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Informaţia inclusă în acest plan de afaceri este confidenţială şi nu poate fi 
difuzată fără permisiunea conducerii întreprinderii.

PLAN DE AFACERI

I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ÎNTREPRINDEREA

TITLUL PROIECTULUI 
INVESTIŢIONAL

Plan de afaceri pentru 2019 şi direcţiile 
principale de dezvoltare a întreprinderii.

Denumirea întreprinderii: Întreprinderea de Stat „Manejul de Atletică 
Uşoară"

Forma organizatorico-juridică: Întreprindere de Stat

IDNO: 1003600127354

Nr şi seria certificatului de 
înregistrare a întreprinderii: MD 0019830

Data înregistrării întreprinderii : 25.03.1993

Adresa juridică a întreprinderii : MD-2024, str. Andrei Doga nr. 26, mun. 
Chişinău, Republica Moldova

Nr. Telefon: 0 (22) 445 335; 0 (22) 432 330

Nr. fax, email: info@manej.md sau mau.mts.md@gmail.com

Domeniul de activitate principal:

activităţi ale bazelor sportive, activităţi ale 
cluburilor sportive, alte activităţi sportive, 
închirierea şi subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate, activităţi de 
închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi 
echipament sportiv, activităţi de închiriere şi 
leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti

Persoană de contact: Administrator: - LUNGU Mariana
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Agenţia Proprietăţii Publice

Întreprinderea de Stat „Manejul de Atletică Uşoară"

DATE DESPRE FONDATORUL ÎNTREPRINDERII:

Denumirea Adresa

Agenţia
Proprietăţii Publice

MD-2033, Chişinău, Piaţa 
Marii Adunări Naţionale 1

Cota parte din capitalul 
statutar, % (mai mult de 10%)

Majoritar

DATE DESPRE ADMINISTRATOR:

Nume, Prenume: LUNGU Mariana

Studii: Superioare

Specialitatea: Juridică, Contabilitate şi audit, relaţii cu publicul
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Agenţia Proprietăţii Publice

Întreprinderea de Stat „Manejul de Atletică Uşoară"

întreprinderea de Stat „Manejul de Atletică Uşoară" (în continuare - MAU) este o întreprindere 
creată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri a R.S.S.M. din 05.08.1982; înregistrată la 
25.03.1993. Fondator al întreprinderii MAU este Agenţia Proprietăţii Publice, cu sediul în mun. 
Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1.
Principalele genuri de activitate ale MAU conform statutului şi legislaţiei sunt:

1) Selectarea, iniţierea, promovarea şi pregătirea sportivă;
2) Desfăşurarea competiţiilor sportive locale, naţionale şi internaţionale;
3) Participarea la competiţii sportive naţionale şi internaţionale;
4) Organizarea şi desfăşurarea de manifestări cultural-artistice;
5) Organizarea şi desfăşurarea de expoziţii, simpozioane, conferinţe etc.;
6) Darea în locaţiune/chirie a bunurilor imobile date în gestiune;
7) Alte activităţi conexe acestora.

I.S.„Manejul de Atletică Uşoară" este o întreprindere care interacţionează zilnic cu cetăţeni, 
sportivi, şcoli specializate în domeniul sportiv, de asemenea interacţionează şi cu diferiţi agenţi 
economici din Republica Moldova, prin urmare, activitatea desfăşurată de MAU este privită ca 
parte componentă a politicii guvernamentale în domeniul de tineret şi cel sportiv. Administraţia 
MAU are obligaţia de a facilita dezvoltarea culturii şi sportului prin stabilirea unei proceduri de 
raportare clare şi cuprinzătoare. Politica de activitate spre care tinde MAU este îndreptată spre 
asigurarea comodităţii contribuabililor, minimizarea costurilor activităţilor desfăşurate în cadrul 
acestei instituţii, soluţionarea problemelor de ordin organizatoric şi logistic cu care se confruntă 
sportivii şi alţi beneficiari, toate acestea având drept scop general promovarea culturii şi a 
activităţilor sportive.
Veniturile MAU (în mare parte provenit din locaţiune) constituie principala sursă de finanţare 
deoarece întreprinderea se află la autogestiune, iar Administratorul se concentrează atât pe 
asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cât şi pe implementarea 
măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare a întreprinderii.
Din aceste perspective, este necesar ca MAU să-şi impună o misiune cuprinzătoare, priorităţi, 
obiective şi un plan de implementare a acestora, pentru a realiza o contribuţie efectivă. Această 
planificare este necesară îndeosebi în situaţia actuală, iar implementarea ei va aduce beneficii 
atât întreprinderii, cât şi pentru sectorul sportiv, cultural şi de tineret. Necesitatea planificării 
direcţiei de activitate este dictată şi de diversificarea relaţiilor şi formelor de cooperare cu 
partenerii externi ai MAU, de perfecţionare a mecanismelor de management, dezvoltarea 
tehnologiilor informaţionale, dar şi de imperativul menţinerii competitivităţii în raport cu 
progresele mediului de afaceri.

