheltuieli de întreținere a fondului locativ municipal. Mijloacele prevăzute 

pentru activitățile respective (5 700,0 mi lei), au fost  executate în sumă  de 5700,0 mii lei sau la nivel 

de  100%.  

2. ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi"- deservirea și întreținerea spațiilor verzi - au fost  

precizate cheltuieli în sumă de 18 905,0 mii lei și executate în sumă de  17 805,0 mii lei sau la nivel de 

94,2 la sută cheltuielile efective au constituit 19 512,2 mii lei. Întreținerea serviciului de salvare - au fost 

aprobate cheltuieli  în sumă de 1400,0 mii lei, precizate – 1750,0 mii lei și  executate la nivel de 100,0%, 

cheltuielile efective au însumat 1 846,4 mii lei sau cu 96,4 mii lei mai mult decât cheltuielile executate.  

 3. ÎM ''Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți''- întreținerea  drumurilor secundare, 

canalizării pluviale și alte activități de salubrizare a teritoriului orașului. Pentru îndeplinirea acestor 

obiective și scopuri au fost precizate cheltuieli în sumă de 14 491,2 mii lei, care s-au executat  în sumă 

de 14 429,4 mii lei sau la nivel de  99,9 la sută.  

 

Indicatori de eficiență: 

  Costul mediu de întreținerea 1 ha de plantații verzi de uz comun la ÎM "Amenajarea Teritoriului 

şi Spații Verzi" s-a majorat comparativ cu planul aprobat cu 60,9 sau cu 38,4 la sută. 

    Cheltuielile privind alocațiile în calculul pe un angajat a stațiilor de salvare s-au majorat cu 

19,42 la sută și au constituit  97,2 mii lei. 

Costul mediu de reparație  a 1 m2  de drum secundar asfaltat la  ÎM ''Direcția Reparații și 

Construcții Drumuri Bălți'' s-a majorat comparativ cu planul aprobat cu  415,0 mii   lei sau cu 254,2 la 

sută. 

 

         Indicatori de produs: 

         Suprafața   plantațiilor verzi de uz comun s-a executat cu 80,57 ha sau cu 100,0 la sută. 

Numărul acțiunilor de informare a populației privind regulile de securitate s-au  executat pe deplin. 

 

Suprafața străzilor  reparate, asfaltate a constituit 11,4 mii m2. 

Indicatori de rezultat: 

Majorarea numărului terenurilor de joacă și sportive date în exploatare comparativ cu anul 

precedent  nu s-a executat. 

        Ponderea suprafețelor a plantațiilor verzi  întreținute din suprafața totală s-a executat pe deplin. 

Nivelul de asigurare a stațiilor de salvare cu echipament s-a executat în volum deplin. 
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        Ponderea suprafețelor reabilitate în raport cu suprafața totală a drumurilor secundare s-a micșorat 

cu 0,62 la sută și a constituit 0,5 la sută.    

     

 7505 „Iluminarea stradală” 

 

         Scopul  programului  este un sistem de iluminare stradală modernă  și eficientă. 

         Pentru funcționarea iluminării  stradale au fost aprobate cheltuieli în sumă de 4 750,0 mii lei,  

precizat – 6 823,0 mii lei, și executat – 4 664,5 sau 68,4 la sută față de planul precizat. Aceste mijloacele 

financiare au fost utilizate pentru energia electrică consumată și pentru extinderea iluminării stradale. 

         În urmă modernizării  iluminării stradale,  începând cu anul  2014, volumul de consum a  energiei 

electrice s-a redus cu 46 la sută. 

         Indicatori de produs: 

         Volumul energiei electrice utilizate  s-a micșorat cu 381,7 mii kwt sau cu 26,8 la sută comparativ 

cu planul aprobat. 

         Numărul orelor de lucru ale felinarelor s-a micșorat  comparativ cu planul aprobat cu 31 ore sau 

cu 0,8 la sută. 

 

         Indicatori de eficiență: 

         Volumul mediu al energiei electrice utilizate de felinare s-a redus cu 12,0 la sută  și a constituit 

0,044 kwt. 

        Nivelul de iluminare a rămas la același nivel și a constituit 120 lum/kwt. 

 

        Indicator de rezultat:  

        Reducerea energiei electrice consumată pentru iluminarea stradală  față de nivelul anului 2014 s-a 

executat cu 36,0 la sută. 

        Depășirea orelor de lucru ale felinarelor față de nivelul anului 2014 s-a micșorat cu 5,0 la sută și a 

constituit 120,0 la sută. 
Tabelul 5.2 

Denumirea 

Denumirea 

articolului de 

cheltuieli 

Anul 2021 (mii lei) 

Aprobat Precizat Executat Efectiv 

Devieri 

Executat în 

raport cu 

efectiv  

Executat 

către   

planul 

precizat % 

1 3 4 5 6 7 8=6-7 9=6/5*100 

Transport rutier Subvenții 37 098,3 45 146,3 45 146,3 46 491,5 -1 345,2 100 

Total ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 37 098,3 45 146,3 45 146,3 46 491,5 -1 345,2 100 

Iluminarea 

străzilor 

Subvenții  4 750,0 4 570,0 4 570,0 4 570,0  100 

Reparații capitale ale 

instalațiilor de 

transmisie 

  91,1 91,0 91,0  99,9 

Instalații de 

transmisie în curs de 

execuție 

  2 161,9 3,5 3,5  0,2 

Total ÎM ''DCCC Unic'' 4 750,0 6 823,0 4 664,5 4 664,5  68,4 

Colectarea și 

distrugerea 

deșeurilor 

Servicii neatribuite 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 335,3 -235,3 100 

Amenajarea 

fondului locativ 

Subvenții 2 306,0 3 470,0 3 470,0 3 470,0  100 

Servicii neatribuite 3 394,0 2 230,0 2 230,0 2 230,0  100 

Total ÎM ''GLC Bălți'' 7 800,0 7 800,0 7 800,0 8 035,3 -235,3 100 

Întreținerea 

stațiilor de 

salvare 

Subvenții  1 400,0 1 750,0 1 750,0 1 846,4 -96,4 100 

Colectarea și 

distrugerea 

deșeurilor  

Servicii neatribuite 9 550,0 12 145,0 12 145,0 12 993,4 -848,4 100 
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Întreținerea 

plantațiilor verzi 

de uz comun) 

Servicii neatribuite 12 950,0 18 905,0 17 805,0 19 512,2 -1 707,2 94,2 

Total ÎM "AT şi SV". 23 900,0 32 800,0 31 700,0 34 352,0 -2 652,0 96,6 

Colectarea și 

distrugerea 

deșeurilor 

Servicii neatribuite 300,0 2 635,0 2 635,0 2 635,0  100 

Dezvoltarea 

transporturilor  

Servicii de reparații 

curentă 
 9 440,5 9 440,5 9 440,5  100 

Dezvoltare 

comunală și 

amenajare  

Servicii neatribuite 5 650,0 5 915,0 5 855,0 5 855,0  99,0 

Servicii de reparații 

curentă 
7 000,0 8 576,2 8 574,4 8 574,4  100 

Total ÎM ''DRCD Bălți '' 12 950,0 26 566,7 26 504,9 26 504,9  99,8 

Total general 86 498,3 119 136,0 115 815,7 120 048,2 -4 232,5 97,2 
 

         

          Cota majoră de finanțare în sumă de 54 936,3 mii lei (47,4%) a fost îndreptată la achitarea 

subvențiilor, 42 770,0 mi lei (36,9%) serviciilor neatribuite altor aliniate, 18 014,9 mii lei (15,6%) 

lucrărilor de reparație curentă,  efectuate de întreprinderile municipale în baza contractelor de delegare 

și subvenționare. Pentru cheltuielile capitale a fost alocată suma de 94,5 mii lei, ÎM ''Direcția Construcții 

Capitale Comanditar Unic'' pentru modernizarea felinarelor în scopul reducerii consumului de energie 

electrică pentru iluminarea stradală. 
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6. ANALIZA DATORIILOR ÎNTREPRINDERILOR MUNICIPALE 

FAŢĂ DE BUGET  

 

 

   Conform datelor DGAF NORD  al SFS, la 31.12.2021 datoriile întreprinderilor municipale faţă 

de Bugetul Public Național constituie: total 675 997,5  lei, dintre care  

652 108,39 lei reprezintă plata de bază, 23 889,11 lei constituie majorarea de întîrziere (penalitatea) și 

amenda. 

  Conform contului curent generalizat al contribuabilului (datele IFS mun.Bălţi), partea dominantă  

la datoriile faţă de bugetul național ale întreprinderilor municipale reprezintă soldul de debit al ÎM 

''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' cu 627 342,18 lei (94,2%).  

  Pe perioada analizată, datoriile întreprinderilor municipale faţă de buget sa mărit cu 670 817,6 lei  

faţă de anul 2020, iar mărirea respectivă a fost condiţionată în mare parte de datoriile faţă de buget la ÎM 

''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi '' (cu – 636 943,06 lei). 

  Suma plăţilor pe impozite şi taxe a constituit 52 810 313,17 lei, din care, partea dominantă (88,5%) 

i-a revenit: ÎM ''Asociaţia pieţelor'' cu 23,5%, ÎM ''Direcția de Troleibuze'' cu 24,5% , ÎM ''Gospodăria 

Locativ Comunală Bălţi'' cu 16,8% și ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi"  cu 23,7% . 

  În acelaşi timp, suma obligaţiunilor calculate a alcătuit 55 259 692,43 lei, fiind formată în mare 

parte (87,1%) din suma obligaţiunilor calculate la ÎM ''Asociaţia pieţelor'' cu 23,7%, ÎM ''Direcția de 

Troleibuze'' cu 23,6%, ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' cu 16,3% și ÎM "Amenajarea 

Teritoriului şi Spaţii Verzi"  cu 23,5%.  

  Plata în avans pe impozite și taxe constituie 2 755 367,34 lei, dintre care 2 747 121,07 lei reprezintă 

plata de bază, 7 891,09 lei constituie majorarea de întîrziere (penalitatea) și amenda. 

  Conform contului curent generalizat al contribuabilului (datele IFS mun.Bălţi), la situaţia din 

31.12.21, partea dominantă la plata în avans pe impozite şi taxe ale întreprinderilor municipale (92,7,% 

din suma totală) a fost formată din obligaţiunile fiscale ale ÎM ''Asociaţia pieţelor'' cu 51,3%, ÎM 

''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' cu 9,13%, ÎM ''Direcția de Troleibuze'' cu 22,3 % și 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" cu 10%. 

  În comparaţie cu perioada analogică a anului precedent, plata în avans pe impozite şi taxe s-a 

micșorat cu 1 693 645,5 lei, iar micșorări esenţiale s-au înregistrat la ÎM ''Direcţia Reparaţii şi 

Construcţii Drumuri Bălţi'' cu 359 560,6 lei , ÎM ''Asociaţia pieţelor'' cu 716 904,5 lei și  ÎM 

"Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" cu  317 328,9 lei. 

  În acelaşi timp, s-a constatat o majorare a plăţilor în avans pe impozite şi taxe la ÎM 

''Aprovizionare'' cu 2632,1 lei, și ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' cu 27 315,76 

lei.  

  Sinteza datoriilor întreprinderilor municipale este prezentată în tabel:  
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Tabelul 6.1 

Clasificaţia 

economică 

Sold la data de 31.12.2020 Suma tranzacţiilor  Sold la data de 31.12.2021 

Datoria 

faţă de 

buget 

naţional 

Plata în avans 

pe impozite şi 

taxe 

Obligaţiuni 

fiscale formate 

pe anul 2021 

Achitarea 

obligaţiunilor 

fiscale în anul 

2021 

Datoria faţă 

de buget 

naţional 

Plata în 

avans pe 

impozite şi 

taxe 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi '' 

Total, inclusiv 0,55 611 354,47 2 705 140,00 1 711 558,02 636 943,06 251 793,81 

Plata de bază 0,00 606 530,26 2 678 123,41 1 694 637,94 627 342,18 248 065,79 

Majorare de întîrziere 0,55 4 824,21 27 016,59 16 320,08 9 600,88 3 728,02 

Amendă 0   0 600,00 0,00 0 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 

Total, inclusiv 237,60 223 459,18 9 013 465,26 8 888 844,39 889,06 92 847,02 

Plata de bază 22,68 223 440,95 8 980 197,99 8 856 222,92   92 800,45 

Majorare de întîrziere 214,92 18,23 33 267,27 32 621,47 889,06 46,57 

Amendă             

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 

Total, inclusiv 1,72 32 369,27 593 499,39 620 809,73 7,14 59 685,03 

Plata de bază   32 369,27 593 483,32 620 799,08   59 685,03 

Majorare de întîrziere 1,72   16,07 10,65 7,14   

Amendă             

ÎM ''Aprovizionare'' 

Total, inclusiv 0,00 13 661,69 1 376 696,79 1 377 815,17 1 513,73 16 293,80 

Plata de bază   12 354,46 1 376 558,33 1 377 815,17 1 512,97 15 124,27 

Majorare de întîrziere   1 307,23 138,46 0,00 0,76 1 169,53 

Amendă             

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 

Total, inclusiv 0,00 2 134 101,89 13 083 066,47 12 382 809,01 0,00 1 414 193,07 

Plata de bază 0,00 2 131 097,59 13 080 272,67 12 381 400,88 0,00 1 412 574,44 

Majorare de întîrziere   4,30 2 793,80 4 408,13   1 618,63 

Amendă   3 000,00 0,00 -3 000,00     

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 

Total, inclusiv 0,00 31 477,33 554 563,01 525 445,43 118,09 2 477,84 

Plata de bază 0,00 31 477,29 554 442,66 525 430,97   2 465,60 

Majorare de întîrziere 0,00 0,04 120,35 14,46 118,09 12,24 

Amendă             

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 

Total, inclusiv 1 344,89 13 459,22 447 477,58 423 794,43 23 543,32 11 974,50 

Plata de bază 0,00 13 459,22 445 355,08 421 404,13 22 466,23 11 974,50 

Majorare de întîrziere 1 344,89   2 122,50 2 390,30 1 077,09   

Amendă             

ÎM "Termogaz - Bălţi" 

Total, inclusiv 3 132,90 46 034,45 1 293 081,27 1 270 065,00 545,70 5 704,44 

Plata de bază 1,97 46 030,02 1 288 841,06 1 262 819,40 395,32 5 675,17 

Majorare de întîrziere 3 130,93 3,43 2 774,21 5 780,60 150,38 29,27 

Amendă   1 1466 1 465,00     
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ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 

Total, inclusiv 0,00 736 716,72 13 035 161,81 12 916 442,57 379,48 613 676,96 

Plata de bază 0,00 735 918,08 13 034 508,58 12 911 942,57 0,00 613 152,07 

Majorare de întîrziere   445,46 653,23 0,00 379,48 171,71 

Amendă   353,18 0,00 4 500,00 0,00 353,18 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 

Total, inclusiv 397,77 598 320,73 12 960 648,05 12 498 553,58 11 607,24 280 991,85 

Plata de bază 0,00 595 405,57 12 892 792,74 12 432 797,02 0,00 279 876,85 

Majorare de întîrziere 397,77 2 915,16 67 355,31 58 506,56 11 607,24 1 115,00 

Amendă 0   500 7 250,00 0,00 0 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 

Total, inclusiv 64,49 8 057,79 196 892,80 194 175,84 450,68 5 727,02 

Plata de bază   8057,67 196866,13 194143,67 391,69 5726,9 

Majorare de întîrziere 64,49 0,12 26,67 32,17 58,99 0,12 

Amendă             

TOTAL PE ÎNTREPRINDERILE MUNICIPALE 

Total, inclusiv 5 179,92 4 449 012,86 55 259 692,43 52 810 313,17 675 997,50 2 755 367,34 

Plata de bază 24,65 4 436 140,38 55 121 441,97 52 679 413,75 652 108,39 2 747 121,07 

Majorare de întîrziere 5 155,27 9 518,18 136 284,46 120 084,42 23 889,11 7 891,09 

Amendă 0 3354,3 1966 10 815,00 0,00 355,18 

       

         În anul 2021, întreprinderile municipale au efectuat achitări în bugetul local sub formă de  taxe şi 

impozite în cuantum de 8 207,5 mii lei. Ponderea considerabilă a fost înregistrate de ÎM ''Asociaţia 

pieţelor'' cu 67,3%. 

  Situaţia cu privire la achitările în bugetul local sub formă de taxe şi impozite și defalcări de la 

profitul net pe anul 2021, se prezintă astfel: 

Tabelul 5.2 

 

Denumirea întreprinderii municipale 

Achitări  în bugetul municipal 

(taxe și impozite) pe anul 2021, 

mii lei 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 0,2 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 18,7 

Taxa pentru parcare 156,4 

Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul 

local denivelul 2 81,8 

Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-

teritoriale 0,2 

Returnarea fondurilor bugetare neutilizate in a 2020  649,7 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi 907,0 

Ponderea % 11,1 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice 

inregistrate in calitate de intreprinzator 41,8 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 32,7 

Taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei) 11,0 
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Plata pentru certificatele de urbanism si autorizarile de construire sau 

desfiintare in bugetul local de nivelul 2 0,1 

Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 2 4,5 

Restituirea sumei subvențiilor 705,2 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 795,3 

Ponderea % 9,7 

Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de 

intreprinzator 
90,8 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice 

inregistrate in calitate de intreprinzator 
4,2 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 28,9 

Taxa pentru dispozitivele publicitare 3,8 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 127,7 

Ponderea % 1,6 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 0,8 

Plata pentru servicii comunale 45,2 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 46,0 

Ponderea % 0,6 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice 

inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de piata) a bunurilor 

imobiliare 11,0 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 1,0 

Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (muntcipale) in bugetul 

local de nivelul 2 3,8 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 15,8 

Ponderea % 0,2 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 0,5 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 1,8 

Plata pentru arenda încăperii 99,4 

Restituirea sumei în urma realizării contractului 50,0 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 151,6 

Ponderea % 1,8 

Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de 

intreprinzator 0,2 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 0,1 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 18,0 

Plata pentru servicii comunale 446,9 

ÎM ''Aprovizionare'' 465,2 

Ponderea % 5,7 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 40,4 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 2,9 

Taxa pentru unitatile comerciale 9,9 

Taxa pe hotel 17,0 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 70,2 

Ponderea %  0,9 

Plata p/u arenda 23,3 
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Impozitul funciar al persoanelor juridice  și fizice inregistrate in calitate de 

intreprinzator 32,2 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice 

inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de piata) a bunurilor 

imobiliare 2021 2,2 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 18,8 

Taxa pentru unitatile comerciale 9,1 

 ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 85,7 

Ponderea % 1,0 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 83,1 

Taxa pe piață 5 290,1 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 10,9 

Taxa pe plasare 0,3 

Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul 

local de nivelul 2 141,3 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 5 525,7 

Ponderea % 67,3 

 impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanele juridice 10,6 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 6,8 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 17,5 

Ponderea % 0,2 

  

Total  8 207,5 

Ponderea % 100,0 
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7. CONTROLUL ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A 

ÎNTREPRINDERILOR MUNICIPALE 

 

        Controalele întreprinderilor municipale permit evaluarea legalității utilizării fondurilor publice și 

veniturilor proprii, dar și a rezultatelor obținute de acestea, prin raportul costuri - beneficii aduse 

beneficiarilor de servicii și lucrări prestate. 

        Controalele financiare reprezintă o activitate independentă realizată în vederea obținerii unei 

asigurări rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, nu conțin denaturări 

semnificative ca urmare a fraudei sau erorii, activitate ce se finalizează cu exprimarea unei opinii cu 

privire la faptul dacă situațiile financiare sunt prezentate, din toate punctele de vedere semnificative, 

conform cadrului normativ aplicabil de raportare financiară. 

         Obiectivul principal este obținerea unei asigurări rezonabile cu privire la măsura în care situațiile 

financiare în ansamblu nu conțin denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori.  

         Scopurile de bază urmărite: - contribuirea la consolidarea bunelor practici de evidență și de 

raportare financiară în întreprinderile municipale, precum și la promovarea continuă a reformelor 

necesare, inclusiv în aspectul îmbunătățirii raportării financiare. 

În anul 2021 au fost efectuate 8 controale, inclusiv 5-Inspectoratului Financiar, 2-Inspectoratul 

Fiscal și 1-Audit Intern. 

         Prin rapoartele sale, organele competente de control comunică rezultatele părților interesate, 

autorităților competente și publicului larg, oferă recomandări privind aplicarea acțiunilor de remediere 

și îmbunătățire a situațiilor constatate. Recomandările înaintate sunt susceptibile de a contribui în mod 

semnificativ la abordarea punctelor slabe sau a problemelor identificate de controluri, la optimizarea 

gestionării resurselor în baza principiilor bunei guvernări, prin prisma beneficiilor pentru societate, 

implementarea acestora fiind obligatorie.  

         În acest sens, pe parcursul anului 2021 au fost înaintate 8 recomandări cu termenul de 

implementare a acestora, în funcție de complexitatea lor. 

         Sarcina principală în prevenirea și detectarea fraudelor revine administratorilor întreprinderilor 

municipale.  

        Cele mai frecvente abateri identificate în urma controalelor sunt următoarele: 

 Nerespectarea prevederilor actelor normatrive în vigoare, suport de cheltueli neregulamentate cu 

privire la salarizarea angajaților și achitarea neregulamentată a sporurilor pentru intensitatea 

muncii.  

 Nerespectarea regulilor în baza foilor de parcurs completate neregulamentar, decontarea 

combustibilului. 

