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Proiect 
 
 H O T Ă R Î R E  nr._____  

din ___________________ 
 

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor  
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului  

 
 În temeiul art.7 alin.(3) lit. g),  lit. h) şi art.8 alin.(1) lit. i) din Legea nr.121-

XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările 
şi completările ulterioare, Guvernul  

 
HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului (se anexează).  

   
PRIM-MINISTRU         Gheorghe Brega  
INTERIMAR  
Contrasemnează: 

 
Viceprim-ministru, 
ministrul economiei                                     Stephane Christophe BRIDE 
Ministrul finanţelor        Anatol ARAPU 

   
 

„Aprobate  
prin Hotărîrea Guvernului  
nr.___ din ____________  

   
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE  

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului  
1. Hotărîrea Guvernului nr.675 din 06 iunie 2008 cu privire la Registrul 

patrimoniului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.106, 
art.690), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică  şi se completează 
după cum urmează:   

1)  în Regulament: 
 la punctul 12, alineatul doi, propoziţia a doua, după cuvîntul „potrivit” se 
introduc cuvintele „deciziei privind înregistrarea persoanei juridice/”; 

la punctul 32, litera a), cuvintele „prezentată de” se substituie cu sintagma 
„conform datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor 
individuali a”; 
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2)  anexa nr.7 la Regulament: 
în indicaţia de completare a rîndului doi, textul „(Domeniul proprietăţii 

publice”  se completează cu textul „ , nr. şi data Hotărîrii de Guvern”;  
3)  anexa nr.9 la Regulament: 
în Indicaţiile pentru completarea dării de seamă privind valoarea 

patrimoniului public al întreprinderilor de stat/municipale: 
punctul 2 va avea următorul cuprins : 
“2. În coloana 4 se indică numărul şi data înregistrării de stat din decizia 

privind înregistrarea persoanei juridice/certificatul de înregistrare al întreprinderii 
la momentul fondării acesteia”; 

la punctul 5, textul “rîndul 320 din bilanţ” se substituie cu textul “rîndul 010 
din anexa 3 “Situaţia modificărilor capitalului propriu” la Situaţiile financiare”; 

la punctul 7, după cuvîntul “contabilă” se introduc cuvintele “a imobilizărilor 
corporale în curs de execuţie şi”, iar textul “rîndul 040” se substiuie cu textul 
“suma rîndurilor 020 şi 040”; 

4) anexa nr.10 la Regulament:  
în Indicaţiile pentru completarea dării de seamă privind valoarea acţiunilor 

(cotelor sociale) proprietate publică: 
punctul 3 va avea următorul cuprins: 
“3. În coloana 5 se indică numărul şi data înregistrării de stat ale societăţii din 

decizia privind înregistrarea persoanei juridice/certificatul de înregistrare al 
societăţii la momentul fondării acesteia”; 

la punctul 5, textul “rîndul 320 din bilanţ” se substituie cu textul “rîndul 010 
din anexa 3 “Situaţia modificărilor capitalului propriu” la Situaţiile financiare”; 

5) anexa nr.13 la Regulament: 
în Indicaţii pentru completarea dării de seamă privind valoarea patrimoniului 

public dat în administrare fiduciară: 
la punctul 6, textul “rîndul 320 din bilanţ” se substituie cu textul “rîndul 010 

din anexa 3 “Situaţia modificărilor capitalului propriu” la Situaţiile financiare”; 
6) anexa nr.14 la Regulament: 
a) la tabel: 
se completează cu coloana 10 cu următorul cuprins: „Suprafaţa neutilizată, 

(m.p.)”; 
în coloana 13, după cuvîntul “publice” se completează cu textul “/nr. şi data 

