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Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. HG568/2008 
din 06.05.2008

cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia
şi exercitarea funcţiilor

de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele 
statului/unităţilor administrativ-teritoriale

Publicat : 16.05.2008 în MONITORUL OFICIAL Nr. 86-87 art. 556 Data intrării în vigoare

Versiune în vigoare din 25.05.18 în baza modificărilor prin 
HG480 din 23.05.18, MO167-175/25.05.18 art.531

În temeiul art.6 al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), în scopul 
asigurării evidenţei proprietăţii publice şi generalizării informaţiei privind circulaţia şi utilizarea 
acesteia de către agenţii economici, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se stabileşte că întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital 
public sau public-privat prezintă Agenţiei Proprietăţii Publice sau autorităţilor administraţiei publice 
locale pe al căror teritoriu administrativ sînt amplasate darea de seamă privind mărimea şi circulaţia 
proprietăţii, conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre, însoţită de o notă explicativă referitor la 
cauzele majorării/diminuării veniturilor din vînzări, cheltuielilor şi a profitului (pierderilor) nete, 
precum şi informaţia privind exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte 
interesele statului/unităţii administrativ-teritoriale în acestea, conform anexei nr.11 la prezenta 
hotărîre, în termenele stabilite pentru prezentarea situaţiilor financiare.

11. Se stabileşte că întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, către data de 25 a lunii imediat 
urm ătoare trim estrului de gestiune, în format electronic, prin interm ediul portalului 
www.servicii.fisc.md, darea de seamă potrivit formularului specificat în anexa nr.1 la prezenta 
hotărîre, cu indicarea datelor cumulative comparativ cu începutul anului, cu excepţia dării de seamă 
aferente rezultatelor anuale ale activităţii, care se prezintă în termenele stabilite pentru prezentarea 
situaţiilor financiare.
Completat prin HG480 din 23.05.18, MO167-175/25.05.18 art.531

2. Autorităţile publice centrale vor acumula, întocmi şi prezenta Guvernului şi Agenţiei 
Proprietăţii Publice, pînă la 25 aprilie a fiecărui an, rapoartele anuale privind administrarea 
proprietăţii publice din ramura respectivă pentru perioada de gestiune, care va include analiza 
economico-financiară a activităţii întreprinderilor de stat şi/sau societăţilor comerciale cu cota de 
stat ce depăşeşte 25 la sută din capitalul social, rezultatele administrării prin prisma evaluării 
indicatorilor de performanţă stabiliţi, identificării riscurilor aferente fiabilităţii acestora (riscuri

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108591&lang=ro
http://www.servicii.fisc.md


patrimoniale, de producere, de marketing, de credit ş.a.), precum şi măsurile întreprinse în scopul 
eficientizării administrării proprietăţii publice.

21. Agenţia Proprietăţii Publice va generaliza şi va prezenta Guvernului, pînă la 20 iunie a 
fiecărui an, raportul privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

RIM-MINISTRU Zinaida GRECEANÎI

Contrasemnează:

Prim-viceprim-ministru,

ministrul economiei şi

comerţului Igor DODON

Ministrul finanţelor Mariana Durleşteanu

Nr. 568. Chişinău, 6 mai 2008.

anexa nr.1

anexa nr.11

Modificat prin HG480 din 23.05.18, MO167-175/25.05.18 art.531

Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului nr. 568 

din 6 mai 2008

LISTA

hotărîrilor Guvernului care se abrogă

1. Hotărîrea Guvernului nr. 379 din 3 iulie 1996 “Cu privire la organizarea evidenţei 
proprietăţii publice a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 46-47, 
art.391).

2. Hotărîrea Guvernului nr.776 din 16 august 1999 “Cu privire la modificarea Hotărîrii 
Guvernului Republicii Moldova nr. 379 din 3 iulie 1996" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1999, nr. 93, art.816).

3. Hotărîrea Guvernului nr.220 din 20 martie 2001 “Cu privire la modificarea Hotărîrii 
Guvernului Republicii Moldova nr. 379 din 3 iulie 1996" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2001, nr. 35-38, art.255).

4. Compartimentul V al Modificărilor şi completărilor operate în unele hotărîri ale

http://www.legis.md/UserFiles/Image/an_1_568.doc
http://www.legis.md/UserFiles/Image/anexa_1_801_.doc


Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1376 din 10 decembrie 2001 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 155-157, art.1426).

5. Punctul 1 al Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.305 din 23 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2006, nr. 51-54, art.345).