 Încălcări procedurale și deficiențe ale managmentului financiar-contabil. 

   Nu s-au  efectuat inventarieri inopinate ale numeralului și altor valori păstrate în casieriea  

Întreprinderii.  

Este de menționat că în urma analizei controalelor efectuate la întreprinderile municipale au fost  

identificate puncte slabe al controlului intern managerial și abateri de la cadrul normativ.  

         Reieșind din cele expuse, au fost emise recomandări administratorilor întreprinderilor municipale 

supuse contolului: 

 Examinarea rezultatelor financiare ale întreprinderii, inclusiv pe aspectul repartizării profitului 

net obținut; 

 Examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate, statelor de personal și schemei de 

salarizare a acestuia; 
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 Monitorizarea respectării de către entitate a principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate, 

legalitate și echitate în gestionarea  activității; 

 Asigurarea controlului intern și monitorizarea strictă a gestionării de către întreprindere a 

patrimoniului public. 

Sarcinile principale ale administratorilor întreprinderilor municipale supuse controlului este de a 

lichida iregularitățile depistate, de a lua la evidență și a implimenta recomandările pentru întrepriderele 

supuse controlului, de a înbunătăți calitatea  managmentului financiar-contabil. 
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Denumirea 

întreprinderii 

municipale 

Controale anului 

2021  

Perioada supusă 

controlului 

Prescripțiile cu privire la lichidarea iregularităților constatate în rezultatul 

inspectării financiare efectuate la Î.M. 
Recomandări  

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 
Inspecția 

Financiară  

01.01.2016-

31.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform controlului efectuat s-au depistat următoarele încălcări :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.Ca rezultat al nerespectării prevederilor actelor normative în vigoare, de 

către întreprindere au fost suportate cheltueli neregulamentare în sumă de 

335,7 mii lei .                                                                                                                                                                                                                                                                       

•Astfel, în contrazicere cu prevederile art. 4, 5, 19 și 20 din Legea 

salarizării nr.847-XV din 14.02.2002, în lipsa mijloacelor financiare 

disponibile, a criteriilor și normelor de evaluare și stabilirea a volumelor 

de lucrări executate suplimentar, în perioada 2016-2020, unor angajați 

lunar le-au fost calculate și achitate neregulamentar sporiri pentru 

intensitatea muncii și extinderea zonei de dezvoltare în sumă de 335,7 mii 

lei.                                                                                                                                                                                                                                        

2.De asemenea au fost stabilite încălcări procedurale și deficiențe ale 

managmentului financiar-contabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

•În lipsa deciziei fondatorului, a fost admisă repartizarea profitului net, 

obținut în anii 2018 și 2019, pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți 

în sumă de 983,4 mii lei.                                                                                                                                                                                                                                                                   

•Din Statutul Întreprinderii, tarifele pentru serviciile prestate nu au fost 

aprobate de fondator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

•În perioada 2016-2020 statele de personal și schema de salarizare a 

acestuia n-au fost aprobate de către Consiliul mun.Bălți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

•N-a fost asigurată transmiterea integrală a mijloacelor bănești din casieria 

entității în instituțiile financiare, dar au fost păstrate în casierie mai mult de 

trei zile lucrătoare.   

           

•Examinarea rezultateror financiare ale 

Întreprinderii, inclusiv pe aspectul repartizarea 

profitului net obținut.                                                    

•Monitorizarea respectării de către entitate a 

pricipiilor de economicitate, eficiență și 

eficacitate, legalitate și echitate în gestionarea 

activității                                                                       

•Asigurarea controlului intern și monitorizarea 

strictă a gestionării de către Întreprindere a 

patrimoniului public. 
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ÎM ''Direcţia 

Reparaţii şi 

Construcţii Drumuri 

Bălţi'' 

Audit intern 2018-2020 

Conform controlului efectuat sau depistat următoarele încălcări :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nu sunt organizate careva înregistrări din evidența stocurilor la locurile 

de depozitare         (nu sunt registre de intrare a bunurilor, de ieșire a 

bunurilor sau alt document echivalent), șef de depozit dl.Macelov Nicolae 

nu ține evidența stocurilor.Nu a putut explica unele neconcordanțe în 

evidența stocurilor prezentate de către contabilitatea întreprinderii cu 

stocurile reale în depozit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Circulația bunurilor are un caracter haotic și nedocumentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Au fost depistate bunuri neînregistrate (necontabilizate).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Au fost depistate  bunuri care sunt la evidența contabilă, dar lipsesc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.Au fost depistate bunuri care nu coincid cu documentele de bază.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Au fost depistate bunurile neutilizate în activitatea entității.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7.Nu au fost respectate regulile și condițiile de păstrare a stocurilor, 

precum și condițiile de păstrare a stocurilor, precum și condițiile de 

întreținere și păstrare a mașinilor, utilajelor și a altor imibilizări corporale.                                                                                                                                                                                                                                                                            

8.Nu a fost procurat și instalat inventar de măsurare și controlare a 

stocurilor materiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9.La contrapunerea datelor privind inventarierea mijloacelor fixe s-a 

stabilit că, unul și același activ să enumără concomitent în listele de 

inventariere ale diferitor subdiviziuni.                                                                                                                                                                                                                                                    

10. A fost depistat faptul că numerele de inventar nu au fost atribuite 

activelor. 

 

• De a institui proceduri de control intern 

financiar și de a organiza sistemul de 

management financiar                                                                            

• De a institui proceduri de ridicare a 

responsabilității angajaților întreprinderii și 

răspunderea materială.                                                                           

•De a efectua inventarierea tuturor bunurilor în 

strictă conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind inventarierea, aprobat 

prin ordinul Ministerului financiar nr.60 din 

29.05.2012, cu întocmirea documentelor 

corespunzătoare și luarea deciziilor respective.                                                             

•De a procura inventar de măsurare a stocurilor 

materiale.                                                                            

•De a aproba normele de perisabilitate naturală 

pentru păstrarea și transportarea bunurilor, 

conform prevederilor legale. 

ÎM ''Gospodăria 

Locativ Comunală 

Bălţi'' 

Inspecția 

Financiară  

01.01.2013-

31.03.2021 

Conform controlului efectuat s-au depistat următoarele încălcări :                                                                                                                                                                                                          

1.Ca rezultat  al nerespectării prevederilor actelor normative în vigoare, de 

către întreprindere au fost suportate cheltueli neregulamentare în sumă de 

18,0 mii lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

•În lipsa criteriilor și normelor de evaluare și stabilire a volumelor de 

lucrări executate suplimentar, în anil 2019, unui angajat i-au fost calculate 

și achitate plăți suplimentare la salariul de funcție în sumă de 13,6 mii lei.                                                                                                                                                                                                                                                                 

•În lipsa deciziei fondatorului, a fost admisă repartizarea profitului net, 

obținut în anii 2017 și 2018, pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți 

în sumă de 4742,2 mii lei                                                                                                                                                                                                                                                                            

•A  fost admisă completarea neregulamentară a foilor de parcurs, fapt ce  a 

Examinarea rezultateror financiare ale 

Întreprinderii, inclusiv pe aspectul repartizarea 

profitului net obținut.                                                    

•Monitorizarea respectării de către entitate a 

pricipiilor de economicitate, eficiență și 

eficacitate, legalitate și echitate în gestionarea 

activității                                                                       

•Asigurarea controlului intern și monitorizarea 

strictă a gestionării de către Întreprindere a 

patrimoniului public. 
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condiționat imposililitatea verificării distanței efectiv parcurse și create 

condiții de risc sporit privind integritatea bunurilor Întreprinderii. Astfel, 

în periuada 01.01.2016-31.12.2018, a fost decontat combustibil în sumă de 

1135,1 mii lei, inclusiv in anul 2016-325,1 mii lei, în anul 2017-355,4 mii 

lei și în anul 2018 în sumă de 454,6 mii lei.                                                                                                                                                                                                                                                      

2. De asemenea au fost stabilite încălcări procedurale și deficiențe ale 

managmentului financiar-contabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

ÎM ''Direcția de 

Troleibuze'' 

Inspecția 

Financiară  
2017-2019 

Conform controlului efectuat s-au depistat următoarele încălcări :                                                                                                                                                                                                              

1.Ca rezultat  al nerespectării prevederilor actelor normative în vigoare, de 

către întreprindere au fost suportate cheltueli neregulamentare în sumă de 

57,0 mii lei   •Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu 

autonomie financiară nr.743 din 11.06.2002 în periuada 21.09.2020-

25.09.2020, șeful secției în transporturi, în timpul orelor de program, a 

cumulat funcția de inginer șef, findu-i calculate și achitate suplimentar 

plăți salariale în sumă de 1,5 mii lei                                                                                                                                                            

2. .De asemenea au fost stabilite încălcări procedurale și deficiențe ale 

managmentului financiar-contabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

•În lipsa deciziei fondatorului, a fost admisă repartizarea profitului net 

obținut în anii 2017-2018 pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți în 

sumă de 3 142,7 mii lei.                                                                                                                                                                                                                                                                           

•În perioada inspectării, n-au fost efectuate inventarieri inopinate ale 

numeralului și altor valori păstrate în casieriea Întreprinderii. Neajunsurile 

menționate denotă unele deficiențe ale sistemului de management financiar 

orientate spre asigurarea desfășurării organizate și eficiente a administrării 

patrimoniului entității, inclusiv asigurarea privată a integrității activelor.     

Examinarea rezultateror financiare ale 

Întreprinderii, inclusiv pe aspectul repartizarea 

profitului net obținut.                                                    

•Monitorizarea respectării de către entitate a 

pricipiilor de economicitate, eficiență și 

eficacitate, legalitate și echitate în gestionarea 

activității                                                                       

•Asigurarea controlului intern și monitorizarea 

strictă a gestionării de către Întreprindere a 

patrimoniului public. 

ÎM "Termogaz - 

Bălţi" 

Inspecția 

Financiară  
2017-2021 

Conform controlului efectuat s-au depistat următoarele încălcări :                                                                                                                                                                                                       

1.Ca rezultat  al nerespectării prevederilor actelor normative în vigoare, de 

către întreprindere au fost suportate cheltueli neregulamentare în sumă de 

95,4  mii lei (Inspectarea corectitudinii retribuirii muncii).                                                                                                                                                                                                                                                                                

• 55,7 mii lei, suma sporului pentru munca suplimentară achitată unui 

angajat./ 39,7 mii lei, salariul calculat  neligitim pentru lucrul efectiv ne 

îndeplinit de către angajați în timpul aflării peste hotarele Republicii 

Examinarea rezultateror financiare ale 

Întreprinderii, inclusiv pe aspectul repartizarea 

profitului net obținut.                                                    

•Monitorizarea respectării de către entitate a 

pricipiilor de economicitate, eficiență și 

eficacitate, legalitate și echitate în gestionarea 

activității                                                                       
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Moldova. Aferent la plățile salariale achitate nelegitim au fost calculate și 

achitate contribuțiile  asigurărilor asociale de  

stat obligatorii și primele obligatorii de asistență medicală în sumă  

de 26,2 mii lei.                                                                                                                                                                                                                                                               

2. .De asemenea au fost stabilite încălcări procedurale și deficiențe ale 

managmentului financiar-contabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Privind declararea averii și intereselor personale au fost admise situații de 

conflict de interes, manifestate prin activitatea persoanelor apropiate  și 

nedeclararea conflictului de interes apărut.     

•Asigurarea controlului intern și monitorizarea 

strictă a gestionării de către Întreprindere a 

patrimoniului public. 

Serviciul Fiscal 2019-2021 

Conform controlului efectuat s-au depistat următoarele încălcări a 

legislației cu privire la restituirea sumelor TVA din Buget în mărime de 

135 930 lei și încasată suplimentar la buget suma de 1864 lei TVA, și 322 

lei majorarea de întîrziere pentru neachitarea în termen a TVA, și 1466 lei 

amenzi. Nerespectarea modului de întocmire a Declarației privind TVA 

pentru   perioada anilor 2019-2020. 

 

•Restituirea sumei TVA pentru livrările de 

mărfuri la export scutite de TVA cu drept de 

deducere pentru perioada fiscală 01.10.2020-

30.04.2021                                     

ÎM ''Aprovi zionare'' Inspecția Fiscal  2019-2020 

Conform controlului efectuat sau depistat următoarele încălcări :                                                                                                                                                                                                          

•De a clarifica cu denumirea subdiviziunilor și tipuri în baza de date SIA al 

SFS, conform art.161 alin.(8) din Codul Fiscal în termen de 60 de zile de 

la data dobînzii dreptului de proprietate, informarea Serviciul Fiscal de 

Stat despre schimbarea sediului său și despre modificările cu privire la 

sediul subdiviziunii sale, precum și despre sistarea temporară a activității 

subdiviziunii.                                                                                                                                                                                 

•De a achita restanța la BPN în suma de 183,08 lei. •În timpul vizitei 

fiscale persoanele cu funcții de răspundere ale ÎM ''Aprovizionare'' au fost 

familiarizate cu legislația fiscală și programul de conformare benevolă, 

despre factele negative ale achitării salariilor în (plic).                                                                                                                                                                    

•personalul angajat să fie încadrat, conform legislației cu achitarea 

salariului în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.165 din 

09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul 

real și despre sancțiunile posibile de a fi aplicate la încălcarea raporturilor 

de muncă conform prevederilor Codului Contravențional privind utilizarea 

De inlăturat încălcările, de achitat restanțele, 

personalul angajat să fie încadrat, conform 

legislației. 
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muncii nedeclarate și achitarea salariilor sau a altor plăți fără reflectarea 

acestora în contabilitate.                                                                                                                                

ÎM ''Direcţia 

Construcţii Capitale 

Comandatar Unic'' 

 

 

 

 

 

Inspecția 

Financiară  

01.01.2017-

31.03.2021 

Conform controlului efectuat s-au depistat următoarele încălcări :                                                                                                                                                                                                                

1.Ca rezultat  al nerespectării prevederilor actelor normative în vigoare, de 

către întreprindere au fost suportate cheltueli neregulamentare în sumă de 

69,7 mii lei                                                                                                                                                                                                                                                                                         

•În perioada supusă inspectării, în baza foilor de parcurs completate 

neregulamentar a fost decontat combustibil în sumă de 69,7 mii lei.                                                                                                                                                                         

2. .De asemenea au fost stabilite încălcări procedurale și deficiențe ale 

managmentului financiar-contabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

•În perioada 2017-2020 întreprinderea a suportat cheltueli ineficiente în 

sumă 652,4 mii lei pentru întreținerea bazei de producție, folosită pentru 

păstrarea unor bunuri neutilizabile.                                                                                                                                                                

•N-a fost asigurată transmiterea integrală a mijloacelor bănești din casieria 

entității în instituțiile financiare, aceastea fiind păstrate mai mult de trei 

zile lucrătoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.Au fost stabilite deficiențe ce ține de exercitarea de către fondator a 

controlului asupra activității economico-financiare a Întreprinderii.               

• Examinarea rezultateror financiare ale 

Întreprinderii, inclusiv pe aspectul repartizarea 

profitului net obținut.                                                    

•Monitorizarea respectării de către entitate a 

pricipiilor de economicitate, eficiență și 

eficacitate, legalitate și echitate în gestionarea 

activității                                                                       

•Asigurarea controlului intern și monitorizarea 

strictă a gestionării de către Întreprindere a 

patrimoniului public. 

ÎM ''Asociaţia 

pieţelor'' 

 

Nu au fost 

efectuate 

controale 

  

    

ÎM "Amenajarea 

Teritoriului şi Spaţii 

Verzi" 

 

Nu au fost 

efectuate 

controale 
      

ÎM ''Biroul 

arhitectură şi 

sistematizare'' 

 

Nu au fost 

efectuate 

controale 

       

ÎM C.S.L. "Limba 

Noastră" 

Nu au fost 

efectuate 

controale 
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Membrii Consiliului de cenzori Raport comisiei de cenzori Concluzii și recomandările Comisiei de cenzori 

ÎM CENTRUL DE STUDIERE A LIMBILOR,, LIMBA NOASTRĂ” 

1. Valentina Borș- președinte C.C. 

2. Ion Josan- membru 

3. Ala Zubcova- membru 

Raportul comisiei de cenzor este îndeplinit după 

Forma (model) Raportului comisiei de cenzori anexat  

la Regulamentul  întreprinderilor municipale. 

 Gestionarea eficientă a cheltuelilor în concordanță cu veniturile din 

vînzări obținute; 

 Gestionarea eficientă a datoriilor și a creanțelor; 

 Elaborarea analizei a veniturilor și cheltuelilor; 

ÎM,, DIRECȚIA DE CONSTRUCȚII CAPITALE COMANDITAR UNIC mun.BĂLȚI’’ 

1. Reșetnic Elena- președinte C.C. 

2. Valentina Borș - membru 

3. Buțenco Zinaida- membru 

 

Raportul comisiei de cenzor este îndeplinit după 

Forma (model) Raportului comisiei de cenzori anexat  

la Regulamentul  întreprinderilor municipale. 

 Materialele enumerate în raport comisiei de cenzori, trebuie radiate cât 

mai curând , în conformitate cu procedura stabilită.; 

 De a lua  măsuri pentru eliminarea creanțelor comerciale în valoare de 

17.893 lei 

 Minimizarea chetuelilor administrative. 

 Repartizarea pierderi neacoperită din anii precedenţi. 

ÎM ,,HOTELUL,, BĂLȚI”’ 

1. Zubrii Alina- președinte C.C. 

2. Pavinscaea Olga- membru 

3. Jelavscaea Nadejda- membru 

 

Raportul comisiei de cenzor este îndeplinit după 

Forma (model) Raportului comisiei de cenzori anexat  

la Regulamentul  întreprinderilor municipale. 

 Reducerea la minimum datoriile față de personal. 

 De a spori partea venitului. 

 Minimizarea chetuelilor administrative. 

 Atragerea de proiecte de investiții în sectorul hotelier 

 ÎM,, GOSPODĂRIA LOCATIV- COMUNALĂ  BĂLȚI’’ 

1. Pînzaru Neli - președinte C.C. 

2. Șilcovnicova Tatiana- membru 

3. Babulici Angela- membru 

Raportul comisiei de cenzor este îndeplinit după 

Forma (model) Raportului comisiei de cenzori anexat  

la Regulamentul  întreprinderilor municipale. 

 Până în prezent, tarifele actuale nu corespund cerințelor întreprinderii. 

Creșterea constantă a prețurilor la materialele de construcție de bază, 

creșterea prețurilor la energie, creșterea tarifului salarial, creșterea 

tarifelor pentru serviciile de utilități publice, modificările în structura 

de cost a părții de cheltuieli impun revizuirea tarifelor actuale. 

  Este necesar să se revizuiască tarifele actuale pentru întreținerea și 

repararea clădirilor locative, pentru întreținerea sistemelor de 

echipamente de inginerie, pentru curățarea teritoriilor și a spațiilor 

adiacente. 

ÎM ,,DIRECȚIA DE TROLEIBUZE din BĂLȚI” 

1. Rusu Lilia - președinte C.C. 

2. Deadicovoi Natalia- membru 

3. Babulici Angela - membru 

 

Raportul comisiei de cenzor este îndeplinit după 

modelul recomandat la Regulamentul al Comisiei de 

cenzori a întreprinderilor municipale. 

 În prezent tarifele actuale pentru transportul electric nu acoperă costul 

unei singure călătorii 

 Creșterea constantă a prețurilor la materialele de construcție de bază, 

creșterea prețurilor la energie, creșterea tarifului salarial, creșterea 

tarifelor pentru serviciile de utilități publice, care contribuie la 

creșterea cheltuelilor. 

 

ÎM,, DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI’’ 
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1. Savciuc Nadejda- președinte C.C. 

2. Guleac Dmitrii- membru 

3. Șelcovnicova Tatiana- membru 

 

Raportul comisiei de cenzor este îndeplinit după 

Forma (model) Raportului comisiei de cenzori anexat  

la Regulamentul  întreprinderilor municipale. 

 Întreprinderea trebuie să își consolideze baza materială și tehnică prin 

achiziționarea de noi echipamente. 

 Întreprinderea ar trebui să efectueze lucrările delegate în conformitate 

cu contractul fără a le încredința unor terți, deoarece subdelegarea nu 

este profitabilă și duce la pierderi directe. 

 În general, întreprinderea dispune de resurse umane, financiare și 

materiale pentru a crește productivitatea în acest domeniu de activitate, 

dar trebuie să îmbunătățească disciplina de performanță, să 

economisească resursele materiale și să depună eforturi pentru a 

îmbunătăți calitatea muncii și a serviciilor furnizate. 

ÎM  ,,ASOCIAȚIA PIEȚELOR  Bălți” 

1. Reșetnic Elena- președinte C.C. 

2. Calșnicova Inna- membru 

3. Grosu Natalia- membru 

Raportul comisiei de cenzor nu este prezentat. 

 

 

 

ÎM,, TERMOGAZ-BĂLȚI’’ 

1. Șelevnicova T - președinte C.C. 

2. Fervețcaea Ana - membru 

3. Rusu L - membru 

Raportul comisiei de cenzor nu este prezentat. 

 

 

 

ÎM ,,BIROUL ARHITECTURĂ ȘI SISTEMATIZARE” 

1. Tomacinscaia Olga – președintele C.C. 

2. Rusu L - membru   

3. Cirsina Marina - membru 

 

Raportul comisiei de cenzor nu este prezentat. 