2.2 Descrierea:

Planul de dezvoltare al I.S. MAU pentru 2019 (în continuare - Plan) constituie un document 
complex, care trasează priorităţile de dezvoltare a procesului de administrare a întreprinderii, 
precum şi obiectivele generale şi specifice necesare pentru realizarea acestor priorităţi. 
Prezentul Plan este elaborat în baza Planului de afaceri al întreprinderii pentru perioada 2017-
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2019.

Elaborarea Planului se înscrie în contextul asigurării unui management eficient al instituţiei, 
asigurării unui profit constant precum şi asigurarea condiţiilor optime şi calitative pentru 
sectorul sportiv şi de tineret naţional.

La elaborarea Planului s-au luat în considerare prevederile legislative care reglementează 
sectorul sportiv şi de tineret, cele mai bune practici internaţionale şi naţionale din ultimii ani în 
acest domeniu, precum şi Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret pentru anii 
2014-2020 a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Prezentul Plan este în concordanţă cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 
2007 „Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici", 
cât şi cu alte acte normative în vigoare.

2.3. Scopul »i obiectivele:
Scopul prezentului Plan constă în promovarea continuă a activităţilor sportive şi culturale, 
îmbunătăţirea condiţiilor oferite concretizate într-un ansamblu de servicii de înaltă calitate, 
prestate în conformitate cu necesităţile de ultimă oră în domeniul sportiv concomitent cu 
creşterea rezultativă a sportivilor autohtoni. Un alt scop de bază vizează încheierea acordurilor cu 
diferiţi parteneri, necesare realizării obiectivelor de interes comun între MAU şi mediul său, care 
include: agenţii economici, sportivi, mass-media, instituţii şi organizaţii publice şi private, proprii 
angajaţi precum şi organizaţii internaţionale.
De asemenea se tinde spre o administrare managerială şi economică modernă şi eficientă, 
capabilă să ofere servicii şi asistenţă bazată pe tehnologii informaţionale performante, constituită 
pe respectul şi încrederea contribuabililor, datorate deservirii automatizate şi performante, 
reducerii costurilor, profesionalismului angajaţilor şi standardelor înalte de conduită - aceasta 
este viziunea stabilită la elaborarea prezentului Plan.
Activitatea MAU se bazează pe următoarele valori: legalitatea - respectarea strictă a legislaţiei 
de către angajaţii şi administraţia MAU; transparenţa - rezultatele activităţii MAU sînt publice şi 
pot fi supuse monitorizării din partea Consiliul de Administraţie, de Fondator precum şi a altor 
persoane, în condiţiile legii; responsabilitatea - principiu potrivit căruia angajaţii întreprinderii 
sânt responsabili în faţa legii şi a societăţii civile; profesionalismul şi performanţa - încorporează 
calificările necesare şi experienţa adecvată pentru o activitate profesionistă;___________________

III. PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE PENTRU 2019:

3.1 Principalele direcţii de activitate. Pentru anul 2019 întreprinderea îşi propune 
următoarele direcţii prioritare de activitate:

Extinderea serviciilor de calitate în domeniul sportiv, cultural şi de tineret;
Încurajarea competiţiilor şi activităţilor naţionale şi internaţionale în promovarea imaginii 
pozitive a sportului cât şi a culturii;
Eficientizarea procesului managerial al Î.S. MAU;
Creşterea veniturilor şi reducerea cheltuielilor Î.S. MAU;
Alte activităţi de bună gestiune şi management.