Hotărîrii de Guvern”; 
b)  în Indicaţii pentru completarea dării de seamă privind bunurile imobile 

proprietate publică a statului: 
la punctul 1, propoziţia a doua se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Sînt supuse înregistrării în registrul bunurilor imobile: terenurile; clădirile şi 

construcţiile solid legate de pămînt (construcţii ridicate pe pămînt sau în pămînt, 
care aderă la pămînt (prin fundament, piloni, stîlpi),  adică care nu sînt volante (nu 
pot fi mutate din loc în loc); apartamentele şi alte încăperi izolate; obiectele 
acvatice separate (terenuri aflate sub apă, fîşii reverane de protecţie şi construcţiile 
hidrotehnice ca un obiect unic şi indivizibil). Nu constituie obiecte separate ale 
înregistrării în registrul bunurilor imobile: amenajările precum garduri, 
împrejmuiri, îmbrăcăminte rutieră, linii ridicate, piste de pietoni, trotuare etc.”; 
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la punctul 5, după cuvîntul „imobil” se completează cu cuvintele  „aflat în 
folosinţă”;  

se completează cu punctul 8 cu următorul cuprins: 
„8. În coloana 10 se indică suprafaţa bunului imobil (m.p.) utilă, însă 

neutilizată (liberă) de către persoana juridică care administrează bunul imobil.”; 
punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„11. În coloana 13 se indică domeniul proprietăţii (public/ privat al statului)  

la care este atribuit bunul imobil, numărul şi data Hotărîrii Guvernului privind 
atribuirea bunului imobil domeniul public/privat al statului”. 

 
2. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.568 din 06 mai 2008 cu privire la 

organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea 
funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele 
statului/unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2008, nr.86-87, art.556), cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

   
“Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului 
nr.568 din 6 mai 2008 

  
Darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii  

pentru anul 20________  
   ___________________________________________________________________________________  

(denumirea completă a agentului economic)  ___________________________________________________________________________________  
(sediul agentului economic)  

__________________________ 
(IDNO)  

________________________________________________________ 
(denumirea autorităţii administraţiei publice centrale sau locale)   

(lei) 
Codul 

rîndului
Denumirea indicatorilor Codul 

rîndului 
din 

Situaţiile 
financiare

Sold la 
începutul 

perioadei de 
gestiune 

sfîrşitul 
perioadei 

de gestiune 
1 2 3 4 5 

010 Capital social    
011 Inclusiv cota publică    
020 Acţiuni emise – total unităţi,    
021 inclusiv acţiuni ce constituie proprietate publică, unităţi    
030 Total capital propriu 390   
040 Mijloace fixe 040   
050 Mijloace fixe ieşite, total     

 inclusiv:    
051 mijloace fixe casate    
052 mijloace fixe comercializate    
053 mijloace fixe transmise altor întreprinderi, instituţii    
060 Intrarea mijloacelor fixe     
070 Imobilizări corporale în curs de execuţie 020   
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080 Terenuri 030   
090 Creanţe pe termen lung 100   
100 Alte active imobilizate 120   
110 Total active imobilizate 130     
120 Creanţe comerciale  190   
130 Creanţe ale bugetului  220   
140 Creanţe ale personalului  230   
150 Alte creanţe curente  240   
160 Alte active circulante  290   
170 Total active circulante  300   
180 Total active  310     
190 Total datorii pe termen lung 440   

 inclusiv:    
191 Credite bancare pe termen lung 400     
192 Împrumuturi pe termen lung 410     
200 Total datorii curente   580   

 inclusiv:    
201 Credite bancare pe termen scurt 450   
202 Datorii comerciale  470   
203 Datorii faţă de personal   500   
204 Datorii privind asigurările sociale şi medicale   510   
205 Datorii faţă de buget   520   
206 Alte datorii curente   570   
210 Total pasive 590     
220 Venituri din vînzări 010   
230 Profit brut (pierdere brută) 030   
240 Alte venituri din activitatea operaţională    040   
250 Profit (pierdere) pînă la impozitare 100   
260 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120   
270 Proprietate depusă în gaj    
280 Valoarea contabilă a proprietăţii publice transmisă în 