 

 

 

ÎM ,, AMENAJAREA TERITORIE ȘI SPAȚII VERZI ” 

1. Burlacu Iraida – președintele CA 

2. Brițcaea Marina -membru 

3. Țurcan Valentina-membru 

Raportul comisiei de cenzor nu este prezentat. 

 

 

 

IM ,,APROVIZIONARE’’ 

1. Cabac Svetlana– președintele CA 

2. Molodețcaea Angela  - membru CA  

3. Sprinceana Janna- membru CA  

Raportul comisiei de cenzor nu este prezentat. 
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8. ANALIZA ACTIVITĂȚII COMISIEI DE CENZORI 

 

         Comisia de cenzori se desemnează și se revocă de către fondator și exercită controlul activității 

economico-financiar a întreprinderilor municipale în conformitate cu Legea nr.246 din 22.11.2017 cu 

privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal, cu Statulul întreprinderilor municipale și cu 

regulamentul Comisiei de cenzori, aprobat de fondator. 

În temeiul pct.12 și pct.16 al regulamentului Comisiei de cenzori a întreprinderilor municipale, 

Comisia de cenzori are atribuția de a exercita semestrial controlul activității economico-financiare a 

întreprinderilor și de asigura: 

1. Controlul activităţii economico-financiare a Întreprinderii;  

2. Aprecierea plenitudinii şi autenticităţii datelor reflectate în documentele primare, 

registrele contabile şi situațiile financiare ale societăţii;  

3. Controlul privind respectarea actelor normative în activitatea economico-financiară a 

Întreprinderii;  

4. Verificarea modului de gestionare de către Întreprindere a riscurilor semnificative;  

5. Verificarea corectitudinii desfăşurării procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi a 

serviciilor de către Întreprindere;  

6. Monitorizarea implementîrii recomandărilor expuse în raportul de audit și acordarea 

suportului metodologic la realizarea lor. 

         În urma controlului, Comisia de cenzori  întocmește raportului care reflectă analiza 

indicatorilor și informaţia despre fapte de încălcare a legislaţiei, a statutului şi a regulamentelor interne 

ale Întreprinderii, precum şi  informaţia privind măsurile întreprinse de către administrator pentru 

înlăturarea deficienţelor identificate în procesul controlului și emiterea  recomandările pe marginea 

rezultatelor controlului. 

        Pentru anul 2021 au fost prezentate rapoartele comisiei de cenzori doar la 7 întreprinderi 

municipale. 

        Datele despre componența Comisiei de cenzori, concluzii și recomandări, ca rezultat al controlului 

efectuat, sunt sistematizate în tabelul ce urmează: 
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9. REPARTIZAREA ȘI UTILIZAREA  PROFITULUI NET ANUAL AL 

ÎNTREPRINDERILOR MUNICIPALE 

 

În conformitate cu prevederile Capitolului II, art. 5, alin. (1) al Legii nr. 246 din 22.11.2017 

 ,, Cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală’’, profitul net poate fi îndreptat pentru: 

a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi; 

b) formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii; 

c) defalcări în bugetul de stat, în cazul întreprinderilor de stat; 

d) defalcări în bugetul local, în cazul întreprinderilor municipale; 

e) plata recompenselor către membrii organelor de conducere şi control; 

f) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislaţiei. 

         În temeiul legii prenotate, Statutului întreprinderilor municipale și Regulamentului Consiliului de 

administrație al întreprinderilor municipale, aprobat de Consiliul mun. Bălți, decizia de repartizare a 

profitului net anual se aprobă de fondator, iar atribuția de a coordona și prezenta fondatorului spre 

aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al întreprinderilor municipale, îi revine 

Consiliului de administrație (în continuare – CA).  

         Conform proceselor verbale ale CA a întreprinderilor municipale, au fost luate următoarele decizii 

cu privire la repartizarea profitului net anul pentru anul 2021: 

 formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii - ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi '', ÎM ''Direcția de Troleibuze'', ÎM ,,Gospodăria locativ-comunală Bălți”, ÎM ,,Centrul 

de Studiere a Limbilor,,Limba noastră”” și ÎM "Termogaz - Bălţi";  

 defalcări în bugetul municipal - ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi '' (7%), ÎM 

,,Gospodăria locativ- comunală Bălți” (15%) și ÎM ,,Centrul de Studiere a Limbilor,,Limba 

noastră”” (50%). 

                                                                                                                                                                              Tabelul 7.1 

Repartizarea și utilizarea profitului net obținut în anul 2021 (mii lei)

 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 926,5 861,6 64,9 63,6
Proces verbal №3 din 

23.06.2022 

Decizia CM Bălți 

nr.9/33 din 28.06.2022

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 752,2 752,2
Proces verbal №20 

din 10.06.2022 

Decizia CM Bălți 

nr.9/29 din 28.06.2022

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 611,2 519,5 91,7
Proces verbal №3 din 

19.05.2022 

Decizia CM Bălți 

nr.9/13 din 28.06.2022

ÎM "Termogaz - Bălţi" 31,6 31,6
Proces verbal №4 din 

08.07.2022 

Decizia CM Bălți 

nr.12/36 din 28.07.2022

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 5,7 2,8 2,8 2,8
Proces verbal №3 din 

02.06.2022 

Decizia CM Bălți 

nr.9/31 din 28.06.2022

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' -41,6  x  x  x  x  x  x  x

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' -180,9  x  x  x  x  x  x  x

ÎM ''Aprovizionare'' -579,6  x  x  x  x  x  x  x

ÎM Hotelul ''Bălţi'' -705,6  x  x  x  x  x  x  x

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" -1 026,8  x  x  x  x  x  x  x

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' -1 124,9  x  x  x  x  x  x  x

Total general -1 332,3 2 167,7 159,4 66,4  x x

în alte scopuri, 

dacă ele nu 

contravin 

legislaţiei 

(formarea 

capitalului de 

rezervă)

Denumirea întreprinderii municipale

Profitul net 

obținut în anul 

2021

Decizia Consiliului de administație cu privire la 

utilizarea și repartizarea profitului net anual pentru:

Suma 

efectiv 

achitată în 

bugetul 

municipal

Decizia Consiliului 

de administație a ÎM

Decizia Consiliului 

municipal Bălți 

(fondator la ÎM) 
acoperirea 

pierderilor 

din anii 

precedenţi 

formarea 

rezervei 

pentru 

dezvoltarea 

întreprinderii

defalcări 

în bugetul 

local
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În acest context, atenționăm că în conformitate cu Titlul V Codul fiscal nr.1163/1997, defalcările 

stabilite de fondator se transferă de către întreprinderea municipală la bugetul local până în 30 iunie 

inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune. 

În acelaș termen ÎM prezintă SFS darea de seamă privind calculul defalcărilor din profitul net al 

acesteia. Neachitarea în termen și integral a defalcărilor la bugetul local constituie încălcare fiscală, 

pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu Titlul V Codul fiscal nr.1163/1997. 

         Totodată, în raport cu cele menționate mai sus, pentru a nu depăși termenii asumați, 

remarcăm importanța și solicităm convocarea ședințelor Consiliului de administrație a 

întreprinderilor municipale  cu ordinea de zi repartizarea și utilizarea profitului net anual și 

prezentarea proceselor verbale a ședințelor Consiliului de administrație a întreprinderilor 

municipale nu mai tărziu de 20 mai  a anului următor anului  de gestiune. 

         Potrivit datelor Trezoreriei de Stat, din profitul net obținut în anul 2020, întreprinderile municipale 

au transferat, la situația din 31.12.2021, la bugetul municipal defalcări în cuantum total de 226,3 mii lei. 

În conformitate cu Deciziile Consiliului municipal Bălți cu privire la utilizarea și repartizarea profitului 

net anual, obținut de către întreprinderile municipale în anul 2021, profitul net îndreptat pentru defalcări 

în bugetul local constituie 159,4 mii lei. La 01.08.2022, în bugetul local, defalcările stabilite de la profitul 

net, obținut pe anul 2021 au fost transferate numai de 2 întreprinderi municipale, ÎM ,,Centrul de 

Studiere a Limbilor,,Limba noastră”” – 2,8 mii lei (100%) și ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi '' – 63,6 mii lei (98,0%). 
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10. ANALIZA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL 

ÎNTREPRINDERILOR MUNICIPALE 

         

    Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare a întreprinderii municipale, care 

reprezintă interesele autorităților deliberative ale administrației publice locale  şi îşi exercită activitatea 

în conformitate cu Legea nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală şi cu regulamentul Consiliului de administraţie aprobat de fondator. Legea Nr. 246 din 

22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală în articolul 8 (7) stipulează 

atribuțiile Consiliul de administraţie: 

a) aprobă planul de afaceri al întreprinderii şi monitorizează executarea acestuia; 

b) stabileşte indicatorii de performanţă ai întreprinderii şi criteriile de evaluare ţinînd cont de 

specificul şi domeniul de activitate; 

c) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătățirea managementului şi eficientizarea activităţii 

întreprinderii; 

d) examinează darea de seamă anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-

financiară a întreprinderii; 

e) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa; 

f) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii şi a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii, 

inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locaţiune/arendă sau 

comodat a activelor neutilizate ale întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate 

la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obţinerea creditelor bancare, a acordării 

sponsorizării; 

g) după primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobă prețul minim de expunere la vînzare al 

bunului neutilizat, a cărui valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale 

întreprinderii; 

h) monitorizează derularea situaţiilor litigioase şi asigură informarea fondatorului; 

i) examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului și scrisoarea către conducere 

emisă de entitatea de audit şi aprobă planul de acţiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate; 

j) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, statul de personal al întreprinderii şi fondul de 

salarizare; 

k) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-

financiară a întreprinderii; 

l) prezintă fondatorului propuneri privind premierea sau sancţionarea administratorului; 

m) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, privind modificarea şi 

completarea statutului întreprinderii; 

n) selectează prin concurs candidatura administratorului întreprinderii de stat şi o propune 

fondatorului spre desemnare. Regulamentul-model cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat se aprobă 

de Guvern; 

o) coordonează și prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net 

anual al întreprinderii; 

p) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului întreprinderii de stat, 

pasibil limitării, pentru anul în curs; 

q) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare 

anuale; 
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r) asigură transparenţa procedurilor de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor destinate 

acoperirii necesităţilor de producere şi asigurării bazei tehnico-materiale, precum şi aprobă, în 

cazul întreprinderilor de stat, regulamentul privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor. Regulamentul privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la 

întreprinderea de stat se aprobă de Guvern; 

s) aprobă achiziţionarea de către întreprindere a bunurilor şi a serviciilor a căror valoare de piaţă 

constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situaţii 

financiare, sau depășește 400 000 de lei; 

t) aprobă regulamentele interne ce ţin de activitatea întreprinderii. 

         Pe parcursul anului 2021 la întreprinderile municipale au fost organizate în total 67 şedinţe 

(ordinare) ale Consiliului de administrație. La şedinţe au participat şi administratorii întreprinderilor 

municipale, de asemenea, după caz, șefi de compartimente. Toate materialele supuse dezbateriilor şi 

aflate pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de administrație au avut la bază documentele întocmite 

de către compartimentele specializate ale întreprinderilor municipale. 

         Dezbaterile din cadrul fiecărei şedinţe au fost consemnate în procesele verbale de şedinţă. 

  În anul 2021 s-au adoptat un număr de 198 hotărâri, cele mai importante referindu-se la: 

 examinarea planului de afaceri; 

 examinarea raportului financiar anual despre activitatea economico-financiară;   

 stabilirea indicatorilor de performanță;             

 aprobarea statului de personal; 

 aprobarea fondului de salarizare; 

 darea în chirie a spațiilor  nefolosite; 

 aprobarea planului de achiziții; 

 aprobarea devizului de venituri și cheltuieli; 

 monitorizarea activității de producţie, monitorizarea și întreprinderea măsurilor de 

rambursare a creanțelor și datoriilor; 

 examinarea rapoartele organelor de control; 

 casarea mijloacelor fixe. 

         Având în vedere rezultatele financiare, obținute de către întreprinderile municipale pe anul de 

gestiune, relevăm importanța prezentarii fondatorului propunerilor pentru îmbunatățirea 

managementului și eficientizarea activității întreprinderilor. În conformitate cu prevederile art.8 al Legii 

nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, conform 

Statutului și Regulamentului Consiliului de administrație al întreprinderilor municipale, aprobat de 

Consiliul Municipal Bălți, ședințele Consiliului de administrație să se convoace nu mai rar decât o dată 

în trimestru. De asemenea, să se prezinte darea de seamă anuală cu privire la activitatea Consiliului de 

administrație al întreprinderilor municipale și informația privind exercitarea funcțiilor de către 

persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unității administrativ-teritoriale pentru anul de 

gestiune (Legea Nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 

municipală, articolul 8 (7) e) ; Anexa nr. 11 la Hotărîrea Guvernului nr.568 din 6 mai 2008). 
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Membrii Consiliului de administrație (CA) 
Şedinţele Consiliului de 

administrație (CA) 
Principalele întrebări examinate 

                                                                ÎM ,,BIROUL ARHITECTURĂ ȘI SISTEMATIZARE” 

1. Oleg Leahu – președintele CA 

2. Veaceslav Fonari – membru CA 

3.  Natalia Companieț – membru CA 

 

(Conform Deciziei CM Bălți №3/50 din 

25.06.2019) 

(Conform Deciziei CM Bălți №7/17 din 

04.06.2021) 

 

 

 

 2 ședințe organizate: 

 

- Proces verbal №1 din 

04.01.2021 

- Proces verbal №2 din 

13.12.2021 

 

 5  întrebări 

examinate 

 

 

1. Cu privire la aprobarea statului de personal a întreprinderii pentru anul 2021. 

2. Cu privire la aprobarea planului de livrare a serviciilor întreprinderii  pentru anul 2021. 

3. Cu privire la examinarea raportului financiar al activității economico-financiare a întreprinderii municipale 

pentru anul 2022. 

4. Cu privire la planul de acțiuni a întreprinderii pentru anul 2022. 

5. Altele. 

 

                                                          ÎM CENTRUL DE STUDIERE A LIMBILOR,, LIMBA NOASTRĂ” 

1. Viorica Cemîrtan – președintele CA 

2. Pavel Oborocean – membru CA   

3. Iana Smolearciuc – membru CA 

 

 (Conform Deciziei CM Bălți №3/49 

 din 25.06.2019) 

(Conform Deciziei CM Bălți №7/16 

 din 04.06.2021) 

 

 5    ședințe 

organizate: 

 

- Proces verbal №1 din 

29.01.2021 

- Proces verbal №2 din 

26.02.2021 

- Proces verbal №3 din 

25.05.2021 

- Proces verbal №3 din 

28.07.2021 

Proces verbal №5 din 

29.11.2021 

 

 12 întrebări 

examinate 

 

1. Cu privire la limita fondului de salarizare pentru anul 2021. 

2. Cu privire la aprobarea statului de personal pentru anul 2021. 

3. Cu privire la organigrama întreprinderii pentru anul 2021. 

4. Cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli al întreprinderii pentru anul 2021. 

5. Cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță și criteriile de evaluare ale întreprinderii. 

6. Cu privire la aprobarea sistemului de plată și sistemului de reduceri pentru toate categoriile de cursanți în 

cadrul întreprinderii pentru anul de studii 2021-2020. 

7. Cu privire la aprobarea statului de personal. 

8. Cu privire la examinarea raportului financiar a activității economico-financiare a întreprinderii pentru anul 

2020. 

9. Cu privire la repartizarea profitului net, obținut de întreprindere în anul de gestiune 2020. 

10. Cu privire la examinarea raportului financiar al activității economico-financiare a întreprinderii municipale 

pentru semestrul I anul 2021. 

11. Cu privire la planul de acțiuni pentru eliminarea pierderilor al perioadei de gestiune, I semestru anul 2021. 

12. Cu privire la examinarea raportului financiar a activității economico-financiare a întreprinderii municipale 

pentru 9 luni ale anului de gestiune, 2021. 

                                                                                          ÎM ,,HOTELUL,, BĂLȚI”’ 

 1.  Cernogal A.I. – președintele CA 

 2.  Guțalova I.V. – membru CA 

 3.  Gurscaia N.A. – membru CA 

 6  ședințe 

organizate: 

 

1. Cu privire la determinarea costului inițial al vânzării dreptului de închiriere a spațiilor libere: 

LOT № L301/20 Dreptul de a încheia contractul de locaţiune, 1,82 m2 

LOT №L385/20 Dreptul de a încheia contractul de locaţiune, 8,18 m2. 
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 (Conform Deciziei CM Bălți №3/47 

 din 25.06.2019) 

(Conform Deciziei CM Bălți №7/13 

 din 04.06.2021) 

- Proces verbal № 1 din 

13.01.2021 

- Proces verbal № 1/1 din 

26.01.2021 

- Proces verbal №2 din 

11.02.2021 

- Proces verbal №2/1 din 

05.05.2021 

- Proces verbal№ 3 din 

18.05.2021 

- Proces verbal №4 din 

15.06.2021 

 

 15 întrebări 

examinate 

 

 

2. Cu privire la stabilirea datei licitației și condițiilor de participare. 

3. Cu privire la confirmarea agenției de presă pentru publicarea unui mesaj informativ. 

4. Cu privire la aprobarea organigramei întreprinderii pentru anul 2021. 

5. Cu privire la aprobarea statului de personal a întreprinderii pentru anul 2021. 

6. Cu privire la aprobarea limitului fondului de salarizare pentru anul 2021. 

7. Cu privire la darea în chirie a spațiilor.  

8. Cu privire la stabilirea costului taxei de participare la licitație. 

9. Cu privire la stabilirea datei licitației și a condițiilor de participare. 

10. Cu privire la aprobarea costului initial pentru licitație, pentru Lotul nr.L163/21 și Lotul nr.L301/20 

11. Cu privire la aprobarea mesajului informativ spre publicare în Monitorul Oficial. 

12. Cu privire la examinarea ofertelor comerciale a entităților, care acordă servicii de contabilitate. 

13. Cu privire la aprobarea entității, care acordă servicii de evidență contabilă și întocmirea rapoartelor financiare 

a întreprinderii. 

14. Cu privire la examinarea raportului în urma inspectării financiare a întreprinderii de către Inspecția Financiară 

MF al RM pentru perioada de activitate 01.01.2016 – 31.03.2021. 

15. Cu privire la aprobarea planului de acțiuni privind lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării 

financiare efectuate la întreprindere de către Inspecția Financiară MF al RM. 

 

                                                                               ÎM  ,,ASOCIAȚIA PIEȚELOR municipiul Bălți” 

1. Ghenadie Șmulschii – președintele CA 

2. Dubițkaia Tatiana - membru CA  

3. Rusu Vera - membru CA  

4. Zubrii Alina - membru CA  

5. Galer Ala - membru CA  

 

(Conform Deciziei CM Bălți №3/2 

din 02.03.2020) 

 4  ședințe organizate 

 

- Proces verbal №1 din 

10.03.2021 

- Proces verbal №2 din 

20.05.2021 

- Proces verbal №3 din 

22.07.2021 

- Proces verbal №4 din 

06.10.2021 

 

 18  întrebări 

examinate 

1. Cu privire la aprobarea devizului anual de venituri și cheltuieli, statele de personal a întreprinderii și fondul de 

salarizare pentru anul 2021. 

2. Cu privire la examinarea mijloacelor fixe, aflate la balanța întreprinderii preconizate pentru capitalizare. 

3. Cu privire la efectuarea lucrărilor de reparații a căii de acces la întrare în piața  ,,Agricolă’’. 

4. Cu privire la repartizarea profitului net anual obținut pe anul 2020 în sumă de 469 473 lei. 

5. Cu privire la examinarea dării de seamă anuală a administratorului, ce ține de activitatea economico-financiară a 

întreprinderii pe anul 2020. 

6. Cu privire la examinarea raportului financiar a activității economico-financiare a întreprinderii municipale pe 

primul trimestru a anului 2021. 

7. Cu privire la efectuarea lucrărilor de demolare a Cafenelei ,,Darurile Moldovei’’ din incinta Pavilionului Central. 

8. Cu privire la efectuarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului Pavilionului Central. 

9. Cu privire la constuirea drumului de evacuare la piața Agricolă. 

10. Cu privire la montarea dalelor pe terenul de parcare și trotuarele la piața Agricolă. 

11. Cu privire la efectuarea lucrărilor de reparații a acoperișului Pavilionului inchis cu suprafața totală de aproximativ 

1000 m2. Adresarea administratorului întreprinderii municipale. 

12. Cu privire la realizarea lucrărilor de montare a pavajului (6 mm) pe o porțiune de drum la întrare la piață de pe str. 

Kiev, 126 A. Adresarea administratorului întreprinderii municipale. 
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13. Cu privire la efectuarea corectărilor contabile necesare în bilanțul întreprinderii (formarea rezervelor) în 

conformitate cu Statutul întreprinderii municipale. Adresarea contabilului-șef al întreprinderii. 

14. Cu privire la examinarea raportului financiar a activității economico-financiare a întreprinderii municipale pe 

primul semestru a anului 2021. 

15. Cu privire la înaintarea spre aprobare către Consiliul municipal Bălți a deciziei adoptate privind oportunitatea 

casării bunurilor raportate la mijloacele fixe în conformitate cu Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi 

casate.  

16. Cu privire la modificarea statului de personal, și anume reducerea unității de controlor al pieții Karaciobanu. 

Adresarea administratorului întreprinderii municipale. 

17. Cu privire la examinarea demersului contabilului șef a întreprinderii municipale asupra inițierii procedurii de 

evaluare și selectare în bază de concurs a entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situației 

financiare anuale pentru perioada de activitate 2020-2021. 