3.2. Planul activităţilor şi perioada de implementare.

5



Agenţia Proprietăţii Publice

Întreprinderea de Stat „Manejul de Atletică Uşoară"

A c ţ iu n i Subacţiu n i
Ind icato ri de  

p rod u s/re zu lta t
T e rm e n  de  

rea liza re  (luna)

R e sp on sab il
(su b d iv iz iu ne/ a

ngajat)

OBIECTIVUL NR.1: RESPECTAREA CADRULUI LEGISLATIV EXISTENT

Intru realizarea politicilor de tineret şi culturale, prevederilor actelor legislative şi normative în 
vigoare ce reglementează relaţiile sportive cât şi a Strategiei Naţionale de Dezvoltare a 
Sectorului de Tineret Pentru anii 2014-2020, activitatea în noul an de activitate va fi 
direcţionată spre realizarea următoarelor obiective:

1.1.
Actualizarea 
documentelor 
interne ale 
întreprinderii

1.1.1Semnarea şi înregistrarea 
Contractului Colectiv de Muncă 
şi a Statelor de Personal la 
Inspecţia de Stat a Muncii.

State de Personal 
semnate, 
înregistrate şi 
aprobate

I-II jurisconsult

1.1.2. Monitorizarea 
actualizărilor legislaţiei de 
orofil a RM şi asigurarea 
implementării în cadrul 
Întreprinderii. Publicarea pe 
pagina web a Întreprinderii.

Publicarea actelor 
normative în 
compartimentul 
legislativ al site- 
ului întreprinderii

permanent jurisconsult

1.1.3 Reprezentarea în modul 
stabilit de legislaţie, intereselor 
Întreprinderii în instanţele 
judecătoreşti şi alte organe 
jurisdicţionale, autorităţi 
publice centrale sau locale, 
persoane fizice şi juridice.

- permanent jurisconsult

1.1.4 Actualizarea fişelor de 
post

Fişele de post 
actualizate şi 
aprobate

permanent jurisconsult

1.1.6. Pregătirea şi semnarea 
acordurilor (şi acordurilor 
adiţionale) cu locatarii şi 
comodatarii întreprinderii.

Acorduri
adiţionale
semnate. permanent jurisconsult

1.1.7. Îndeplinirea lucrărilor 
de secretariat conform 
procedurilor legale şi conform 
actelor normative

Lucrările de 
secretariat 
efectuate în 
conformitate cu 
procedurile 
legale.

permanent jurisconsult

1.1.8. Monitorizarea 
respectării clauzelor 
contractuale individuale de 
muncă şi a contractelor civile 
încheia de Î.S „MAU"

Clauzele
contractuale
respectate/Lipsa
litigiilor. permanent jurisconsult

OBIECTIVUL 2. ASIGURAREA STABILITĂŢII ŞI CREŞTEREA POTENŢIALULUI 
ECONOMICO-FINANCIAR AL ÎNTREPRINDErIi

2.1. Evidenţa şi 
efectuarea 
operaţiunilor 
financiare.

2.1.1. Asigurarea evidenţei Evidenţă
contabile contabilă

efectuată în permanent
conformitate cu
legislaţia.

contabil-
şef/contabil
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2.1.2. Asigurarea 
decontărilor cu beneficiarii

Lipsa restanţelor 
în raport cu 
debitorii şi 
creditorii 
întreprinderii.

permanent

contabil-
şef/contabil

2.1.3. Elaborarea şi 
prezentarea rapoartelor 
financiare şi a dărilor de 
seamă.

Rapoarte şi dări 
de seamă 
efectuate în 
termenul 
prevăzut de 
legislaţie.

permanent

contabil-
şef/contabil

2.1.4. Elaborarea politicilor 
contabile pentru a. 2019.

Politica contabilă 
pentru anul 
curent elaborată 
şi aprobată.

I-III
contabil-
şef/contabil

2.1.5. Asigurarea efectuării 
inventarierii bunurilor 
materiale ale Întreprinderii, 
conform ordinilor.

Act de 
inventariere 
efectuat şi 
aprobat

permanent
contabil-
şef/contabil

2.1.6. Efectuarea controlului 
asupra utilizării rentabile şi 
adecvate a mijloacelor 
financiare ale întreprinderii.

Analiză/Dare de 
seamă elaborată. permanent

contabil-
şef/contabil

2.1.7. Formarea rapoartelor 
privind vărsămintele efectuate 
în bugetele locale.

Raport privind 
vărsămintele în 
bugetele locale 
efectuat.