administrare economică 
   

290 Valoarea utilajului dat în locaţiune/comodat     
291 Suprafaţa bunului imobil dat în locaţiune/arendă (m.p.)    
292 Venitul obţinut din darea în locaţiune/ arendă    
300 Dividende (partea din profitul net) achitate statului sau 

unutăţii administrativ-teritoriale  
   

310 Suprafaţa terenului aflat în folosinţă (m.p.)    
320 Numărul mediu scriptic al personalului    
330 Salariul mediu lunar    
340 Suma totală a indemnizaţiei achitate membrilor consiliului 

societăţii şi reprezentantului statului/ consiliului de 
administraţie al întreprinderii 

   

350 Suma totală a indemnizaţiei achitate membrilor comisiei 
de cenzori 

   

360 Suma totală a recompenselor achitate membrilor 
consiliului societăţii/reprezentantului statului şi comisiei 
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de cenzori din profitul net 
370 Suma utilizată pentru acţiunile de sponsorizări şi 

benefacere  
   

  
"___"__________20___ 
   

Administratorul ______________ 
(semnătura)   

  
L.Ş. 

Contabilul-şef ______________ 
(semnătura) 

_______________________________________ 
 (numele, prenumele, telefonul executantului)   

Indicaţii pentru completarea dării de seamă privind  
mărimea şi circulaţia proprietăţii  1. Rîndul 010, capitalul social se completează în conformitate cu datele din statutul 

întreprinderii de stat/municipale şi societăţii comerciale sau răndul 010 din anexa nr.3 “Situaţia 
modificărilor capitalului propriu” la Situaţiile financiare. 

2. Rîndurile 011, 020 şi 021 se completează în conformitate cu datele din registrul 
deţinătorilor de valori mobiliare al societăţii pe acţiuni (se completează pentru societăţile pe 
acţiuni). 

3. În rîndul 030 se indică capitalul propriu (rîndul 390 din bilanţ, anexa nr.1 la Situaţiile 
financiare).  

4. În rîndul 040 se indică valoarea contabilă a mijloacelor fixe (rîndul 040 din bilanţ).  
5. În rîndul 050 se indică valoarea mijloacelor fixe excluse de la evidenţă pe parcursul 

anului de gestiune, conform datelor evidenţei contabile. 
6. În rîndul 051 se indică valoarea mijloacelor fixe casate (trecute la cheltuieli), conform 

datelor evidenţei contabile. 
7. În rîndul 052 se indică valoarea mijloacelor fixe comercializate şi excluse de la evidenţă. 
8. În rîndul 053 se indică valoarea mijloacelor fixe, transmise altor entităţi (autorităţi 

publice, instituţii, agenţi economici) în conformitate cu prevederile stabilite de Guvern. 
9. În rîndul 060 se indică valoarea de intrare a mijloacelor fixe luate la evidenţa contabilă 

pe parcursul anului de gestiune. 
10. În rîndul 070 se indică costurile aferente imobilizărilor corporale în curs de execuţie 

(rîndul 020 din bilanţ). 
11. În rîndul 080 se indică valoarea contabilă a terenurilor (rîndul 030 din bilanţ). 
12. În rîndul 090 se indică valoarea creanţelor pe termen lung (rîndul 100 din bilanţ). 
13. În rîndul 100 se indică valoarea altor active imobilizate (rîndul 120 din bilanţ). 
14. În rîndul 110 se indică valoarea totală a activelor imobilizate (rîndul 130 din bilanţ). 
15. În rîndul 120 se indică valoarea creanţelor comerciale (rîndul 190 din bilanţ). 
16. În rîndul 130 se indică valoarea creanţelor bugetului (rîndul 220 din bilanţ). 
17. În rîndul 140 se indică valoarea creanţelor personalului (rîndul 230 din bilanţ). 
18. În rîndul 150 se indică valoarea altor creanţe curente (rîndul 240 din bilanţ). 
19. În rîndul 160 se indică valoarea altor active circulante (rîndul 290 din bilanţ). 
20. În rîndul 170 se indică valoarea totală a activelor circulante (rîndul 300 din bilanţ). 
21. În rîndul 180 se indică valoarea totală a activelor imobilizate şi circulante ale entităţii 