18. Cu privire la examinarea demersului administratorului întreprinderii municipale cu privire la permisiunea de a 

acorda ajutor sponsorial la desfășurarea evenimentului consacrat Zilei lucrătorului din învățământ. 

  

ÎM,, DIRECȚIA DE CONSTRUCȚII CAPITALE COMANDITAR UNIC mun.BĂLȚI’’ 

1. Ivan Macovschi  – președintele CA 

2. Livia Begun - membru CA  

3. Violeta Gubceac - membru CA 

4. Marina Barîșpoli - membru CA 

5. Zinaida Butenco - membru CA 

(Conform Deciziei CM Bălți №9/63 

din 19.12.2019) 

 

1.    Ivan Macovschi  – președintele CA 

2.   Violeta Gubceac - membru CA 

3.   Marina Barîșpoli - membru CA 

(Conform Deciziei CM Bălți №1/22 

din 23.02.2021 

 7  ședințe organizate 

- Proces verbal din 

11.01.2021 

- Proces verbal din 

12.04.2021 

- Proces verbal din 

14.06.2021 

Proces verbal din 

23.07.2021 

Proces verbal din 

11.10.2021 

Proces verbal din 

05.11.2021 

Proces verbal din 

03.12.2021 

 

 

 29  întrebări 

examinate 

1. Cu privire la alegerea secretarului ședinței Consiliului de administrație din 11.01.2021. 

2. Cu privire la publicarea planului de achiziții low-cost pentru acoperirea necesităților și asigurarea bazei tehnico 

- materiale a întreprinderii municipale și achiziționarea serviciului de deservire tehnică a rețelelor de iluminare 

stradală. 

3. Cu privire la încheierea contractului cu SRL,, Netsistem’’  pentru deservirea rețelelor de iluminare stradală pe 

anul 2021 în baza rezultatelor licitațiilor electronice. 

4. Cu privire la aprobarea planului de activitate al întreprinderii municipale pentru anul 2021, criteriilor  de 

evaluare a întreprinderii și indicatorilor de eficiență. 

5. Cu privire la aprobarea devizului anual de venituri și cheltuieli, statelor de personal și fondului de salarizare 

pentru anul 2021. 

6. Cu privire la alegerea secretarului ședinței Consiliului de administrație din 12.04.2021. 

7. Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a activității economico-financiare a întreprinderii municipale. 

8. Cu privire la repartizarea profitului net obținut de către întreprindere pe anul 2020. 

9. Cu privire la  premierea administratorului și angajaților întrprinderii în  baza rezultatelor trimestrului IV a 

anului 2020. 

10. Cu privire la examinarea raportului Comisiei de cenzori, ce ține de efectuarea controlului activității economico 

– financiare a întreprinderii municipale pe anul 2020. 

11. Cu privire la alegerea secretarului ședinței Consiliului de administrație din 14.06.2021. 

12. Cu privire la examinarea raportului, în urma  inspectării financiare a întreprinderii de către Inspecția Financiară 

a MF al RM  pentru perioada de activitate 01.01.2017 – 31.03.2021. 
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13. Cu privire la examinarea raportului financiar a activității economico-financiare a întreprinderii municipale pe 

primul semestru a anului 2021. 

14. Cu privire la acordarea ajutorului material personalului întreprinderii municipale în legătură cu sărbătoarea 

profesională ,,Ziua Constructorului’’, care se sărbătorește tradiţional în a doua duminică din luna august. 

15. Cu privire la alegerea persoanei autorizate să conducă ședința Consiliului de administrație din 11.10.2021 

16. Cu privire la incheierea acordului adițional la contractul №1 din 05.01.2021 încheiat cu SRL ,,NetSistem’’ 

pentru restabilirea iluminării stradale în urma furtunii. 

17. Cu privire la încheierea contractului cu AO ,, Red-Nord’’ pentru restabilirea iluminării stradale după renovarea 

și reconstrucția rețelelor electrice de către ,,RED-Nord’’  în microraionul Bălțul Nou.  

18. Cu privire la revizuirea fondului de salarizare în legătură cu aprobarea noului salariu de funcție a 

administratorului întreprinderii municipale. 

19. Cu privire la examinarea raportului financiar a activității economico-financiare a întreprinderii municipale pe 

9 luni anul 2021. 

20. Cu privire la evaluarea de către Camera de Comerț și Industrie a utilajului stocat la baza întreprinderii 

municipale din perioada anilor 80 ai secolului trecut. 

21. Cu privire la alegerea secretarului ședinței Consiliului de administrație din 05.11.2021. 

22. Cu privire la casarea mijloacelor fixe – felinarele demontate. 

23. Cu privire la achiziționarea serviciului de deservire tehnică a rețelelor de iluminare stradală în mun. Bălți. 

24. Cu privire la achiziționarea energiei electrice pentru iluminarea stradală în mun. Bălți. 

25. Cu privire la alegerea persoanei autorizate să conducă ședința Consiliului de administrație din 03.12.2021. 

26. Cu privire la incheierea contractului pentru montarea și demontarea instalațiilor de iluminare decorativă in 

perioada sărbătorilor de iarnă. 

27. Cu privire la încheierea contractului pentru deservirea iluminării stradale în luna decembrie anul 2021. 

28. Cu privire la examinarea și aprobarea modificărilor la planul de achiziții a întreprinderii municipale pentru 

anul 2021. 

29. Cu privire la examinarea și aprobarea planului de achiziții a întreprinderii municipale pentru anul 2021. 

                                                                  ÎM,, GOSPODĂRIA LOCATIV- COMUNALĂ  BĂLȚI’’ 

1. Pavel Oboroceanu– președintele 

CA 

2. Livia Begun- membru CA 

3. Eduard Serdeșniuc- membru CA 

4. Galina Dociu- membru CA 

5. Josanu A- membru CA 

(Conform Deciziei CM Bălți №3/51 din 

25.06.2019) 

 

 7 ședințe organizate 

- Proces verbal №1 din 

26.01.2021 

- Proces verbal №2 din 

02.03.2021 

- Proces verbal №3 din 

07.06.2021 

- Proces verbal №4 din 

07.06.2021 

1. Cu privire la aprobarea statului de personal a întreprinderii pentru anul 2021. 

2. Cu privire la aprobarea devizului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 

3. Cu privire la aprobarea planului de achiziții a mărfurilor, serviciilor și lucrărilor a întreprinderii pentru anul 

2021. 

4. Cu privire la selectarea entității de audit pentru efectuarea auditilui obligatoriu al situațiilor financiare anuale 

a întreprinderii. 

5. Cu privire la examinarea raportului financiar anual a activității economico-financiare a întreprinderii 

municipale pe anul 2020. 

6. Cu privire la repartizarea profitului net anual, obținut de către întreprindere pe anul 2020. 
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1. Pavel Oboroceanu – președintele 

CA 

2. Elena Burlacu - membru CA  

3. Elvira Sozontova - membru CA 

4. Galina Dociu - membru CA 

5. Josanu A- membru CA 

(Conform Deciziei CM Bălți №3/42 din 

06.04.2021) 

- Proces verbal №5 din 

25.11.2021 

- Proces verbal №6 din 

24.12.2021 

- Proces verbal №7 din 

28.12.2021 

 

 19 întrebări 

examinate 

7. Cu privire la examinarea raportului, în urma inspectării financiare, efectuate la întreprindere de către Inspecția 

Financiară a MF al RM pentru perioada de activitate  01.01.2016 – 31.03.2021. 

8. Cu privire la examinarea raportului, privind îndeplinirea planului de achiziții a mărfurilor. 

9. Cu privire la planul de achiziții de bunuri și servicii pentru anul 2022. 

10. Cu privire la examinarea raportului financiar a activității economico-financiare a întreprinderii municipale pe 

primul semestru a anului 2021. 

11. Cu privire la examinarea și aprobarea planului de achiziții de bunuri și servicii pentru anul 2022. 

12. Cu privire la autorizarea efectuării reparației curente a clădirilor de producție. 

13. Cu privire la acordarea ajutorului material contabilului-șef a întreprinderii municipale. 

14. Cu privire la examinarea raportului financiar a activității economico-financiare a întreprinderii municipale 

pentru 9 luni a anului 2021. 

15. Cu privire la aprobarea planului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. 

16. Cu privire la raportul despre recuperarea creanțelor pentru anul 2021. 

17. Aprobarea statului de personal pentru anul 2022. 

18. Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe. 

19. Cu privire la aprobarea suprafețelor terenurilor din interiorul cartierelor municipiului, salubrizate de către ÎM 

,,GLC’’. 

 

                                                                                        ÎM,, TERMOGAZ-BĂLȚI’’ 

1. Veaceslav Zincovschi– președintele 

CA 

2. Vera Rusu- membru CA 

3. Ivan Scurtu- membru CA 

4. Andrei Grab- membru CA 

5. Pavel Peșehonov- membru CA 

 

(Conform Deciziei CM Bălți №3/53 din 

25.06.2019) 

 

 3 ședințe organizate 

- Proces verbal №1 din 

21.04.2021 

- Proces verbal №2 din 

29.10.2021 

- Proces verbal №3 din 

21.12.2021 

 

 6 întrebări 

examinate 

1. Cu privire la examinarea adresării Agenției Proprietății Publice a RM №06-04-1825 din 29.03.2021 și 

propunerii Ministerului Economiei și Infrastructurii al RM №07-1711 din 09.04.2021 ce ține de transmiterea 

cu titlu gratuit, din proprietatea municipiului Bălți în proprietatea statului a întreprinderii municipale 

ÎM,,TERMOGAZ-BĂLȚI’’, IDNP 1003602009014, cu toate activele și pasivele acesteia.  
2. Cu privire la aprobarea achiziționării de către întreprindere a serviciilor de termoizolare a conductelor cu 

segmente din tablă zincată, precum și termoizolarea conductelor în subsol. 

3. Cu privire la împuternicirea administratorului interimar a ÎM,, TERMOGAZ-BĂLȚI’’ pentru a semna 

Contractul de antrepriză dintre ÎM,, TERMOGAZ-BĂLȚI’’ și SA ,,CET-Nord’’ în valoare de 528 962,419 lei. 

4. Cu privire la situația economico-financiară a întreprinderii pentru perioada 01.01.2021-30.11.2021 (11 luni). 

5. Cu privire la premierea salariaților ÎM,, TERMOGAZ-BĂLȚI’’ cu prilejul sărbătorii profesionale ,,Ziua 

Energeticianului’’. 

6. Cu privire la situația litigioasă a întreprinderii. 

                                                                         ÎM ,,DIRECȚIA DE TROLEIBUZE din BĂLȚI” 
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1. Gratii V. - președintele CA (substituit cu 

Miron I., conform Deciziei CM Bălți 

№7/58 din 30.07.2020) 

2. Lungu Iu. – membru CA  (substituit cu 

Drosu O., conform Deciziei CM Bălți 

№7/58 din 30.07.2020) 

3. Ivleva T. – membru CA 

4. Cosarev V.  – membru CA 

5. Gubceac V.  – membru CA 

(Conform Deciziei CM Bălți №3/48 din 

25.06.2019) 

 

Notă: Caliujnîi V., (substituit cu 

Șmulschii G.., conform Deciziei CM 

Bălți № 11/58 din 29.09.2020) 

 

 

 

 5 ședințe organizate 

- Proces verbal №11  din 

15.01.2021 

- Proces verba №12  din 

21.05.2021 

- Proces verbal № 13  din 

21.06.2021 

 

- Proces verbal № 14  

din18.10.2021 

- Proces verbal № 15  din 

02.11.2021 

 

 18 întrebări 

examinate 

1. Cu privire la examinarea Planului anual de servicii pentru anul 2021, elaborat în conformitate cu graficul de    

a troleibuzelor noi (raportor Zubaliuc I). 

2. Cu privire la repartizarea planului de finanțare a întreprinderii pentru anul 2021 (raportor Zubaliuc I).  

3. Cu privire la aprobarea statului de personal a întreprinderii pentru anul 2021 (raportor Zubaliuc I). 

4. Cu privire la aprobarea fondului de salarizare a întreprinderii pentru anul 2021 (raportor Zubaliuc I). 

5. Cu privire la aprobarea indicatorilor principali (cheie) a activității economico-financiare a întreprinderii pentru 

trimestru IV al anului 2020 (raportor Zubaliuc I). 

6. Cu privire la examinarea veniturile și cheltuielile serviciului de dispecerat central al transportului auto pe 

perioada anilor 2020-2021 (raportor – contabilul șef al întreprinderii Maximciuc E.V.). 

7. Cu privire la repartizarea profitului net anual, obținut de către întreprindere pe anul 2020 (raportor – contabilul 

șef al întreprinderii Maximciuc E.V.).  

8. Cu privire la examinarea Programei de Producere a întreprinderii pentru anul 2021 (raportor Zubaliuc I). 

9. Cu privire la acordarea tarifului redus lucrătorilor Inspectoratului General pentru  situații Exepționale №2 Bălți 

(raportor Drosu O.V.). 

10. Cu privire la examinarea rezultatului controlului efectuat la întreprindere de către Inspecția Financiară 

(raportor – contabilul șef al întreprinderii Maximciuc E.V.).  

11. Cu privire la examinarea solicitării de la BC ,,Moldindconbank’’ creditului overdraft în sumă de 3 mln. lei pe 

perioada de 12 luni cu rata dobînzii 8,5%. 

12. Cu privire la examinarea datoriei serviciului de dispecerat central al autovehiculelor pentru anul 2021. 

13. Cu privire la aprobarea indicatorilor economico-financiari a întreprinderii municipale pe trimestrul III a anului 

2021. 

14. Cu privire la finanțarea activității întreprinderii municipale până la sfârșitul anului 2021. 

15. Cu privire la casarea troleibuzului nr. 145 și automobilului marca ”Volga-31029”. 

16. Cu privire la modificarea denumirii funcțiilor în statul de personal și majorarea numărului de conducători de 

troleibuze. 

17. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru parcările auto. 

18. Cu privire la coordonarea acțiunilor în vederea clădirii avariate a stației de tracțiune. 

 

 

ÎM,, DIRECȚIA REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII DRUMURI BĂLȚI’’ 

1. German M- președintele CA 

2. Cealenco L-- membru CA  

3. Guțanu A-- membru CA  

4. Lăteanu A-- membru CA  

5. Leahu O-- membru CA  

 

  9 ședințe organizate 

- Proces verbal №1  din 

02.02.2021 

- Proces verbal №2  din 

15.03.2021 

- Proces verbal №3  din 

07.04.2021 

1. Cu privire la aprobarea devizului anual de venituri și cheltuieli a întreprinderii pentru anul  2021. 

2. Cu privire la examinarea proiectului statului de personal și a fondului de salarizare a întreprinderii pentru anul 

2021. 

3. Cu privire la aprobarea Planului de achiziții a bunurilor și serviciilor a întreprinderii pentru anul 2021. 

4. Cu privire la aprobarea statului de personal și a fondului de salarizare a întreprinderii pentru anul 2021. 

5. Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a activității   economico - financiare a întreprinderii municipale 

pe anul 2020. 
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(Conform Deciziei CM Bălți №2/54 din 

25.02.2020) 

 

 

 

- Proces verbal №3/A  din 

28.04.2021 

- Proces verbal №4  din 

07.06.2021 

Proces verbal №5  din 

10.08.2021 

Proces verbal №7  din 

13.08.2021 

Proces verbal №8  din 

05.11.2021 

Proces verbal №9  din 

06.12.2021 

 

 

 17 întrebări 

examinate 

 

 

 

6. Cu privire la repartizarea profitului net anual obținut de către întreprindere pe anul 2020.  

7. Cu privire la modificarea organigramei întreprinderii. 

8. Cu privire la examinarea planului de dezvoltare pentru anii 2021-2025. 

9. Cu privire la examinarea planului de afaceri pentru anul 2021. 

10. Cu privire la examinarea raportului de monitorizare a contractelor pentru tr. I anul 2021. 

11. Cu privire la acordarea ajutorului financiar pentru participarea Clubului sportiv de Fotbal Bălți la campionatul 

Moldovei de fotbal în Divizia Națională. 

12. Cu privire la examinarea propunerii întreprinderii de a transmite Consiliului Municipal Bălți pachetul de 

documente pentru modificarea tarifelor la prestarea serviciilor funerare. 

13. Cu privire la examinarea propunerii întreprinderii de a transmite Consiliului Municipal Bălți pachetul de 

documente pentru modificarea tarifelor pentru eliberarea permiselor autorizate la efectuarea săpăturilor. 

14. Cu privire la examinarea propunerii întreprinderii de a transmite Consiliului Municipal Bălți pachetul de 

documente pentru modificarea tarifelor la parcare. 

15. Cu privire la examinarea statului de personal pentru anul 2022. 

16. Cu privire la examinarea încheierii contractului pentru evacuarea deșeurilor cu SRL „Țambula ECO PRIM”. 

17. Cu privire la aprobarea planului provizoriu de achiziții pentru anul 2022. 

                                                                                          IM ,,APROVIZIONARE’’ 

1. Gubceac V- președintele CA 

2. Andrușca L- membru CA 

3. Tihonova N- membru CA 

4. Slabari L- membru CA 

5. Supciuc I- membru CA 

 

(Conform Deciziei CM Bălți №4/39 din 

25.07.2019) 

(Conform Deciziei CM Bălți №7/12 din 

04.06.2021) 

 4 ședințe organizate 

-Proces verbal №1  din 

04.02.2021 

-Proces verbal №2  din 

08.06.2021 

-Proces verbal №3  din 

29.09.2021 

-Proces verbal №4  din 

08.12.2021 

 

 4  întrebări 

examinate 

               

1. Cu privire la aprobarea statului de personal pentru anul 2021. 

2. Cu privire la examinarea raportului financiar a activității economico-financiare a întreprinderii municipale pe 

5 luni  anul 2021. 

3. Cu privire la achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2022. 

4. Cu privire la examinarea raportului financiar a activității economico-financiare a întreprinderii municipale 

pentru 11 luni  anul 2021. 

 

 

                                                                             ÎM ,, Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” 
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1.Dovgani L- președintele CA  (substituit cu 

Șmulschii G., conform Deciziei CM Bălți 

№5/20 din 05.06.2020) 

2.Romanenco N- membru CA 

3.Miron I- membru CA 

4.Htema A- membru CA 

5.Fetescu I- membru CA 

 

(Conform Deciziei CM Bălți №3/73 din 

25.06.2019) 

(Conform Deciziei CM Bălți №7/14 din 

04.06.2021) 

 15 ședințe 

organizate 

 Proces verbal 

№1  din 

14.01.2021 

 Proces verbal 

№2  din 

24.02.2021 

 Proces verbal 

№3  din 

26.03.2021 

 Proces verbal 

№4  din 

23.04.2021 

 Proces verbal 

№5  din 

29.04.2021 

 Proces verbal 

№6  din 

18.05.2021 

 Proces verbal 

№7  din 

13.07.2021 

 Proces verbal 

№8  din 

21.07.2021 

 Proces verbal 

№9  din 

13.08.2021 

 Proces verbal 

№10 din 

18.10.2021 

 Proces verbal 

№10 din 

18.10.2021 

1. Cu privire la aprobarea devizului anual de venituri  și cheltuieli a întreprinderii pentru anul 2021. 

2. Cu privire la aprobarea statului de personal și aprobarea organigramei întreprinderii pentru anul 2021. 

3. Cu privire la necesitatea procurarii unui tractor nou. 

4. Cu privire la procurarea plugurilor pentru curațirea zăpezii (tractorul LS PLUS 100, tractorul МТЗ - 82.1.). 

5. Cu privire la stabilirea mărimii salariului șoferului tractorului AVANT. 

6. Cu privire la procurarea cutiei de viteze pentru tractorul ,,Belarus’’ – 320.M.. 

7. Cu privire la procurarea unui microbuz. 

8. Cu privire la plata unui supliment în urma creșterii volumului de muncă în conformitate cu HG RM №743 din 

11.06.2002. 

9. Cu privire la premierea femeilor colectivului întreprinderii cu ocazia  Zilei de 8 Martie . 

10. Cu privire la premierea administratorului întreprinderii cu ocazia Zilei de 8 Martie.  

11. Cu privire la acordarea ajutorului material familiilor angajaților decedați. 

12. Cu privire la înlocuirea componentelor defecte ale camionului АГП -30-8. 

13. Cu privire la acordarea spațiului tehnic pentru angajații din salubrizare. 

14. Cu privire la procurarea unui vagon pentru angajații din seră. 

15. Cu privire la instalarea bordurei pe teritoriul serei. 

16. Cu privire la procurarea tractorului cu încărcător frontal. 

17. Cu privire la examinarea raportului financiar anual a activității economico-financiare a întrprinderii pentru 

anul 2020. 

18. Cu privire la repartizarea profitului net anual obținut pe anul 2020. 

19. Cu privire la adăugarea unei unități în statul de personal pentru anul 2021 în legatură cu procurarea tractorului 

cu încărcător frontal. 