Anexa nr.1 
la Hotărîrea Guvernului 

nr.568 din 6 mai 2008

Darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice 
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 x

inclusiv:
051 mijloace fixe casate
052 mijloace fixe comercializate
053 mijloace fixe transmise altor întreprinderi, instituţii
060 Intrarea mijloacelor fixe x
070 Imobilizări corporale în curs de execuţie 020
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
193 Alte datorii pe termen lung 430
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

Perioada de gestiune
precedentă curentă

220 Venituri din vînzări 010
2201 Costul vînzărilor 020
230 Profit brut (pierdere brută) 030
240 Alte venituri din activitatea operaţională 040
2401 Total cheltuieli din activitatea operaţională 050+060+070
2402 Cheltuieli administrative 060
2403 Rezultat din activitatea operaţională: profit (pierdere) 080
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 bunurilor proprietate de stat primite în 

administrare economică
290 Valoarea utilajului dat în locaţiune/arendă sau comodat
291 Suprafaţa bunurilor imobile (încăperi neutilizate/terenuri) 

date în locaţiune/arendă sau comodat (m.p.)
292 Venitul obţinut din darea în locaţiune/arendă a bunurilor 

(utilaj, încăperi neutilizate/terenuri)
300 Dividende (partea din profitul net) achitate statului sau 

unităţii administrativ-teritoriale
310 Suprafaţa terenului aflat în folosinţă (m.p.)
320 Numărul mediu scriptic al personalului
330 Salariul mediu lunar
340 Indemnizaţia calculată membrilor consiliului societăţii şi 

reprezentantului statului/ consiliului de administraţie al 
întreprinderii

350 Indemnizaţia calculată membrilor comisiei de cenzori
360 Recompensa achitată membrilor consiliului 

societăţii/reprezentantului statului şi comisiei de cenzori 
din profitul net

370 Sponsorizări şi benefacere

H 20 Administratorul________
(semnătura) L.Ş.

Contabilul-şef_________
(semnătura)

(numele, prenumele, telefonul executantului)



Indicaţii pentru completarea dării de seamă privind 
mărimea şi circulaţia proprietăţii publice

1. Rîndul 010, capitalul social se completează în conformitate cu datele din statutul 
întreprinderii de stat/municipale şi societăţii comerciale sau rîndul 010 din anexa nr.3 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).
241. În rîndul 193 se indică valoarea altor datorii pe termen lung (rîndul 430 din bilanţ).

25. În rîndul 200 se indică valoarea totală a datoriilor curente (rîndul 580 din bilanţ).
26. În rîndul 201 se indică valoarea creditelor 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).
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 ).

331. În rîndul 2201 se indică valoarea costului vînzărilor (rîndul 020 din „Situaţia de 
profit şi pierdere”).

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”).

351. În rîndul 2401 se indică suma totală a cheltuielilor de distribuire, administrative şi a 
altor cheltuieli din activitatea operaţională (suma rîndurilor 050, 060, 070 din „Situaţia de profit 
şi pierdere”).

352 În rîndul 2402 se indică valoarea cheltuielilor administrative (rîndul 060 din „Situaţia 
de profit şi pierdere”).

353. În rîndul 2403 se indică rezultatul din activitatea operaţională (rîndul 080 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 bunurilor proprietate de stat primite în 
administrare economică de către societatea pe acţiuni, pe termen lung, dar 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/arendă sau 
comodat, conform contractului încheiat între părţile contractante.

41. În rîndul 291 se indică suprafaţa bunurilor imobile (încăperi neutilizate/terenuri) date 
în locaţiune/arendă sau comodat.

42. În rîndul 292 se indică venitul obţinut din darea în locaţiune/arendă a bunurilor 
(utilaj, încăperi neutilizate/terenuri).

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 calculate 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 calculate 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.



Anexa nr. 11
la Hotărîrea Guvernului nr.568 

din 6 mai 2008

Informaţia privind exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte 
interesele statului/unităţii administrativ-teritoriale în ____________________pentru anul 20

(denumirea completă a agentului economic)

(IDNO al agentului economic) (componenţa numerică a consiliului) (numărul de şedinţe convocate în anul gestionar)

Nr.
d/o

Numele, prenumele 
membrilor 
consiliului/ 

reprezentantului 
statului/unităţii 
administrativ- 

teritoriale

Funcţia 
deţinută în 

cadrul 
consiliului 

societăţii pe 
acţiuni/ 

întreprinderii 
de stat sau 
municipale

Numărul şi data 
procesului-verbal 
ordinului privind 
desemnarea în 

consiliu/reprezentant 
al statului/unităţii 

administrativ- 
teritoriale

Data expirării 
împuternicirilor 

acordate

Numărul de 
şedinţe la care 

a participat

Numărul de 
şedinţe de la 
care a lipsit 
nemotivat

Mărimea totală 
a indemnizaţiei 

achitate pe 
parcursul 

anului 
gestionar

(lei)

1 2 3 4 5 6 7 8

L.Ş. (semnătura administratorului)

Notă: In coloana 7 se indică numărul de şedinţe ale consiliului la care membrul consiliului a 
lipsit nemotivat (fără a prezenta documente confirmative: copii de pe ordinul privind aflarea în 
concediu de odihnă/deplasare, certificatul medical etc.).