(rîndul 310 din bilanţ). 
22. În rîndul 190 se indică valoarea totală a datoriilor pe termen lung (rîndul 440 din 

bilanţ). 
23. În rîndul 191 se indică valoarea totală a creditelor bancare primite pe un termen lung 

(rîndul 400 din bilanţ). 
24. În rîndul 192 se indică valoarea totală a împrumuturilor primite pe un termen lung 

(rîndul 410 din bilanţ). 
25. În rîndul 200 se indică valoarea totală a datoriilor curente (rîndul 580 din bilanţ). 
26.În rîndul 201 se indică valoarea credite bancare pe termen scurt (rîndul 450 din bilanţ). 
27. În rîndul 202 se indică valoarea datoriilor comerciale (rîndul 470 din bilanţ). 
28. În rîndul 203 se indică valoarea datoriilor faţă de personal (rîndul 500 din bilanţ). 
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29. În rîndul 204 se indică valoarea datoriilor faţă de organele de asigurări sociale şi 
medicale (rîndul 510 din bilanţ). 

30.În rîndul 205 se indică valoarea datoriilor faţă de buget privind impozitele şi taxele 
(rîndul 520 din bilanţ). 

31. În rîndul 206 se indică valoarea altor datorii curente (rîndul 570 din bilanţ). 
32. În rîndul 210 se indică valoarea totală a capitalului propriu, a datoriilor pe termen lung 

şi curente (rîndul 590 din bilanţ). 
33. În rîndul 220 se indică valoarea veniturilor din vînzări (rîndul 010 din “Situaţia de 

profit şi pierdere”, anexa nr.2 la Situaţiile financiare ).  
34. În rîndul 230 se indică profitul brut (pierderea brută) (rîndul 030 din “Situaţia de profit 

şi pierdere”).  
35. În rîndul 240 se indică veniturile care apar în procesul desfăşurării activităţii 

operaţionale (rîndul 040 din “Situaţia de profit şi pierdere”).  
36. În rîndul 250 se indică rezultatul financiar pînă la impozitare (rîndul 100 din “Situaţia 

de profit şi pierdere”). 
37. În rîndul 260 se indică profitul net (pierderea netă) obţinut de întreprindere (rîndul 120 

din “Situaţia de profit şi pierdere”). 
38. În rîndul 270 se indică valoarea contabilă a proprietăţii depuse în gaj conform 

contractului de gaj.  
39. În rîndul 280 se indică valoarea contabilă a proprietăţii publice transmise în 

administrare economică societăţii pe acţiuni şi neinclusă în capitalul social al acesteia (se 
completează pentru societăţile pe acţiuni).  

40. În rîndul 290 se indică valoarea contabilă a utilajului dat în locaţiune/comodat, 
conform contractului încheiat între părţile contractante.  

41. În rîndul 291 se indică suprafaţa încăperilor neutilizate (terenurilor) date în 
locaţiune/arendă sau comodat.  

42. În rîndul 292 se indică venitul obţinut din darea în locaţiune/arendă. 
43. În rîndul 300 se indică valoarea dividendelor care au fost achitate în bugetul public 

corespunzător cotei-părţi a proprietăţii publice, în conformitate cu hotărîrea adunării generale a 
acţionarilor cu privire la distribuirea profitului net pentru perioada de gestiune, sau partea din 
profitul net ce a fost defalcată în bugetul public de către întreprinderile de stat/municipale, 
conform deciziei consiliilor de administraţie.  

44. În rîndul 310 se indică suprafaţa terenului aflat în folosinţă, înregistrat în registrul 
bunurilor imobile.  