20. Cu privire la acordarea ajutorului material angajaților întreprinderii. 

21. Cu privire la încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată. 

22. Cu privire la stabilirea prețului rasadei de flori, cultivate în sere. 

23. Cu privire la acordarea ajutorului material famiilor angajaților decedați. 

24. Cu privire la procurarea pulverizatorului pentru irigarea clumbelor, copacilor tineri și arbuștilor (BADILLI). 

25. Cu privire la micșorarea prețului lemnului. 

26. Cu privire la premierea lucrătorilor întreprinderii cu ocazia Zilei profesionale.  

27. Cu privire la premierea administratorului întreprinderii cu ocazia Zilei profesionale. 

28. Cu privire la casarea mijloacelor fixe. 

29. Cu privire la acordarea ajutorului material angajaților întreprinderii. 

30. Cu privire la acordarea ajutorului material angajaților întreprinderii sub formă de lemne de foc. 

31. Cu privire la procurarea urnelor pentru deșeuri. 

32. Cu privire la efectuarea lucrărilor de reparație a fasadei construcției de producere situată pe str. 

T.Vladimirescu, 39. 
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 Proces verbal 

№11 din 

02.11.2021 

 Proces verbal 

№12 din 

05.11.2021 

 Proces verbal 

№13 din 

08.12.2021 

 Proces verbal 

№14 din 

10.12.2021 

 Proces verbal 

№15 din 

11.12.2021 

  

 55 întrebări 

examinate 

 

 

33. Cu privire la utilizarea unei părți a profitului, format ca rezultat al activității economico-financiare a 

întreprinderii pentru anul 2020. 

34. Cu privire la acordarea ajutorului material angajaților întreprinderii, care au copii de vârstă școlară. 

35. Cu privire la procurarea tractorului ,,Belarus’’- 422.1 

36. Cu privire la procurarea atașamentelor pentru tractorul Avant. 

37. Cu privire la procurarea cabinelor pentru paznici. 

38. Cu privire la premierea angajaților întreprinderii, care au participat la înlăturarea urmărilor după furtuni și ploi 

abundente. 

39. Cu privire la procurarea hainelor speciale (de lucru) pentru angajații întreprinderii. 

40. Cu privire la procurarea semințelor pentru rasada de flori. 

41. Cu privire la încheierea contractului cu poligonul de deșeuri. 

42. Cu privire la încheierea contractului pentru prestări servicii (încărcarea și transportarea cernoziomului). 

43. Cu privire la predarea camerei de utilitate, care e situată pe teritoriul jimnaziului №10 str. Dubinschii. 

44. Cu privire la încheierea contractului pentru procurarea materialului pentru plantare. 

45. Cu privire la acordarea ajutorului material angajaților întreprinderii, în legătură cu decesul rudelor. 

46. Cu privire la examinarea raportului financiar a activității economico-financiare a întrprinderii pentru 9 luni 

anul 2021. 

47. Cu privire la predarea primăriei a teritoriului cu adresa str. M.Costin,97. 

48. Cu privire la acordarea ajutorului material angajaților întreprinderii, în legătură cu decesul rudelor. 

49. Cu privire la revizuirea tarifelor pentru 1m/s de lemne. 

50. Cu privire la planul achizițiilor de valoare mică pentru anul 2022. 

51. Cu privire la planul de achiziții pentru anul 2022. 

52. Cu privire la acordarea ajutorului material angajaților întreprinderii, în legătură cu decesul rudelor și familiilor 

angajaților decedați. 

53. Cu privire la procurarea cadourilor pentru copii pentru sarbătorile de iarnă. 

54. Cu privire la premierea angajaților întreprinderii în perioada sărbătorilor de iarnă. 

55. Cu privire la organizarea distracțiilor pe piața centrală mun.Bălți. 
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11. CONCLUZII şi propuneri 

    În urma efectuării monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor 

municipale pe anul 2021, în scopul consolidării disciplinei financiare şi sporirii eficienţei utilizării 

patrimoniului public, s-au constatat urmăroarele:  

 

1. Veniturile  

 Indicii  

    Potrivit bazei comparabile, valoarea veniturilor totale, orientate asupra performanței 

întreprinderilor municipale a constituit pe anul de gestiune 263 047,2 mii lei și s-au majorat cu 28 553,7 

mii lei faţă de anul 2020. 

          Cel mai important indicator al eficienței generale a producției și serviciilor este profitul brut. 
Totodată demonstrează eficiența utilizării resurselor implicate direct în activitatea întreprinderilor. 

          Pe anul de gestiune întreprinderile municipale au obținut profit brut, în sumă de  16 599,9 mii lei, 

având capacitatea de a genera venituri din vînzări suficiente pentru acoperirea costurilor din vînzări. Însă 

în dinamică profitul brut a scăzut cu 2 095,8 mii lei (11,2%), ca rezultat al micșorării  volumului de 

vînzări. 

 Concluzii 

    Dinamica înregistrată de întreprinderile nominalizate la capitolul venituri poate fi apreciată ca o 

evoluţie negativă. 

    Lipsa unei politici de optimizare a cheltuielilor legate de prestarea serviciilor și executarea 

lucrărilor în raport cu cerințele actuale ale pieții. 

 Propuneri  

    Promovarea  politicii  de optimizare a cheltuielilor, creșterea vînzărilor prin extinderea și 

reexaminarea serviciilor prestate și estimarea rezervelor de creștere a altor venituri operaționale. 

          Monitorizarea profitabilității realizate a întreprinderilor din perspectiva aprecierii produselor si 

serviciilor furnizate, cât și a eficienței celorlalte costuri operaționale. 

 

2. Cheltuielile şi rezultatele financiare  

 Indicii 

           Cele 11 întreprinderi municipale au înregistrat un rezultat finaciar net total negativ în valoare de  

- 1 332,3 mii lei cu 3 773,9 mii lei (45,4%) mai mic decît în anul 2020. Este de menționat faptul că, în 

comparație cu anul 2020, în anul de gestiune se atestă o înrăutățire a indicatorulor de rezultat a 

întreprinderilor municipale ca au activat cu profit (de la 63,6% la 45,5%) și majorîndu-se ponderea 

ăntreprinderilor municipale, ce au activat cu pierderi nete (de la 36,4% la 54,5%). În total 5 

întreprinderi municipale au încheiat anul de gestiune cu profit în mărime de 2 327,1 mii lei, iar 6 

întreprinderi municipale au suferit pierderi în mărime de – 3 659,4 mii lei. 

 Concluzii 

 Profitul este obiectivul principal al activității economice a întreprinderilor municipale. 

În urma aprecierii rezultatelor financiare a întreprinderilor municipale s-a stabilit că resursele de 

muncă nu sunt utilizate corespunzător criteriilor de motivare bazate pe obținerea rezultatului final al 

întreprinzătorului, iar nivelul de asigurare cu mijloace de producție și gradul de utilizare a acestora 

necesită elaborarea unui plan de reutilare. 
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În acest context, e necesar de analizat minuțios necesitățile de utilaje, mijloace fixe și starea (gradul) 

de funcționare a celor disponibile și în baza unui plan de reutilare, de inițiat măsuri de atragere a 

investițiilor fie direct, fie prin intermediul primăriei.  

 Propuneri 

      Determinarea și studirea factorilor care afectează valoarea profitului.  

    Gestionarea eficientă a costurilor şi cheltuielilor întreprinderilor în concordanţă cu dinamica 

veniturilor şi rentabilitatea vînzărilor. 

    Gestionarea riscului valutar în condiţiile fluctuaţiei cursului valutar.  

    Implicarea activă în realizarea acţiunilor respective a managerilor întreprinderilor, consiliului de 

administrație şi fondatorul întreprinderii – Consiliul municipal Bălţi. 

    Reducerea cheltuielilor fixe şi ineficiente a întreprinderilor municipale. 

    Găsirea și utilizarea oportunităților, accelerarea adoptării unor inovații, atât de tehnologii, cât și 

de organizarea muncii. 

 

3. Activele 

 Indicii 

          Valoarea totală a activelor întreprinderilor municipale a constituit 718 320,6 mii lei, ceea ce 

reprezintă o scădere cu 4 071,8 mii lei sau cu 0,6% faţă de anul 2020.  

   Circa 90,2% din valoarea totală a activelor întreprinderilor municipale reprezintă active 

imobilizate şi doar 9,8% - active circulante. Valoarea totală a activelor circulante a întreprinderilor 

municipale a constituit 70 468,4 mii lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 469,1 mii lei faţă de anul 2020. 

 Concluzii 

           Menţinerea unui nivel înalt al activelor imobilizate, generează pentru întreprinderile municipale  

cheltuieli fixe înalte legate de gestionarea activelor imobilizate, care nu sunt incluse în costul serviciilor 

prestate. Veniturile din vînzări obţinute de întreprinderile municipale nu sunt suficient de mari în 

comparaţie cu mărimea activelor utilizate. Situaţia respectivă se explică prin faptul că, întreprinderile 

municipale dispun de mijloace fixe care nu aduc profit şi sunt doar în administrare. Respectiv, din această 

cauză, majoritatea indicatorilor care reflectă eficienţa gestionării activelor sunt denaturaţi şi nu reflectă 

situaţia reală. 

 Propuneri 

           Efectuarea anuală a inventarierii activelor în conformitate cu Regulamentul cu privire la 

inventariere, precum şi desfăşurarea inventarierilor inopinate în vederea identificării riscurilor şi 

rezervelor financiare. 

    Gestionarea eficientă a activelor imobilizate cu scopul majorării profitului net şi sporirea 

eficienţei activităţii economico-financiare a întreprinderilor municipale. 

    Asigurarea eficienţei efectuării operaţiunilor cu activele totale. 

    Minimizarea perioadei de rotaţie a activelor circulante, în special a creanţelor comerciale. 

 

4. Sursele de finanţare (capital propriu/patrimoniul net) 

 Indicii 

          La sfîrşitul anului de gestiune, întreprinderile municipale dispuneau de un patrimoniu net în sumă 

de 68 109,6 mii lei, ceea ce reprezintă o descreștere cu 1 073,9 mii lei față de anul precedent. 

Principalii factorii care au generat o dinamică negativă a capitalului propriu total a întrepriderilor 

municipale pe anii 2020-2021 au fost rezultatul negativ din activitatea economico-financiară a 

întrepriderilor municipale pe anul de gestiune și micșorarea corecţiei ale rezultatelor anilor precedenţi. 
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 Concluzii 

      Pe perioada anilor 2020-2021 se constată o dinamică negativă a patrimoniului net al 

întreprinderilor municipale. 

 Propuneri 

    Majorarea profitului net şi sporirea eficienţei activităţii economico-financiare a întreprinderilor 

municipale în scopul asigurării continuităţii activităţii întreprinderilor. 

    Asigurarea, eficientizarea şi îmbunătăţirea mecanismelor de control financiar la întreprinderile 

municipale.  

 

5. Sursele de finanţare (datorii) 

 Indicii  

    La situaţia din 31.12.2021, valoarea totală a datoriilor întreprinderilor municipale a constituit 

650 210,9 mii lei, din care: 591 211,6 mii lei (90,9%) reprezintă datorii pe termen lung, 56 674,6 mii lei 

(8,7%) - datorii curente și 2 324,8 mii lei (0,4%)- provizioane. 

    În comparaţie cu anul 2020, suma totală a datoriilor întreprinderilor municipale s-a micșorat cu 

2 998,0 mii lei sau cu 0,5%, şi a fost determinată de micșorarea datoriilor pe termen lung și a 

provizioanelor respectiv cu 21 944,3 (3,6%) și 2 928,0 mii lei (55,7%) și creșterea datoriilor curente cu 

21 874,3 mii lei (62,9%).  

    La situaţia din 31.12.2021, suma creditelor bancare pe termen lung constituie 31 616,1 mii lei, 

fiind înregistrată de către ÎM ''Direcţia de Troleibuze''. 

 Concluzii 

    Pe lîngă nivelul scăzut de eficienţă a gestionării activelor totale, unele întreprinderi municipale 

dispun de o capacitate limitată în achitarea datoriilor pe termen scurt şi onorarea obligaţiunile pe termen 

scurt din contul activelor circulante.  

   În structura datoriilor constatate la întreprinderile municipale o parte esenţială o reprezintă 

datoriile faţă de fondatori privind patrimoniul public primit în gestiune economică.  

   Ca rezultat, se poate constata că majoritatea întreprinderilor municipale au un nivel înalt de 

îndatorare, ce denotă un nivel scăzut al autonomiei financiare. 

 Propuneri 

    Gestionarea eficientă a datoriilor şi ajustarea evidenţei contabile a obligaţiunilor întreprinderilor 

municipale în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

           Asigurarea controlului intern al legalităţii tranzacţiilor economice. 

 

6. Remunerarea muncii 

 Indicii 

    După ponderea dominantă a datoriilor comerciale (52,0%) în structura datoriilor curente, o 

pondere de 17,4% îi revine datoriilor faţă de personal.  

     La data de 31.12.2021, suma totală a datoriilor faţă de personal pe întreprinderile municipale a 

constituit 9 858,7 mii lei.  

     Numărul mediu de salariaţi al întreprinderilor municipale a constituit 1 281 persoane, şi s-a 

majorat cu 37 unităţi faţă de anul precedent.  

    Cheltuielile de personal privind remunerarea muncii a constituit 109 658,2 mii lei şi au sporit cu 

17 741,4 mii lei sau cu 19,3 % faţă de anul 2020.  

    În anul 2021, salariul mediu lunar pe total întreprinderi municipale a fost de 6 878,0 lei, fiind în 

creştere cu 14,6% faţă de anul precedent. 
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    În comparaţie cu salariul mediu lunar pe economie de 8 716,0 lei, salariul mediu lunar pe total 

întreprinderi municipale a fost mai mic cu 1 838,0 lei.  

    Din numărul total de întreprinderi municipale, doar la 2 întreprinderi municipale, și anume la  

ÎM "Termogaz - Bălţi" și  ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' salariul mediu lunar a fost mai mare 

decît salariul mediu pe economie. 

Corelația dintre salariul mediu lunar total al funcționarilor și muncitorilor la întreprinderile 

municipale constitue 1,3%. Este de menționat faptul că, în anul de gestiune, comparativ cu anul 2020, 

se atestă o înrăutățire a indicatorilor de corelație dintre salariul mediu al administratorului și salariul 

mediu pe întreprinderea municipală, ceea ce influențează negativ la rezultatul financiar total. 

 Concluzii 

Pentru desfășurarea reușită a activității economice este foarte importantă capacitatea întreprinderii de 

a diminua cheltuelile salariale ca indicator  de efort în comparație cu dinamica veniturilor din realizări. 

Productivitatea muncii este unul din cei mai importanți indicatori economici ai unei întreprinderi, ce 

reflectă eficacitatea muncii cheltuite în procesul de producție, fiind factorul decisiv de sporire a 

volumului producției, de reducere a costurilor de producție și de creștere a rentabilității.  

Concomitent, menționăm, că din 11 întreprinderi municipale  la 7 entități rata medie  de creștere a 

salariului depășește rata productivității muncii. În situația în care o mare parte din întreprinderile 

municipale înregistrează pierderi nete acest indicator este negativ. Astfel rezultă, că conducerea 

întreprinderilor municipale nu  asigură o  activitate corelată între motivarea angajaților din punct de 

vedere a nivelului de salarizare și veniturile întreprinderii.  

Cauza principală a majorării salariului la instituții a fost condiționată de majorarea cuantumului 

minim garantat al salariului în sectorul real conform Hotărîrii Guvernului nr. 922 din 22 decembrie 2020. 

Un alt indice de majorare a cheltuielilor de personal la întreprinderile municipale este neasigurarea de  

către conducere  a activității corelate privind motivarea angajaților în ceia ce privește nivelul de 

salarizare,  gestionînd neeficient  cheltuelile  în concordanță cu veniturile din serviciile obținute.  

Ca urmare a analizei fondului de salarizare, din punct de vedere al utilizării resurselor de muncă, 

întreprinderile municipale urmează să modifice modalitatea de motivare a salariaților, să raționalizeze 

și să optimizeze cheltuelile în domeniul retribuirii muncii în scopul obținerii rezultatelor pozitive în urma 

activității de antreprenoriat.  

Propuneri 

   Creşterea  productivităţii muncii în continuă. 

 Modificarea modalității de motivare a salariaților, în scopul obținerii rezultatelor pozitive în urma 

activității de antreprenoriat, raționalizarea și optimizarea cheltuelilor în domeniul retribuirii muncii 

angajaților fără a compromite calitatea serviciilor. 

Corelarea nivelului de remunerare a muncii cu volumul lucrărilor îndeplinite și respectiv 

veniturile din realizări, totodată, revizuirea modalității de stabilire a suplimentelor la salariul de bază în 

dependență de rezultatele financiare obținute pe parcursul perioadelor de gestiune. 

Optimizarea schemei de personal prin evaluarea volumului de lucru real îndeplinit de fiecare 

subdiviziune, iar din contul optimizării de creat o secție ce se va ocupa cu promovarea întreprinderii 

pentru  noi piețe de realizare a lucrărilor și serviciilor sale. Raționalizările de personal urmează să includă 

nu doar numărul de muncitori, dar și de specialiști și personal administrativ. 

 

7. Achizițiile de bunuri, lucrări și servicii 

 Indicii 
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Valoarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor contractate de către întreprinderile municipale în anul 

2021 a însumat 58 360,6 mii lei.  

Potrivit informațiilor prezentate, întreprinderile municipale au încheiat 299 contracte (245-VM, 19-

COP, 17-LD, 18-CSS). Totodată, trebuie de menționat că suma estimată inițial pentru achiziții constituia 

55 509,6 mii lei. În consecință diferența dinte suma estimată și valoarea finală a contractelor a constituit 

2 851,0 mii lei. 

Proporția de atribuire a contractelor pentru care a fost utilizată procedura valoare mică a fost 81,9%, 

licitație deschisă 5,7%, cererea și oferta de preț 6,4%, contracte dintr-o singură sursă 6,0%. Această 

dinamică indică faptul că partea observabilă a achizițiilor este relativ transparentă.  

 Concluzii 

În urma analizei procesului de achiziții la întreprinderile municipale s-au stabilit neconformități la 

etapa de planificare a necesităților întreprinderilor, la procesul de achiziționare nemijlocit cît și la etapa 

de executare al achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii, fapt ce determină neasigurarea transparenței, 

concurenței, obiectivității, precum și condițiile de respingere a ofertelor potențialilor operatori 

economici care activează și concurează legal, circumstanțe care, în consecință, pot cauza fraudarea 

achizițiilor. 

 Propuneri 

Publicarea pe pagina web a întreprinderii sau pe pagina web al Primăriei mun. Bălți informații despre 

achiziții conform actelor normative în vigoare. 

Desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete pentru 

membrii acestuia. 

 Evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului. 

Planificarea achizițiilor, cu documentarea conformă a necesităților concrete, pentru calitatea și 

cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce ar diminua impactul negativ asupra utilizării 

mijloacelor. 

Întocmirea rapoartelor anuale privind realizarea achizițiilor. 

Elaborarea unui plan de acțiuni aferent procesului achizițiilor la etapele de planificare, 

organizare/desfășurare și executare, cu desemnarea persoanelor responsabile de evaluarea conformității 

proceselor, planificarea și realizarea controlului sistemic asupra acestui proces. 

 

8. Transferurile alocate 

 Indicii 

            În anul 2021, suma totală a transferurilor alocate întreprinderilor municipale din bugetul 

local a constituit 115 815,7  mii lei (16,2% din suma totală a bugetului municipal), din care, 54 586,8 

mii lei (47,1 %) au fost transferuri  pentru  servicii în domeniul economiei, 16 880,0 mii lei (14,6 %) 

transferuri pentru protecția mediului înconjurător și 47 669,2 mii lei (38,3%) transferuri pentru 

întreținerea gospodăriei locativ-comunale. 

         Cota majoră de finanțare în sumă de 54 936,3 mii lei (47,4%) a fost îndreptată la achitarea 

subvențiilor, 42 770,0 mi lei (36,9%) serviciilor neatribuite altor aliniate, 18 014,9 mii lei (15,6%) 

lucrărilor de reparație curentă,  efectuate de întreprinderile municipale în baza contractelor de delegare 

și subvenționare. Pentru cheltuielile capitale a fost alocată suma de 94,5 mii lei, ÎM ''Direcția Construcții 

Capitale Comanditar Unic'' pentru modernizarea felinarelor în scopul reducerii consumului de energie 

electrică pentru iluminarea stradală. 

 Concluzii 

    Unele întreprinderi municipale rămîn dependente de transferurile (subvenţiile) fondatorului. 
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 Propuneri 

    Identificarea surselor de venit proprii (operaţionale, financiare precum şi investiţionale) pentru 

minimizarea şi reducerea dependenţei întreprinderilor municipale faţă de buget local. 

Promovarea unei politici mai agresive de obținere a volumelor de lucrări, servicii în rază de pînă la 

100 km depărtare de oraș, cu optimizarea concomitentă a costurilor de producere. 

 

8. Datoriile faţă de buget 

 Indicii 

    În anul 2021, datoriile întreprinderilor municipale faţă de buget, conform bilanţurilor prezentate, 

au alcătuit 675 997,5 mii lei. dintre care, 652 108,39 lei reprezintă plata de bază, 23 889,11 lei constituie 

majorarea de întîrziere (penalitatea) și amenda. 

  Conform contului curent generalizat al contribuabilului (datele IFS mun.Bălţi), partea dominantă  

la datoriile faţă de bugetul național ale întreprinderilor municipale reprezintă soldul de debit al ÎM 

''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' cu 627 342,18 lei (94,2%). 

    Concluzii 

    Dinamica înregistrată poate fi apreciată ca una negativă.   

 Propuneri 

    Efectuarea plăţilor fiscale în strictă corespondenţă cu legislaţia în vigoare. 

 Monitorizarea  permanentă a cheltuielilor, neadmiterea cheltuielilor nejustificate privind 

penalitățile pentru achitarea în termen a impozitelor și taxelor la buget. 

 

9. Controlul activităţii economico-financiare 

 Indicii 

În anul 2021 au fost efectuate 8 controale, inclusiv 5 de către Inspectoratul Financiar, 2 de către 

Inspectoratul Fiscal și 1 de Auditul Intern. Este de menționat faptul că în urma analizei controalelor 

efectuate la întreprinderile municipale au fost identificate unele  abateri de la cadrul normativ. Conform 

rezultatului controalelor efectuate au fost înaintate către administratorul întreprinderilor municipale 

recomandări pentru implimentarea și lichidarea neregularităților depistate în contabilitate, de a 

înbunătăți calitatea  managmentului financiar-contabil. 

 Concluzii 

Este de menționat că în urma analizei controalelor efectuate la întreprinderile municipale au fost 

identificate puncte slabe al controlului intern managerial și abateri de la cadrul normativ.                    

Reieșind din cele expuse, au fost emise recomandări administratorilor întreprinderilor municipale supuse 

contolului: 

 Examinarea rezultatelor financiare ale întreprinderii, inclusiv pe aspectul repartizării profitului 

net obținut; 

 Examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate, statelor de personal și schemei de 

salarizare a acestuia; 

 Monitorizarea respectării de către entitate a principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate, 

legalitate și echitate în gestionarea activității; 

 Asigurarea controlului intern și monitorizarea strictă a gestionării de către întreprindere a 

patrimoniului public. 

 Propuneri 

Lichidarea iregularităților depistate. 

   Luarea la evidență și implimentarea recomandărilor emise întrepriderilor supuse controlului. 
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   Înbunătățirea calitatății  managmentului financiar-contabil. 

 

10. Comisia de cenzori al întreprinderilor municipale 

 Indicii 

Pentru anul 2021 au fost prezentate rapoartele Comisiei de cenzori doar de la 7 întreprinderi 

municipale. Întreprinderile municipale dispun de resurse umane, financiare și materiale pentru a crește 

productivitatea în domeniu de activitate, în concluzie Comisia de cenzori recomandă administrației 

întreprinderilor să îmbunătățească disciplina de performanță, să economisească resursele materiale și să 

depună eforturi pentru a îmbunătăți calitatea muncii și a serviciilor furnizate. 

 Concluzii 

Este de menționat că, conform prevederilor art.10 al Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea 

de stat şi întreprinderea municipală , Comisiile de Cenzori sunt obligate să exercite semestrila 

controlul activității economico-financiare a întreprinderilor municipale. 

 Astfel din 11 întreprinderi municipale doar la 7 entități, comisiile de cenzori au elaborat și 

prezentat raportul pentru anul 2021. Întreprinderile municipale care nu au fost supuse controlului de 

către comisiile de cenzori nu au beneficiat de avantajele oferite de reducerea riscului de erori, fraudă, 

sau interese personale. 

 Propuneri 

Prezentarea consilililor de administrație și fondatorului raportul consiliului de cenzori semestrial. 

11. Consiliul de administrație al întreprinderilor municipale 

 Indicii 

      Pe parcursul anului 2021 la întreprinderile municipale au fost organizate în total 67 şedinţe  

ale Consiliului de administrație şi au fost examinate 198 întrebări.       

          Subiect de prioritate la ședințele Consiliului de administrație ale întreprinderilor municipale pe 

perioada anului 2021 a fost: 

 examinarea raportului financiar despre activitatea economico-financiară;               

 aprobarea statelor de personal; 

 aprobarea fondului de salarizare; 

 darea în chirie a spațiilor  nefolosite; 

 planul de achiziții; 

 devizul de venituri și cheltuieli. 

 Concluzii 

          În cadrul ședințelor Consiliului de administrație la unele întreprinderi municipale nu se regăsește 

subiectul axat pe problemele, ce țin de executarea planului de afaceri al întreprinderilor municipale. 

          Majoritatea întreprinderilor municipale nu prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire 

la activitatea Consiliului de administrație al întreprinderilor municipale și informația privind exercitarea 

funcțiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unității administrativ-

teritoriale pentru anul de gestiune (Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.568 din 6 mai 2008). 

 Propuneri 

           În conformitate cu prevederile art.8 al Legii nr. 246 din 22.11.2017 ,,Cu privire la întreprinderea 

de stat şi întreprinderea municipală’’, art.1 Hotărîrea Guvernului RM nr. 484 din 18.10 2019 pentru 

aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, conform Statutului și Regulamentului Consiliului de 

administrație al întreprinderilor municipale, aprobat de Consiliul mun. Bălți, ședința Consiliului de 

administrație se convocă nu mai rar decât o dată în trimestru.  
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          În acest sens, remarcăm importanța convocării ședințelor Consiliului de administrație nu mai rar 

decât o dată în trimestru. 

          Aprobarea planului de afaceri al întreprinderilor și monitorizarea executării acestuia. 

          Prezentarea fondatorului propunerilor pentru asigurarea și îmbunatățirea managementului și 

eficientizarea activității întreprinderilor. 

          Prezentarea fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea Consiliului de 

administrație al întreprinderilor municipale și informația privind exercitarea funcțiilor de către 

persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unității administrativ-teritoriale pentru anul de 

gestiune (Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.568 din 6 mai 2008). 

            Ca rezultat al monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor 

municipale pe anul 2021, se conturează următoarea clasificare a 11 întreprinderi municipale după 

dinamica rezultatului financiar final pe perioada anilor 2020-2021: 
 

 

                Întreprinderi municipale cu profit net a anului 2021: 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 

                 ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 

                 ÎM ''Direcția de Troleibuze''  

                 ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 

                 ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 

             

             Întreprinderi municipale cu pierdere netă a anului 2021: 

            ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 

     ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 

            ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 

            ÎM Hotelul ''Bălţi'' 

                 ÎM ''Aprovizionare'' 

                 ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 
      

            În contextul rezultatelor monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a 

întreprinderilor  municipale pe anul 2021, RECOMANDĂM: 

 Stabilirea indicatorilor de performanță reeșind din obiectivele și strategia  întreprinderilor 

municipale; 

 Organizarea și implementarea sistemului de management financiar și control pentru asigurarea 

atingerii obiectivelor întreprinderii; 

 Administratorul și Consiliul de administrație a întreprinderilor municipale sa-și exercite 

atribuțiile stabilite de  Legea nr. 246 din 22.11.2017 ,, Cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală’’, Statutul întreprinderilor municipale; 

 Efiecientizarea managementului întreprinderilor municipale; 

Digitalizarea procesului de monitorizare a activităţii economico-financiare a întreprinderilor  

municipale. 
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ANEXE 

 

Anexa 1 

Analiza factorială a rezultatului din activitatea operațională profit (pierdere) a întreprinderilor municipale pe 

perioada anilor 2020-2021 

                                                                                                                                                                                 (mii lei) 

 
 

 

 

 

 

 

Denumirea întreprinderii municipale
Profit brut 

(pierdere brută) 

Alte venituri 

din 

activitatea 

operaţională

Cheltuieli de 

distribuire

Cheltuieli 

administrative

Alte cheltuieli 

din activitatea 

operaţională

Rezultat din 

activitatea 

operaţionala 

profit 

(pierdere) 

9 211,2 984,8 0,0 5 363,4 1 411,4 3 421,2

6 434,0 1 096,4 7,3 6 177,5 79,6 1 266,0

-2 777,2 111,6 7,3 814,0 -1 331,7 -2 155,1

-2 777,2 + 111,6 -7,3 -814,0 1 331,7 x

-497,4 0,0 0,0 612,8 0,0 -1 110,2

192,2 19,9 0,0 915,5 2,1 -705,6

689,6 19,9 0,0 302,8 2,1 404,6

+689,6 +19,9 0,0 -302,8 -2,1 x

4 841,9 11,0 0,0 2 393,5 211,7 2 247,6

3 514,4 1,3 0,0 2 794,3 86,0 635,4

-1 327,6 -9,6 0,0 400,7 -125,7 -1 612,2

-1 327,6 -9,6 0,0 -400,7 125,7 x

253,3 305,5 350,0 1 437,2 64,0 -1 292,4

858,3 1 264,8 0,0 1 631,8 492,0 -0,7

605,0 959,3 -350,0 194,6 428,0 1 291,7

+596,1 +143,7 350,0 -197,9 -428,0 x

1 209,7 7 342,3 384,7 7 914,9 52,2 200,3

1 669,6 8 860,0 551,2 10 300,6 177,8 -500,0

459,8 1 517,7 166,5 2 385,8 125,5 -700,3

+459,8 +1 517,7 -166,5 -2 385,8 -125,5 x

-5 655,2 12 320,1 8,1 5 672,5 688,1 296,2

-4 573,9 11 256,0 9,7 5 013,5 437,3 1 221,6

1 081,3 -1 064,1 1,6 -659,0 -250,8 925,4

+1 81,3 -1 064,1 -1,6 +659,0 250,8 x

4 131,9 242,3 0,0 2 251,8 13,7 2 108,6

2 784,9 295,9 0,0 3 982,0 125,7 -1 026,8

-1 347,0 53,7 0,0 1 730,2 112,0 -3 135,4

-1 347,0 +53,7 0,0 -1 730,2 -112,0 x

3 695,4 0,5 3 162,9 835,5 4,8 -307,3

4 433,0 1,8 4 025,6 1 015,9 1,3 -608,0

737,6 1,3 862,7 180,4 -3,5 -300,7

+737,6 +1,3 -862,7 -180,4 +3,5 x

1 001,9 106,6 0,0 2 162,0 217,5 -1 271,0

592,9 0,3 0,0 2 502,1 4,4 -1 913,3

-409,0 -106,3 0,0 340,1 -213,1 -642,2

-409,0 -106,3 -0,0 -340,1 +213,1 x

220,8 0,0 0,0 502,9 0,0 -282,1

445,7 0,0 0,0 626,6 0,0 -180,9

224,9 0,0 0,0 123,7 0,0 101,2

+224,9 0,0 0,0 -123,7 0,0 x

282,2 48,9 0,0 324,0 0,0 7,1

248,9 0,0 0,0 242,5 0,0 6,4

-33,3 -48,9 0,0 -81,5 0,0 -0,7

-33,3 -48,9 +0,0 +81,5 0,0 x

18 695,7 21 361,9 3 905,7 29 470,5 2 663,4 4 018,0

16 599,9 22 796,5 4 593,7 35 202,3 1 406,1 -1 805,8

-2 095,8 1 434,6 688,0 5 731,8 -1 257,2 -5 823,8

-2 095,8 +1434,6 -688,0 5 731,8 +1 257,2 x

Denumirea indicatorilor

ÎM ''Direcția de Troleibuze''

2020

2021

Devieri

Rezultatul influenței

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi''

2020

2021

Devieri

Rezultatul influenței

ÎM Hotelul ''Bălţi''

2020

2021

Devieri

Rezultatul influenței

ÎM ''Aprovizionare''           

2020

2021

Devieri

Rezultatul influenței

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi"

2020

2021

Devieri

Rezultatul influenței

2020

2021

Devieri

Rezultatul influenței

ÎM ''Asociaţia pieţelor''

2020

2021

Devieri

Rezultatul influenței

ÎM "Termogaz-Bălţi"

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi ''

2020

2021

Devieri

Rezultatul influenței

2020

2021

Devieri

Rezultatul influenței

 ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''


2020

2021

Devieri

Rezultatul influenței

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic''

2021

Devieri

Rezultatul influenței

ÎM C.S.L. "Limba Noastră"

2020

2021

Devieri

Rezultatul influenței

TOTAL

2020
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Anexa 2 

 

Analiza structurii profitului (pierderii) până la impozitare a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-

2021 

 

 
 

Rezultat din 

activitatea 

operaţionala profit 

(pierdere) 

Rezultatul 

profit(pierdere) 

financiară

Rezultatul din 

operațiuni cu 

active 

imobilizate și 

exepționale 

Profit 

(pierderea) 

până la 

impozitare

Suma, lei 3 421,2 -2 326,7 53,0 1 147,5

Ponderea,% 298,1 -202,8 4,6 100,0

Suma, lei 1 266,0 -388,0 286,9 1 164,9

Ponderea,% 108,7 -33,3 24,6 100,0

Suma, lei -1 110,2 0,0 321,6 -788,6

Ponderea,% 140,8 0,0 -40,8 100,0

Suma, lei -705,6 0,0 0,0 -705,6

Ponderea,% 100,0 0,0 0,0 100,0

Suma, lei 2 247,6 0,0 0,0 2 247,6

Ponderea,% 100,0 0,0 0,0 100,0

Suma, lei 635,4 0,0 0,0 635,4

Ponderea,% 100,0 0,0 0,0 100,0

Suma, lei -1 292,4 8,2 0,0 -1 284,2

Ponderea,% 100,6 -0,6 0,0 100,0

Suma, lei -0,7 0,0 32,3 31,6

Ponderea,% -2,1 0,0 102,1 100,0

Suma, lei 200,3 1,7 330,1 532,1

Ponderea,% 37,6 0,3 62,0 100,0

Suma, lei -500,0 -549,8 0,0 -1 049,8

Ponderea,% 47,6 52,4 0,0 100,0

Suma, lei 296,2 -7,9 0,0 288,3

Ponderea,% 102,7 -2,7 0,0 100,0

Suma, lei 1 221,6 12,2 0,0 1 233,8

Ponderea,% 99,0 1,0 0,0 100,0

Suma, lei 2 108,6 26,6 0,0 2 135,2

Ponderea,% 98,8 1,2 0,0 100,0

Suma, lei -1 026,8 0,0 0,0 -1 026,8

Ponderea,% 100,0 0,0 0,0 100,0

Suma, lei -307,3 0,0 14,7 -292,6

Ponderea,% 105,0 0,0 -5,0 100,0

Suma, lei -608,0 28,4 0,0 -579,6

Ponderea,% 104,9 -4,9 0,0 100,0

Suma, lei -1 271,0 148,8 1 134,4 12,2

Ponderea,% -10 452,6 1 223,7 9 329,0 100,0

Suma, lei -1 913,3 150,6 1 721,1 -41,6

Ponderea,% 4 603,6 -362,3 -4 141,3 100,0

Suma, lei -282,1 0,0 5,8 -276,3

Ponderea,% 102,1 0,0 -2,1 100,0

Suma, lei -180,9 0,0 0,0 -180,9

Ponderea,% 100,0 0,0 0,0 100,0

Suma, lei 7,1 0,0 0,0 7,1

Ponderea,% 100,0 0,0 0,0 100,0

Suma, lei 6,4 0,0 0,0 6,4

Ponderea,% 100,0 0,0 0,0 100,0

Suma, lei 4 018,0 -2 149,4 1 859,7 3 728,3

Ponderea,% 107,8 -57,6 49,9 100,0

Suma, lei -1 805,8 -746,7 2 040,3 -512,2

Ponderea,% 352,6 145,8 -398,4 100,0

Denumirea indicatorilor

ÎM ''Direcția de Troleibuze''

2020

2021

ÎM Hotelul ''Bălţi''

2020

2021

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi''

2020

2021

ÎM "Termogaz-Bălţi"

2020

2021

ÎM ''Asociaţia pieţelor''

2020

2021

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi ''

2020

2021

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi"

2020

2021

ÎM ''Aprovizionare''           

2020

2021

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic''

2020

2021

 ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''


2020

2021

ÎM C.S.L. "Limba Noastră"

2020

2021

Total

2020

2021
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Anexa 3 

 

Analiza structurii și evoluției creanțelor totale ale întreprinderile municipale pe perioada anilor 2020-2021 

 

 

Denumirea întreprinderii municipale

Creanțe 

comerciale 

curente

Creanțe ale 

parților 

afiliate 

curente

Creanțe ale 

bugetului

Creanțe ale 

personalului

Alte creanțe 

curente

Total 

creanțe

Suma, lei 10 260,6 0,0 90,8 158,9 3 746,5 14 256,9

Ponderea, % 71,97 0,00 0,64 1,11 26,28 100,00

Suma, lei 59,5 0,0 50,0 1,4 5 097,3 5 208,1

Ponderea, % 1,14 0,00 0,96 0,03 97,87 100,00

Suma, lei -10 201,2 0,0 -40,8 -157,5 1 350,7 -9 048,7

% -70,8 0,0 0,3 -1,1 71,6 x

Suma, lei 11,3 0,0 21,2 0,0 0,3 32,8

Ponderea, % 34,48 0,00 64,74 0,00 0,78 100,00

Suma, lei 28,5 0,0 12,6 1,6 0,3 43,0

Ponderea, % 66,26 0,00 29,20 3,83 0,71 100,00

Suma, lei 17,2 0,0 -8,7 1,6 0,1 10,2

% 31,78 0,00 -35,54 3,83 -0,07 x

Suma, lei 442,2 0,0 0,0 97,3 8 148,6 8 688,1

Ponderea, % 5,09 0,00 0,00 1,12 93,79 100,00

Suma, lei 659,4 0,0 25,7 0,0 8 119,4 8 804,5

Ponderea, % 7,49 0,00 0,29 0,00 92,22 100,00

Suma, lei 217,2 0,0 25,7 -97,3 -29,2 116,5

% 2,40 0,00 0,29 -1,12 -1,57 x

Suma, lei 4 171,6 39,9 240,7 20,2 47,0 4 519,4

Ponderea, % 92,30 0,88 5,33 0,45 1,04 94,67

Suma, lei 5 327,5 0,0 216,3 0,0 711,6 6 255,4

Ponderea, % 85,17 0,0 3,46 0,00 11,38 100,0

Suma, lei 1 155,9 -39,9 -24,4 -20,2 664,6 1 736,0

% -7,14 -0,88 -1,87 -0,45 10,34 x

Suma, lei 2,6 0,0 306,8 50,3 1 877,7 2 237,4

Ponderea, % 0,1 0,0 13,71 2,2 83,93 100,0

Suma, lei 0,9 0,0 235,6 0,0 1 521,0 1 757,5

Ponderea, % 0,05 0,0 13,41 0,00 86,55 100,00

Suma, lei -1,7 0,0 -71,2 -50,3 -356,7 -479,9

% -0,07 0,00 -0,31 -2,25 2,62 x

Suma, lei 11 337,5 0,0 370,1 100,9 12,9 11 821,3

Ponderea, % 95,91 0,00 3,13 0,85 0,11 100,00

Suma, lei 10 018,2 0,0 814,8 14,7 5,1 10 852,8

Ponderea, % 92,31 0,00 7,51 0,14 0,05 100,00

Suma, lei -1 319,4 0,0 444,7 -86,2 -7,7 -968,5

% -3,60 0,00 4,38 -0,72 -0,06 x

Suma, lei 74,2 0,0 196,4 135,5 59,3 465,4

Ponderea, % 15,95 0,00 42,19 29,12 12,73 100,00

Suma, lei 382,5 0,0 0,0 22,1 0,0 404,6

Ponderea, % 94,53 0,00 0,00 5,47 0,00 100,00

Suma, lei 308,3 0,0 -196,4 -113,4 -59,3 -60,8

% 78,58 0,00 -42,19 -23,66 -12,73 x

Suma, lei 22,0 0,0 7,1 0,0 0,0 29,1

Ponderea, % 75,45 0,00 24,55 0,00 0,00 100,00

Suma, lei 7,1 0,0 13,3 0,0 0,0 20,4

Ponderea, % 34,98 0,00 65,02 0,00 0,00 100,00

Suma, lei -14,8 0,0 6,1 0,0 0,0 -8,7

% -40,47 0,00 40,47 0,00 0,00 x

Suma, lei 0,0 0,0 380,5 0,0 0,5 381,0

Ponderea, % 0,00 0,00 99,87 0,00 0,13 100,00

Suma, lei 18,0 0,0 160,7 0,0 1,8 180,5

Ponderea, % 9,97 0,00 89,04 0,00 0,99 100,00

Suma, lei 18,0 0,0 -219,8 0,0 1,3 -200,6

% 9,97 0,00 -10,83 0,00 0,86 x

Suma, lei 25,3 0,0 13,8 0,2 4,9 44,2

Ponderea, % 57,14 0,00 31,31 0,45 11,10 100,00

Suma, lei 17,2 0,0 14,3 0,0 0,0 31,5

Ponderea, % 54,48 0,00 45,43 0,00 0,09 100,00

Suma, lei -8,1 0,0 0,5 -0,2 -4,9 -12,7

% -2,66 0,00 14,13 -0,45 -11,02 x

Suma, lei 22,3 0,0 1,7 2,0 0,0 26,0

Ponderea, % 85,96 0,00 6,43 7,61 0,00 100,00

Suma, lei 61,0 0,0 1,0 3,0 0,0 65,0

Ponderea, % 93,87 0,00 1,52 4,62 0,00 100,00

Suma, lei 38,7 0,0 -0,7 1,0 0,0 39,0

% 179,83 0,00 7,94 12,22 0,00 x

Suma, lei 26 369,6 39,9 1 629,1 565,2 13 897,6 42 501,5

Ponderea, % 62,04 0,09 3,83 1,33 32,70 100,00

Suma, lei 16 579,7 0,0 1 544,2 42,9 15 456,5 33 623,3

Ponderea, % 49,31 0,00 4,59 0,13 45,97 100,00

Suma, lei -9 789,9 -39,9 -84,9 -522,3 1 558,9 -8 878,1

% -12,73 -0,09 0,76 -1,20 13,27 x

2020

Devieri

2020

2021

2021

Devieri

2020

2021

Devieri

2020

2021

Devieri

2020

2021

Devieri

2020

Devieri

2020

2021

Devieri

2020

2021

Devieri

2020

2021

Devieri

Indicatorii

ÎM ''Direcția de Troleibuze''