45. În rîndul 320 se indică numărul persoanelor angajate la întreprindere.  
46. În rîndul 330 se indică salariul mediu lunar pe întreprindere pentru perioada de 

gestiune.  
47. În rîndul 340 se indică suma totală a indemnizaţiilor achitate membrilor consiliului şi 

reprezentantului statului/unităţii administrativ-teritoriale a /societăţii pe acţiuni sau membrilor 
consiliului de administraţie al întreprinderii de stat/municipale, pe parcursul perioadei de 
gestiune, reieşind din mărimea indemnizaţiei lunare stabilite de adunarea generală a acţionarilor 
societăţii sau de către Fondator la întreprinderea de stat/municipale. 

48. În rîndul 350 se indică suma totală a indemnizaţiilor achitate membrilor comisiei de 
cenzori pe parcursul perioadei de gestiune, reieşind din mărimea indemnizaţiei lunare stabilite de 
adunarea generală a acţionarilor societăţii pe acţiuni (se completează pentru societăţile pe 
acţiuni). 

49. În rîndul 360 se indică suma totală a recompenselor din profitul net achitate membrilor 
consiliului societăţii, reprezentantului statului/unităţii administrativ-teritoriale şi comisiei de 
cenzori, stabilite de adunarea generală a acţionarilor societăţii pe acţiuni (se completează pentru 
societăţile pe acţiuni). 

50. În rîndul 370 se indică suma utilizată pentru acţiuni de sponsorizări şi benefacere pe 
parcursul perioadei de gestiune.” 
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Notă informativă 
la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului  
 Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în unele hotărîri  ale Guvernului” a fost elaborat în 
temeiul art.7 alin.(3) lit. g),  lit. h) şi art.8 alin.(1) lit. i) din Legea nr.121-XVI din        
4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi are drept 
scop modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului aferente domeniului 
evidenţei proprietăţii publice şi, anume: 1. La Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.675 din 06 iunie 2008 „Cu privire la Registrul patrimoniului public”, se propun:  a) modificări la pct.12, pct.32, anexele nr.9 şi nr.10, în scopul excluderii prezentării extraselor din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, dat fiind că informaţia ce se conţine în extrase este definită de legislaţia în vigoare ca fiind publică şi accesibilă tuturor (demersul Guvernului Republicii Moldova nr.3704-18 din 21 august 2015); b) completări în anexele nr.7 şi nr.14 ce ţin de indicarea Hotărîrii Guvernului prin care a fost atribuit domeniul public sau domeniul privat al statului bunului imobil respectiv, în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; c) ajustarea terminologiei utilizate în anexele nr.9, nr.10 şi nr.13 la Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118  din  06.08.2013; d) completarea pct.1 la Indicaţii pentru completarea dării de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului (anexa  nr.14) cu specificarea tipurilor de bunuri ce se supun înregistrării în registrul bunurilor imobile conform criteriilor stabilite în art.4 alin.(3) al Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998 şi în pct.6 al Instrucţiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, aprobat prin Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.112 din 22 iunie 2005.  

 2. La Hotărîrea Guvernului nr.568 din 06 mai 2008 „Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administrativ-teritoriale” se propun modificări în anexa nr.1, în scopul ajustării terminologiei 
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utilizate la Standardele Naţionale de Contabilitate şi raportării sumelor distribuite pentru efectuarea acţiunilor de sponsorizări şi binefacere, în scopul verificării respectării cerinţelor  pct.6) din Hotărîrea Guvernului nr.110 din 23.02.2011 cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat.  
Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli financiare publice şi nu 

conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător în contextul Legii 
cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 
235-XVI din 20.07.2006, astfel decăzând necesitatea examinării acestuia de către 
Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. 

Proiectul dat este supus dezbaterilor publice, fiind plasat pe pagina web a 
ministerului www.mec.gov.md  la compartimentul Transparenţa/ Anunţuri de 
proiecte şi consultări publice. 

În contextul celor expuse, Ministerul Economiei înaintează spre examinare 
şi aviz proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi 
completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”. 

 
 
    

  Viceministru                                                                   Valeriu Triboi  
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