ÎM Hotelul ''Bălţi''

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi''

ÎM "Termogaz-Bălţi"

ÎM ''Asociaţia pieţelor''

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi''

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii 

Verzi"

ÎM ''Aprovizionare''

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic''

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''

ÎM C.S.L. "Limba Noastră"

Total

2020

2021

Devieri

2020

2021

Devieri

2020

2021

Devieri

2021
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Anexa 4 

 

Structura și dinamica datoriilor pe termen lung a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

 

 

Denumirea întreprinderii municipale Indicatorii

Credite 

bancare pe 

termen 

lung 

Venituri 

anticipate 

pe termen 

lung

Alte 

datorii pe 

termen 

lung 

Total 

datorii pe 

termen 

lung

Total 

pasiv

2020 28 637,6 0,0 33 997,3 62 634,9 80 301,8

2021 31 616,1 8 950,9 48 641,9 89 208,8 125 744,3

Devieri, mii lei 2 978,5 8 950,9 14 644,6 26 574,0 45 442,5

Ritmul de creștere, % 110,4 0,0 143,1 142,4 156,6

2020 0,0 0,0 400,1 400,1 1 629,4

2021 0,0 0,0 400,1 400,1 1 599,4

Devieri, mii lei 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0

Ritmul de creștere, % 0,0 0,0 100,0 100,0 98,2

2020 0,0 0,0 151 053,7 151 053,7 159 864,4

2021 0,0 0,0 154 528,9 154 528,9 162 629,9

Devieri, mii lei 0,0 0,0 3 475,2 3 475,2 2 765,5

Ritmul de creștere, % 0,0 0,0 102,3 102,3 101,7

2020 0,0 0,0 42 644,8 42 644,8 47 979,7

2021 0,0 0,0 1 727,4 1 727,4 9 504,9

Devieri, mii lei 0,0 0,0 -40 917,4 -40 917,4 -38 474,8

Ritmul de creștere, % 0,0 0,0 4,1 4,1 19,8

2020 0,0 0,0 20 941,7 20 941,7 43 165,4

2021 0,0 0,0 20 684,6 20 684,6 41 727,9

Devieri, mii lei 0,0 0,0 -257,1 -257,1 -1 437,5

Ritmul de creștere, % 0,0 0,0 98,8 98,8 96,7

2020 0,0 0,0 133 101,5 133 101,5 156 192,1

2021 0,0 0,0 120 661,2 120 661,2 143 483,7

Devieri, mii lei 0,0 0,0 -12 440,2 -12 440,2 -12 708,4

Ritmul de creștere, % 0,0 0,0 90,7 90,7 91,9

2020 0,0 0,0 159 605,8 159 605,8 165 887,5

2021 0,0 842,4 161 065,1 161 907,4 166 174,5

Devieri, mii lei 0,0 842,4 1 459,3 2 301,7 287,0

Ritmul de creștere, % 0,0 0,0 100,9 101,4 100,2

2020 0,0 0,0 93,4 93,4 1 491,7

2021 0,0 0,0 65,0 65,0 2 308,6

Devieri, mii lei 0,0 0,0 -28,4 -28,4 816,9

Ritmul de creștere, % 0,0 0,0 69,6 69,6 154,8

2020 0,0 0,0 42 622,3 42 622,3 65 491,0

2021 0,0 0,0 41 985,9 41 985,9 64 788,5

Devieri, mii lei 0,0 0,0 -636,4 -636,4 -702,5

Ritmul de creștere, % 0,0 0,0 98,5 98,5 98,9

2020 0,0 0,0 57,9 57,9 219,2

2021 0,0 0,0 42,1 42,1 110,6

Devieri, mii lei 0,0 0,0 -15,8 -15,8 -108,6

Ritmul de creștere, % 0,0 0,0 72,7 72,7 50,5

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 170,2

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 208,9

Devieri, mii lei 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7

Ritmul de creștere, % 0,0 0,0 0,0 0,0 122,7

2020 28 637,6 0,0 584 518,3 613 155,9 722 392,4

2021 31 616,1 9 793,3 549 802,2 591 211,6 718 281,1

Devieri, mii lei 2 978,5 9 793,3 -34 716,1 -21 944,3 -4 111,3

Ritmul de creștere, % 110,4 0,0 94,1 96,4 99,4

ÎM C.S.L. "Limba Noastră"

Total

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri 

Bălţi ''

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi"

ÎM ''Aprovizionare''

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar 

Unic''

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''

ÎM ''Direcția de Troleibuze''

ÎM Hotelul ''Bălţi''

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi''

ÎM "Termogaz-Bălţi"

ÎM ''Asociaţia pieţelor'



102 

 

 

Anexa 5 

  

Analiza ponderii datoriilor curente în pasivele întreprinderilor municipale pentru perioada anilor 2020-2021 

 

 
 

Denumirea întreprinderii municipale Indicatorii

Datorii pe 

termen lung, 

mii lei

Datorii curente, 

mii lei

Provizioane, 

mii lei

Total mijloace 

atrase, mii lei

Total pasive, 

mii lei

Ponderea 

datoriilor 

curente în 

pasive, %

Ponderea 

datoriilor 

curente în 

mijloacele 

atrase,%

2020 62 634,9 13 293,9 1 708,1 77 636,8 80 301,8 16,6 17,1

2021 89 208,8 31 511,0 1 598,8 122 318,6 125 744,3 25,1 25,8

Devieri 26 574,0 18 217,1 -109,3 44 681,8 45 442,5 8,5 8,6

2020 400,1 829,8 0,0 1 229,9 1 629,4 50,9 67,5

2021 400,1 1 473,7 0,0 1 873,8 1 599,4 92,1 78,6

Devieri 0,0 643,9 0,0 643,9 -30,0 41,2 11,2

2020 151 053,7 3 887,7 2 283,7 157 225,1 159 864,4 2,4 2,5

2021 154 528,9 4 426,7 423,6 159 379,3 162 629,9 2,7 2,8

Devieri 3 475,2 539,0 -1 860,1 2 154,2 2 765,5 0,3 0,3

2020 42 644,8 3 604,9 372,9 46 622,6 47 979,7 7,5 7,7

2021 1 727,4 6 093,7 43,6 7 864,8 9 544,3 63,8 77,5

Devieri -40 917,4 2 488,8 -329,3 -38 757,9 -38 435,4 56,3 69,7

2020 20 941,7 1 911,8 0,0 22 853,5 43 165,4 4,4 8,4

2021 20 684,6 1 997,1 0,0 22 681,7 41 727,9 4,8 8,8

Devieri -257,1 85,3 0,0 -171,8 -1 437,5 0,4 0,4

2020 133 101,5 6 779,4 0,0 139 880,8 156 192,1 4,3 4,8

2021 120 661,2 5 511,1 0,0 126 172,3 143 483,7 3,8 4,4

Devieri -12 440,2 -1 268,3 0,0 -13 708,5 -12 708,4 -0,5 -0,5

2020 159 605,8 2 925,1 699,7 163 230,5 165 887,5 1,8 1,8

2021 161 907,4 2 567,7 69,3 164 544,4 166 174,5 1,5 1,6

Devieri 2 301,7 -357,4 -630,4 1 313,8 287,0 -0,2 -0,2

2020 93,4 1 407,7 173,9 1 675,0 1 491,7 94,4 84,0

2021 65,0 2 817,0 189,5 3 071,5 2 308,6 122,0 91,7

Devieri -28,4 1 409,3 15,6 1 396,5 816,9 27,7 7,7

2020 42 622,3 7,1 14,4 42 643,8 65 491,0 0,0 0,0

2021 41 985,9 0,7 0,0 41 986,6 64 788,5 0,0 0,0

Devieri -636,4 -6,4 -14,4 -657,2 -702,5 0,0 0,0

2020 57,9 83,5 0,0 141,4 219,2 38,1 59,0

2021 42,1 173,5 0,0 215,7 110,6 156,9 80,5

Devieri -15,8 90,1 0,0 74,3 -108,6 118,8 21,4

2020 0,0 69,5 0,0 69,5 170,2 40,8 100,0

2021 0,0 102,5 0,0 102,5 208,9 49,1 100,0

Devieri 0,0 33,0 0,0 33,0 38,7 8,2 0,0

2020 613 155,9 34 800,3 5 252,8 653 208,9 722 392,4 4,8 5,3

2021 591 211,6 56 674,6 2 324,8 650 211,0 718 320,6 7,9 8,7

Devieri -21 944,3 21 874,4 -2 928,0 -2 998,0 -4 071,9 3,1 3,4

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi"

ÎM ''Aprovizionare''

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic''

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''

ÎM C.S.L. "Limba Noastră"

TOTAL

ÎM ''Direcția de Troleibuze''

ÎM Hotelul ''Bălţi''

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi''

ÎM "Termogaz-Bălţi"

ÎM ''Asociaţia pieţelor''

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi ''
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Anexa 6 

Analiza structurii în dinamică a datoriilor curente a întreprinderilor municipale pe perioada anilor 2020-2021 

Denumirea întreprinderii municipale

1.Datorii 

financiare 

curente

   1.1 Credite 

bancare pe 

termen scurt

2. Datorii 

comerciale 

curente

    2.1 

Datoriile 

comerciale 

curente

    2.2 

Avansuri 

primite

3. Datorii 

curente 

calculate

    3.1 

Datorii față 

de 

personal

    3.2 Datorii 

privind 

asigurările 

sociale și 

medicale

    3.3 

Datorii 

față de 

buget

    3.4 

Venituri 

anticipate 

curente

    3.5 

Alte 

datorii 

curente

4. Total 

datorii 

curente

Suma, lei 6 683,6 6 683,6 3 037,6 3 022,4 15,1 3 572,8 2 506,7 471,6 166,9 235,3 192,1 13 293,9

Cota, % 50,3 50,3 22,8 22,7 0,1 26,9 18,9 3,5 1,3 1,8 1,4 100,0

Suma, lei 9 598,4 9 598,4 18 125,7 18 107,8 17,9 3 786,9 2 505,1 492,1 381,0 230,3 178,4 31 511,0

Cota, % 30,5 30,5 57,5 57,5 0,1 12,0 7,9 1,6 1,2 0,7 0,6 100,0

Suma, lei 2 914,8 2 914,8 15 088,2 15 085,4 2,8 214,1 -1,7 20,5 214,1 -5,0 -13,8 18 217,1

% -19,8 -19,8 34,7 34,7 -0,1 -14,9 -10,9 -2,0 0,0 -1,0 -0,9 x

Suma, lei 0,0 0,0 100,5 82,0 18,5 729,4 545,2 115,0 48,8 0,5 19,8 829,8

Cota, % 0,0 0,0 12,1 9,9 2,2 87,9 65,7 13,9 5,9 0,1 2,4 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 166,8 156,1 10,7 1 306,9 1 216,9 55,7 15,6 0,5 18,3 1 473,7

Cota, % 0,0 0,0 11,3 10,6 0,7 88,7 82,6 3,8 1,1 0,0 1,2 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 66,3 74,1 -7,8 577,6 671,7 -59,4 -33,2 0,0 -1,5 643,9

% 0,0 0,0 -0,8 0,7 -1,5 0,8 16,9 -10,1 -4,8 0,0 -1,1 x

Suma, lei 0,0 0,0 300,7 300,7 0,0 3 587,0 1 606,8 669,3 411,4 0,0 899,5 3 887,7

Cota, % 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 92,3 41,3 17,2 10,6 0,0 23,1 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 927,1 927,1 0,0 3 499,6 1 665,6 546,2 198,0 0,0 1 089,7 4 426,7

Cota, % 0,0 0,0 20,9 20,9 0,0 79,1 37,6 12,3 4,5 0,0 24,6 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 626,4 626,4 0,0 -87,4 58,8 -123,1 -213,4 0,0 190,2 539,0

% 0,0 0,0 13,2 13,2 0,0 -13,2 -3,7 -4,9 -6,1 0,0 1,5 x

Suma, lei 0,0 0,0 2 705,5 2 541,0 164,5 899,4 768,6 94,1 23,3 0,0 13,3 3 604,9

Cota, % 0,0 0,0 75,1 70,5 4,6 24,9 21,3 2,6 0,6 0,0 0,4 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 5 711,3 5 579,8 131,5 382,4 273,8 83,7 24,9 0,0 0,0 6 093,7

Cota, % 0,0 0,0 93,7 91,6 2,2 6,3 4,5 1,4 0,4 0,0 0,0 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 3 005,8 3 038,8 -33,0 -517,0 -494,8 -10,5 1,6 0,0 -13,3 2 488,8

% 0,0 0,0 18,7 21,1 -2,4 -18,7 -16,8 -1,2 -0,2 0,0 -0,4 x

Suma, lei 0,0 0,0 335,5 286,4 49,1 1 576,3 1 017,3 223,5 276,5 0,0 58,9 1 911,8

Cota, % 0,0 0,0 17,5 15,0 2,6 82,5 53,2 11,7 14,5 0,0 3,1 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 381,7 308,1 73,6 1 615,4 588,5 68,9 957,9 0,0 0,0 1 997,1

Cota, % 0,0 0,0 19,1 15,4 3,7 80,9 29,5 3,4 48,0 0,0 0,0 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 46,2 21,7 24,5 39,1 -428,8 -154,6 681,4 0,0 -58,9 85,3

% 0,0 0,0 1,6 0,4 1,1 -1,6 -23,7 -8,2 33,5 0,0 -3,1 x

Suma, lei 0 0,0 4 188,4 3 826,0 362,3 2 591,0 1 522,4 617,1 322,0 0,0 129,5 6 779,4

Cota, % 0 0,0 61,8 56,4 5,3 38,2 22,5 9,1 4,7 0,0 1,9 100,0

Suma, lei 0 0,0 2 582,5 2 171,4 411,1 2 928,6 1 609,0 776,4 542,7 0,0 0,4 5 511,1

Cota, % 0 0,0 46,9 39,4 7,5 53,1 29,2 14,1 9,8 0,0 0,0 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 -1605,9 -1654,6 48,7 337,6 86,6 159,3 220,7 0,0 -129,1 -1268,3

% 0,0 0,0 -14,9 -17,0 2,1 14,9 6,7 5,0 5,1 0,0 -1,9 x

Suma, lei 0 0,0 211,0 211,0 0,0 2 714,0 1 191,2 0,0 664,1 842,4 16,4 2 925,1

Cota, % 0 0,0 7,2 7,2 0,0 92,8 40,7 0,0 22,7 28,8 0,6 100,0

Suma, lei 0 0,0 473,7 473,7 0,0 2 094,0 1 547,2 468,3 77,2 0,0 1,2 2 567,7

Cota, % 0 0,0 18,4 18,4 0,0 81,6 60,3 18,2 3,0 0,0 0,0 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 262,6 262,6 0,0 -620,0 356,0 468,3 -586,8 -842,4 -15,2 -357,4

% 0 0 11 11 0 -11 20 18 -20 -29 -1 x

Suma, lei 0 0,0 892,9 892,9 0,0 514,8 347,0 135,2 18,1 0,0 14,6 1 407,7

Cota, % 0 0,0 63,4 63,4 0,0 36,6 24,6 9,6 1,3 0,0 1,0 100,0

Suma, lei 0 0,0 2 258,6 1 670,0 588,6 558,4 405,3 133,3 19,9 0,0 0,0 2 817,0

Cota, % 0 0,0 80,2 59,3 20,9 19,8 14,4 4,7 0,7 0,0 0,0 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 1 365,7 777,1 588,6 43,6 58,3 -1,9 1,8 0,0 -14,6 1 409

% 0,0 0,0 16,7 -4,1 20,9 -16,7 -10,3 -4,9 -0,6 0,0 -1,0 x

Suma, lei 0 0,0 0,7 0,7 0,0 6,3 0,0 0,0 5,3 0,0 1,0 7,1

Cota, % 0 0,0 10,4 10,4 0,0 89,6 0,0 0,0 75,2 0,0 14,4 100,0

Suma, lei 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,7

Cota, % 0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 31,7 0,0 68,3 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -5,7 0,0 0,0 -5,1 0,0 -0,6 -6,4

% 0,0 0,0 -10,4 -10,4 0,0 10,4 0,0 0,0 -43,5 0,0 53,9 x

Suma, lei 0 0,0 62,4 0,0 62,4 21,0 2,0 0,8 18,2 0,0 0,0 83,5

Cota, % 0 0,0 74,8 0,0 74,8 25,2 2,4 0,9 21,9 0,0 0,0 100,0

Suma, lei 0 0,0 137,3 52,8 84,5 36,2 2,0 18,4 15,3 0,0 0,5 173,5

Cota, % 0 0,0 79,1 30,4 48,7 20,9 1,2 10,6 8,8 0,0 0,3 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 74,9 52,8 22,1 15,2 0,0 17,6 -2,9 0,0 0,5 90,1

% 0,0 0,0 4,3 30,4 -26,1 -4,3 -1,3 9,7 -13,0 0,0 0,3 x

Suma, lei 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 44,5 34,7 8,0 0,2 0,0 1,6 69,5

Cota, % 0,0 0,0 36,0 0,0 36,0 64,0 50,0 11,5 0,3 0,0 2,2 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 36,6 7,7 28,9 65,9 45,3 17,7 2,6 0,0 0,3 102,5

Cota, % 0,0 0,0 35,7 7,5 28,2 64,3 44,2 17,3 2,5 0,0 0,3 100,0

Suma, lei 0,0 0,0 11,5 7,7 3,9 21,4 10,6 9,7 2,4 0,0 -1,2 33,0

% 0,0 0,0 -0,3 7,5 -7,8 0,3 -5,7 5,8 2,2 0,0 -1,9 x

Suma, lei 6 683,6 6 683,6 11 860,2 11 163,3 697,0 16 256,4 9 542,1 2 334,6 1 954,9 1 078,2 1 346,7 34 800,3

Cota, % 19,2 19,2 34,1 32,1 2,0 46,7 27,4 6,7 5,6 3,1 3,9 100,0

Suma, lei 9 598,4 9 598,4 30 801,3 29 454,5 1 346,8 16 274,9 9 858,7 2 660,5 2 235,5 230,8 1 289,3 56 674,6

Cota, % 16,9 16,9 54,3 52,0 2,4 28,7 17,4 4,7 3,9 0,4 2,3 100,0

Suma, lei 2 914,8 2 914,8 18 941,1 18 291,2 649,9 18,4 316,7 325,9 280,6 -847,3 -57,4 21 874,3

% -2,3 -2,3 20,3 19,9 0,4 -18,0 -10,0 -2,0 -1,7 -2,7 -1,6 x

ÎM C.S.L. "Limba Noastră"

2020

2021

Devieri

Total

2020

2021

Devieri

Indicatorii

ÎM ''Aprovizionare''

2020

2021

Devieri

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic''

2020

2021

Devieri

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''

2020

2021

Devieri

ÎM ''Asociaţia pieţelor''

2020

2021

Devieri

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi ''

2020

2021

Devieri

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi"

2020

2021

Devieri

ÎM Hotelul ''Bălţi''

2020

2021

Devieri

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi''

2020

2021

Devieri

ÎM "Termogaz-Bălţi"

2020

2021

Devieri

ÎM ''Direcția de Troleibuze''

2020

2021

Devieri
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Anexa 7  

 

Analiza duratei de rotație a datoriilor curente (în baza venitului din vînzări) a întreprinderilor municipale pe 

perioada anilor 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

Denumirea întreprinderii municipale

Venitul din 

vînzări, mii 

lei

Valoarea 

medie a 

datoriilor 

curente, mii 

lei

Numărul de 

rotații ale 

datoriilor 

curente

Durata de 

rotație a 

datoriilor 

curente, zile

2020 Suma, lei 56 264,3 11 741,0 4,8 75,1

2021 Suma, lei 66 171,2 22 402,5 3,0 121,9

Devieri 9 906,9 10 661,5 -1,8 46,8

2020 Suma, lei 870,3 575,2 1,5 237,9

2021 Suma, lei 1 444,1 1 151,7 1,3 287,1

Devieri 573,8 576,6 -0,3 49,2

2020 Suma, lei 35 964,8 4 144,1 8,7 41,5

2021 Suma, lei 35 618,9 4 157,2 8,6 42,0

Devieri -345,9 13,2 -0,1 0,5

2020 Suma, lei 9 654,4 2755,4 3,5 102,7

2021 Suma, lei 12 634,6 4 849,3 2,6 138,2

Devieri 2 980,2 2 093,9 -0,9 35,4

2020 Suma, lei 12 288,0 2 206,0 5,6 64,6

2021 Suma, lei 14 699,2 1 954,4 7,5 47,9

Devieri 2 411,2 -251,6 2,0 -16,8

2020 Suma, lei 46 427,0 5 227,1 8,9 40,5

2021 Suma, lei 50 588,0 6 145,2 8,2 43,7

Devieri 4 161,0 918,1 -0,6 3,2

2020 Suma, lei 23 748,2 2 174,8 10,9 33,0

2021 Suma, lei 31 048,6 2 746,4 11,3 31,8

Devieri 7 300,3 571,6 0,4 -1,1

2020 Suma, lei 10 876,2 1 714,5 6,3 56,7

2021 Suma, lei 13 254,2 2 112,3 6,3 57,4

Devieri Suma, lei 2 378,0 397,8 -0,1 0,6

2020 Suma, lei 1 391,4 19,3 72,2 -5,0

2021 Suma, lei 1 229,0 3,9 316,8 1,1

Devieri -162,4 -15,4 244,6 6,1

2020 Suma, lei 877,0 76,8 11,4 31,5

2021 Suma, lei 1 210,6 128,5 9,4 38,2

Devieri 333,6 51,7 -2,0 6,7

2020 Suma, lei 521,2 67,4 7,7 46,6

2021 Suma, lei 736,4 86,0 8,6 42,0

Devieri 215,2 18,6 0,8 -4,5

2020 Suma, lei 198 882,7 30 701,5 6,5 55,6

2021 Suma, lei 228 634,7 45 737,4 5,0 72,0

Devieri 29 752,0 15 035,9 -1,5 16,4

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare''

ÎM C.S.L. "Limba Noastră"

Total

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic''

ÎM "Termogaz-Bălţi"

ÎM ''Asociaţia pieţelor''

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi ''

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi"

ÎM ''Aprovizionare''

Denumirea indicatorilor

ÎM ''Direcția de Troleibuze''

ÎM Hotelul ''Bălţi''

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi''



105 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anexa 8 

 

Отчёт за  

2019 год

Отчёт за  

2020 год

Отчёт за  

2021 год

Отчёт за  

2019 год

Отчёт за  

2020 год

Отчёт за  

2021 год

Отчёт за  

2019 год

Отчёт за  

2020 год

Отчёт за  

2021 год

Отчёт за  

2019 год

Отчёт за  

2020 год

Отчёт за  

2021 год

Отчёт за  

2019 год

Отчёт за  

2020 год

Отчёт за  

2021 год

Отчёт за  

2019 год

Отчёт за  

2020 год

Отчёт за  

2021 год

Отчёт за  

2019 год

Отчёт за  

2020 год

Отчёт за  

2021 год

Отчёт за  

2019 год

Отчёт за  

2020 год

Отчёт за  

2021 год

Отчёт за  

2019 год

Отчёт за  

2020 год

Отчёт за  

2021 год

Отчёт за  

2019 год

Отчёт за  

2020 год

Отчёт за  

2021 год

Отчёт за  

2019 год

Отчёт за  

2020 год

Отчёт за  

2021 год

Отчёт за  

2019 год

Отчёт за  

2020 год

Отчёт за  

2021 год

1.Доходы от продаж, тыс. леев: 228 428,8 208 493,5 240 462,0 3 163,6 870,3 1 444,1 51 034,1 46 427,0 50 588,0 35 579,1 35 964,8 35 618,9 55 909,5 57 249,1 67 267,5 23 666,6 23 748,2 31 048,6 11 529,8 9 654,4 12 634,6 25 418,1 19 630,3 23 559,2 17 802,6 10 876,2 13 254,1 2 171,4 2 674,6 3 100,2 1 399,0 877,4 1 210,6 755,0 521,2 736,2

2.Оплата труда, тыс. Леев 86 507,3 91 916,9 109 658,2 1 468,3 1 078,4 1 040,6 14 363,0 16 707,0 20 417,4 17 059,5 18 095,7 19 270,0 24 071,7 25 146,6 31 289,9 12 894,9 13 750,0 19 355,8 2 189,7 3 572,0 3 261,6 7 399,6 7 474,7 8 319,7 4 459,4 3 974,4 3 838,5 1 158,6 970,9 1 445,4 924,1 739,5 911,7 518,5 407,7 507,6

в том числе: ФОТ для исчисления ср. з/п 85 144,6 89 708,1 105 742,0 1 468,3 1 078,4 1 040,6 14 363,0 16 707,0 19 250,1 17 059,5 18 095,7 18 394,9 23 264,9 24 362,2 30 363,6 12 894,9 13 750,0 19 159,1 2 189,7 3 572,0 3 261,6 7 252,5 7 182,1 7 812,3 4 381,0 3 055,6 3 788,9 1 098,6 965,6 1 440,7 856,5 712,5 881,0 315,7 227,0 349,2

в том числе: 32,7 51,6 0,0 32,7 51,6

за время простоя 2 014,2 63,7

*служащие 31 560,8 31 609,5 36 183,1 453,6 400,5 590,4 4 483,2 3 769,2 3 945,7 4 299,6 4 322,6 4 416,3 10 057,1 10 526,4 12 736,0 3 123,9 3 185,0 4 210,5 962,9 1 569,9 1 559,6 5 420,6 5 595,3 5 567,1 597,9 468,2 622,9 1 011,2 858,2 1 331,6 835,1 687,2 853,8 315,7 227,0 349,2

из них: АУП 13 736,0 12 980,8 15 408,8 453,6 400,5 590,4 2 502,1 1 908,2 2 087,3 2 819,1 2 857,8 2 947,7 2 271,0 2 457,3 2 650,5 2 000,5 1 535,1 2 206,2 695,3 1 036,7 1 072,6 1 722,4 1 699,6 2 379,1 597,9 468,2 622,9 190,5 185,4 355,6 256,6 286,4 290,1 227,0 145,6 206,4

*рабочие 53 583,9 58 101,4 69 558,9 1 014,7 677,9 450,2 9 879,8 12 937,8 15 304,3 12 759,9 13 773,1 13 978,6 13 207,8 13 835,8 17 627,6 9 771,0 10 565,0 14 948,6 1 226,9 2 001,9 1 702,0 1 831,9 1 586,8 2 245,3 3 783,1 2 587,4 3 166,0 87,4 107,4 109,1 21,4 25,3 27,2 3,0

3.Удельный вес заработной платы в общем 

объёме доходов, в % (п. 2/п.1*100)
37,9 44,1 45,6 46,4 123,9 72,1 28,1 36,0 38,1 47,9 50,3 51,6 43,1 43,9 46,5 54,5 57,9 62,3 19,0 37,0 25,8 28,5 36,6 33,2 25,0 36,5 29,0 53,4 36,3 46,6 66,1 84,3 75,3 68,7 66,0 68,9

в том числе: 0

*служащие 13,8 15,2 15,0 14,3 46,0 40,9 8,8 8,1 7,8 12,1 12,0 12,4 18,0 18,4 18,9 13,2 13,4 13,6 8,4 16,3 12,3 21,3 28,5 23,6 3,4 4,3 4,7 46,6 32,1 43,0 59,7 78,3 70,5 41,8 43,6 47,4

из них: АУП 6,0 6,2 6,4 14,3 46,0 40,9 4,9 4,1 4,1 7,9 7,9 8,3 4,1 4,3 4,3 8,5 6,5 7,1 6,0 10,7 8,5 6,8 8,7 10,1 3,4 4,3 4,7 8,8 6,9 11,5 18,3 32,6 24,0 30,1 27,9 28,0

*рабочие 23,5 27,9 28,9 32,1 77,9 31,2 19,4 27,9 30,3 35,9 38,3 39,2 23,6 24,2 26,2 41,3 44,5 48,1 10,6 20,7 13,5 7,2 8,1 9,5 21,3 23,8 23,9 4,0 4,0 3,5 1,5 2,9 2,2 0,0 0,6 0,0

4.Среднесписочная численнось работников - 

всего, чел.
1431 1392 1410,5 34 28 29 226 214 229 305 282 284,0 321 328 329 228 232 244 39 40 31

109 112 107 129 118 118 14 14 14,5 20 18 19 6 6 6

5.Среднесписочная численность работников, 

применяемая для исчисления средней 

заработной платы

1300,5 1245,4 1 281,2 34 28 24 219 206 217 287 261 268,0 291 305 307 218 222 238 36 36 30

102 106 105 85 56 66 14 14 14,5 10,5 7,4 7,4 4 4 4,27

в том числе: 0 0 0,0

*служащие 392 373 366,9 10 10 10 40 38 34 59 48 46,0 133 135 138 41 38 40 14 14 10,4 63 63 59 7 5 7 11 11 11,5 10 7 6,7 4 4 4,27

из них: АУП 151,6 135 133,2 10 10 10 24 19 15 37 30 30,0 17 18 18,2 22 20 19 9 10 6,4 19 16 20 7 5 7 2 2 2,5 2,6 3 3,1 2 2 2

*рабочие 908,5 872,6 914,3 24 18 14 179 168 183 228 213 222,0 158 170 169 177 184 198 22 22 19,6 39 43 46 78 51 59 3 3 3 0,5 0,6 0,7

6.Среднемесячная заработная плата по 

предприятию, леев
5456 6003 6878 3599 3210 3613 5465 6758 7393 4953 5778 5720 6662 6656 8242 4929 5161 6708 5069 8268 9060 5925 5646 6200 4295 4547 4784 6539 5748 8280 6798 8024 9921 6577 4729 6815

в том числе:

*служащие 6709 7062 8219 3780 3338 4920 9340 8266 9671 6073 7505 8001 6301 6498 7691 6349 6985 8772 5731 9345 12497 7170 7401 7863 7118 7803 7415 7661 6502 9649 6959 8181 10619 6577 4729 6815

из них: АУП 7551 8013 9640 3780 3338 4920 8688 8369 11596 6349 7938 8188 11132 11376 12136 7578 6396 9676 6438 8639 13965 7554 8852 9913 7118 7803 7415 7938 7725 11853 8224 7956 7798 9458 6067 8600

*рабочие 4915 5549 6340 3523 3138 2680 4600 6418 6969 4664 5389 5247 6966 6782 8692 4600 4785 6291 4647 7583 7236 3914 3075 4068 4042 4228 4472 2428 2983 3031 3567 3514 3238 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

7.Темп роста средней з/п к предыдущему 

году, в % Rata medie de creștere a salariului 

față de anul precedent, în %.

#ЗНАЧ! 110,0 114,6 #ДЕЛ/0! 89,2 112,6 151,3 123,7 109,4 67,0 116,6 99,0 116,5 99,9 123,8 59,8 104,7 130,0 75,6 163,1 109,6 65,4 95,3 109,8 69,3 105,9 105,2 136,7 87,9 144,1 82,1 118,0 123,6 66,3 71,9 144,1

в том числе:

*служащие #ЗНАЧ! 105,3 116,4 #ДЕЛ/0! 88,3 147,4 189,8 88,5 117,0 62,8 123,6 106,6 78,8 103,1 118,4 82,6 110,0 125,6 65,3 163,0 133,7 57,4 103,2 106,2 90,5 109,6 95,0 49,0 84,9 148,4 72,1 117,6 129,8 61,9 71,9 144,1

из них: АУП #ЗНАЧ! 106,1 120,3 #ДЕЛ/0! 88,3 147,4 176,6 96,3 138,6 54,8 125,0 103,1 136,0 102,2 106,7 62,4 84,4 151,3 66,5 134,2 161,7 54,1 117,2 112,0 71,8 109,6 95,0 244,0 97,3 153,4 69,4 96,7 98,0 121,3 64,1 141,8

*рабочие #ЗНАЧ! 112,9 114,3 #ДЕЛ/0! 89,1 85,4 171,6 139,5 108,6 66,9 115,5 97,4 132,8 97,4 128,2 52,9 104,0 131,5 73,9 163,2 95,4 54,1 78,6 132,3 99,4 104,6 105,8 54,3 122,9 101,6 117,7 98,5 92,2 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

8.Сотношение среднемесячной заработной 

платы служащих к рабочим
1,4 1,3 1,3 1,1 1,1 1,8 2,0 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 0,9 1,0 0,9 1,4 1,5 1,4 1,2 1,2 1,7 1,8 2,4 1,9 1,8 1,8 1,7 3,2 2,2 3,2 2,0 2,3 3,3 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

9.Соотношение среднемесячной заработной 

платы руководителя к среднемесячной 

заработной плате по предприятию

3,2 3,6 3,1 3,1 2,5 2,3 2,8 2,5 4,8 2,6 2,5 3,5 3,3 3,1 3,7 2,52 1,54 3,06 2,2 2,3 3,1 2,6 2,4 2,5 1,2 2 2,8 1,09 1,28 1,5 2 1,8 1,72

10.Производительность труда (выработка) на 

одного работающего, в тыс. Леев 

Productivitatea muncii pentru un lucrător mii lei

175,6 167,4 187,7 93,0 31,1 60,2 233,0 225,4 233,1 116,7 137,8 132,9 192,1 187,7 219,1 108,6 107,0 130,5 320,3 268,2 421,2 249,2 185,2 224,4 209,4 194,2 200,8 155,1 191,0 213,8 133,2 118,6 163,6 188,8 130,3 172,4

11.Темп роста производительности труда к 

предыдущему году, в %                                      

Rata de creștere a productivității muncii față de 

#ЗНАЧ! 95,3 112,1 #ДЕЛ/0! 33,4 193,6 104,9 96,7 103,4 50,0 118,1 96,5 144,6 97,7 116,7 49,5 98,5 122,0 246 84 157 94,7 74,32 121,16 93,3 92,7 103,4 67,5 123,17 111,92 62,32 88,99 137,98 115,4 69,0 132,3

12.Сумма/период просроченной 

задолженности по зароботной плате на конец 

отчётного периода, тыс. леев/лет, мес.

0 0 0 0,0

0 0 0 0 0

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' ÎM ''Aprovi zionare''

Наименование показателей

ИТОГО по МП ÎM Hotelul "Bălţi" ÎM "DRCD" ÎM "GLC"
ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic''

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistem 

atizare''
ÎM C.S.L. "Limba Noastră"ÎM ''Direcția de Troleibuze''

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii 

Verzi"
ÎM "Termogaz-Bălţi"
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Denumirea întreprinderii municipale 

 

 

Numărul mediu de personal pe periuada 

2020 

 

 

Fond salarial( mii lei) pe reriuada 2020 

 

 

Salariu mediu lunar ( lei) pe periuada 2020 

Total Funcțio 

nari 

Muncitori Total Funcțio 

nari 

Muncitori Salariu mediu 

lunar mii lei 

Funcțio 

nari 

Muncitori 

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 28 10 18 1 078,40 400,5 677,9 3 209,50 3 337,50 3 138,40 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi'' 206 38 168 16 707,00 3 769,20 12 937,80 6 758,50 8 265,80 6 417,60 

ÎM ''Gospodăria Locativ Comunală Bălţi'' 261 48 213 18 095,70 4 322,60 13 773,10 5 777,70 7 504,50 5 388,50 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 305 135 170 24 362,20 10 526,40 13 835,80 6 656,30 6 497,80 6 782,30 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi" 222 38 184 13 750,00 3 185,00 10 565,00 5 161,40 6 984,60 4 784,90 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 36 14 22 3 571,80 1 569,90 2 001,90 8 268,40 9 344,60 7 583,00 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 106 63 43 7 182,10 5 595,30 1 586,80 5 646,30 7 401,20 3 075,20 

ÎM ''Aprovi zionare'' 56 5 51 3 055,60 468,2 2 587,40 4 547,00 7 803,30 4 227,80 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale Comandatar Unic'' 14 11 3 965,6 858,2 107,4 5 747,60 6 501,50 2 983,30 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistematizare'' 5,6 5 0,6 712,5 687,2 25,3 8 023,60 11 453,30 3 513,90 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 4 4 0 227 227 3 4 729,20 4 729,20 0 

Total  1 243,60 371 872,6 89 707,90 31 609,50 58 101,40 6 002,60 7 100,10 5 548,70 
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     Anexa 10 

 

  2020 2021 

Devieri  2021 în comparație 2020 

Întreprinderile Municipale 

Salariu mediu lunar mii lei Salariu mediu lunar mii lei 

Salariu 

mediu 

lunar mii 

lei 

Funcționar

i 
Muncitori  

Salariu 

mediu 

lunar mii 

lei 

Angajați Muncitori  

Salariu mediu lunar  Funcționari Muncitori  

%Salariu 

mediu lunar  

suma(+-) în % suma(+-) în %       

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 
3 209,5 3 337,5 3 138,4 3 613,2 4 920,0 2 679,8 403,7 112,6 1 582,5 147,4 -458,6 85,4 52,5 

ÎM ''Direcţia Reparaţii şi 

Construcţii Drumuri Bălţi'' 
6 758,5 8 265,8 6 417,6 7 392,5 9 670,8 6 969,2 634,0 109,4 1 405,0 117,0 551,6 108,6 107,5 

ÎM ''Gospodăria Locativ 

Comunală Bălţi'' 
5 777,7 7 504,5 5 388,5 5 719,8 8 000,5 5 247,2 -57,9 99,0 496,0 106,6 -141,3 97,4 83,2 

ÎM ''Direcția de Troleibuze'' 
6 656,3 6 497,8 6 782,3 8 242,0 7 690,8 8 692,1 1 585,7 123,8 1 193,0 118,4 1 909,8 128,2 119,8 

ÎM "Amenajarea Teritoriului şi 

Spaţii Verzi" 
5 161,4 6 984,6 4 784,9 6 708,4 8 771,9 6 291,5 1 547,0 130,0 1 787,3 125,6 1 506,6 131,5 97,5 

ÎM "Termogaz - Bălţi" 
8 268,4 9 344,6 7 583,0 9 060,1 12 497,0 7 236,5 791,7 109,6 3 152,4 133,7 -346,5 95,4 131,7 

ÎM ''Asociaţia pieţelor'' 
5 646,3 7 401,2 3 075,2 6 200,2 7 863,1 4 067,6 553,9 109,8 461,9 106,2 992,4 132,3 90,1 

ÎM ''Aprovi zionare'' 
4 547,0 7 803,3 4 227,8 4 784,0 7 415,5 4 471,8 237,0 105,2 -387,8 95,0 244,0 105,8 69,6 

ÎM ''Direcţia Construcţii Capitale 

Comandatar Unic'' 
5 747,6 6 501,5 2 983,3 8 279,9 9 649,3 3 030,6 2 532,3 144,1 3 147,8 148,4 47,3 101,6 120,4 

ÎM ''Biroul arhitectură şi sistem 

atizare'' 

8 023,6 11 453,3 3 513,9 9 921,2 10 619,4 3 238,1 1 897,6 123,6 -833,9 92,7 -275,8 92,2 144,2 

ÎM C.S.L. "Limba Noastră" 
4 729,2 4 729,2 0,0 6 815,0 6 815,0 0,0 2 085,8 144,1 2 085,8 144,1 0,0 0,0 99,1 

Total General 6 002,6 7 100,1 5 548,7 6 878,0 8 218,9 6 339,9 875,4 114,6 1 118,8 115,8 791,2 114,3 0,0 
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ÎM ''Direcţia 

Reparaţii şi 

Construcţii Drumuri 

Bălţi

16 2 134,0 71 17 630,9 -55 -15 496,9 0 0,0 17 19 486,4 17 19 486,4 6 5 889,6 6 4 420,1 0 1 469,5 39 27 510,0 77 22 051,0 -38 5 459,0

ÎM ''Direcția de 

Troleibuze''
7 267,8 -7 -267,8 4 762,4 -4 -762,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 1 030,2 -11 -1 030,2

ÎM ''Gospodăria 

Locativ Comunală 

Bălţi''

1 166,0 1 166,0 3 1 766,5 4 1 881,3 -1 -114,8 2 3 245,2 2 2 454,9 0 790,3 0 0,0 6 5 177,7 6 4 336,2 0 841,6

ÎM C.S.L. "Limba 

Noastră"
4 10,6 3 7,2 1 3,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 10,6 3 7,2 1 3,4

ÎM ''Direcţia 

Construcţii Capitale 

Comandatar Unic''

7 656,5 30 741,1 -23 -84,6 2 2 679,2 2 2 679,2 1 1 156,7 -1 -1 156,7 3 2 679,2 -3 -2 679,2 9 3 335,7 34 4 577,0 -25 -1 241,3

ÎM ''Biroul 

arhitectură şi 

sistematizare''

13 128,2 26 78,7 -13 49,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 128,2 26 78,7 -13 49,5

ÎM ''Aprovizionare'' 7 869,8 -7 -869,8 2 757,2 2 330,1 0 427,1 2 8 101,2 14 7 468,6 -12 632,6 0 0,0 4 8 858,4 23 8 668,5 -19 189,9

ÎM Hotelul ''Bălţi'' 12 224,9 12 224,9 0 0,0 1 80,0 1 80,0 0 0,0 0 0,0 7 372,1 7 372,1 0 0,0 20 677,0 20 677,0 0 0,0

 ÎM "Amenajarea 

Teritoriului şi Spaţii 

Verzi".

69 4 340,5 43 2 914,1 26 1 426,4 5 2 120,0 6 1 513,5 -1 606,5 0 0,0 5 607,1 2 306,4 3 306,4 79 7 067,6 51 4 734,0 28 2 333,6

ÎM ''Asociaţia 

pieţelor''
20 1 906,0 20 1 640,4 0 265,6 2 838,4 2 838,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 2 744,3 22 2 478,7 0 265,6

ÎM "Termogaz - 

Bălţi"
26 9 722,1 -26 -9 722,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 9 722,1 -26 -9 722,1

Total 142 9 566,7 245 34 096,9 -103 -24 530,3 15 8 241,3 19 5 405,6 -4 2 835,7 21 30 832,8 17 11 080,2 4 19 752,6 18 6 868,8 18 7 777,8 0 -903,3 196 55 509,6 299 58 360,6 -103 -2 851,0

 Devieri Devieri
Planului de 

achiziții

Monitorizare

a 

contractelor

 Devieri
Planului de 

achiziții

Monitorizarea 

contractelor
 Devieri

Planului de 

achiziții

Monitorizare

a 

contractelor

 Devieri
Planului de 

achiziții

Monitorizarea 

contractelor

Sinteza achizițiilor pe anul 2021, pe tipuri de achiziție

Denumirea 

întreprinderii 

municipale

Achiziții de valoare mică Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Contract dintr-o singură sursă Total

Planului de 

achiziții

Monitorizarea 

contractelor
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