permanent
contabil-
şef/contabil

2.1.8 Efectuarea plăţilor către 
instituţiile bancare, 
rambursarea datoriilor.

Lipsa datoriilor în 
bilanţ permanent

contabil-
şef/contabil

O B IE C T IV U L  N R . 3 : P R O M O V A R E A  IM A G IN II  Î .S .„M A N E JU L  D E  A T L E T IC Ă  U Ş O A R Ă "  Î N  R A P O R T  
C U  P A R T E N E R II  P R E C U M  Ş I  A  C O O P E R Ă R II  LA  N IV E L  N A T IO N A L

3.1.1. Actualizarea cu 
regularitate site-ului MAU cu 
informaţii şi activităţi recente

Site actualizat
permanent Administrator

3.1.
Îmbunătăţirea şi 
promovarea 
imaginii MAU şi 
desfăşurarea 
activităţilor de 
PR ale instituţiei 
prin intermediul 
reţelelor de 
socializare, site 
şi alte surse de 
informare în 
masă.

3.1.2. Crearea unei poşte 
electronice a întreprinderii 
prin care să fie meţinută 
corespondenţa electronică 
oficială cu partenerii

Poştă electronică
creată
(realizat) I-II Administrator

3.1.3. Crearea unei pagini pe 
reţelele de socializare cele 
mai actuale

Pagină
electronică (grup) 
creată pe cel 
puţin o reţea de 
socializare

I-VI Administrator

3.1.4. Asigurarea promovării 
imaginii I.S.„MAU" în raport 
cu partenerii

Afişarea logoului 
Î.S.„Manejul de 
Atletică Uşoară" 
în cadrul 
evenimente 
importante din 
ţară.

permanent Administrator

3.2.Promovarea
parteneriatului

3.2.1. Semnarea acordurilor 
de colaborare cu instituţiile 
din acelaşi domeniu

Semnarea a cel 
puţin 2 acorduri 
de colaborare cu

permanent Administrator/
jurisconsult

7



Agenţia Proprietăţii Publice

Întreprinderea de Stat „Manejul de Atletică Uşoară"

şi a dialogului 
social, prin 
colaborarea cu 
instituţiile 
conexe (AO, 
ONG-uri cu 
obiective 
similare).

instituţii de profil, 
ONG-uri, Asociaţii 
etc)

3.2.2. Desfăşurarea 
întrunirilor/şedinţelor/seminar 
elor tematice

Desfăşurarea a 
cel puţin 3 
şedinţe/întîlniri 
tematice cu 
actorii din acelaşi 
domeniu de 
activitate.

permanent Administrator/
jurisconsult

O B IE C T IV U L  N R . 4 : ÎM B U N Ă T Ă Ţ IR E A  C A L IT Ă Ţ II  S E R V IC IIL O R  P R E S T A T E  D E  C Ă T R E  Î .S .„ M A U "  
Ş I  C R E Ş T E R E A  IM P A C T U L U I  C U LT U R A L

4.1.
Îmbunătăţirea 
calităţii 
serviciilor 
prestate de 
către Î.S.„MAU"

4.1.1. Creşterea veniturilor 
întreprinderii

Creşterea 
venitului în 
fiecare an cu cel 
puţin 5%

permanent
Administrator/

Contabil-
şef/Jurisconsul

t
4.1.2. Eficientizarea 
distribuţiei mijloacelor şi 
reducerea cheltuielilor

Diminuarea
pierderilor
înregistrate permanent

Administrator/
Contabil-

şef/Jurisconsul
t

4.1.3. Valorificarea 
creanţelor datorate de către 
debitorii Î.S. MAU.

Reducerea sumei 
datorate de către 
debitori cu cel 
puţin 10% faţă 
de anul 
precedent

permanent

Administrator/
Contabil-

şef/Jurisconsul
t

4.2. Creşterea
impactului
cultural

4.2.1. Creşterea nr. de 
activităţi culturale şi sportive 
desfăşurate în cadrul 
instituţiei

Creşterea nr. de 
activităţi cultural- 
artistice cu cel 
puţin 10% faţă 
de anul 
precedent

permanent Administrator

4.2.2.Acordarea suportului 
logistic pentru organizarea 
activităţilor sportive şi 
culturale.

Suport acordat în 
termenii şi 
condiţiile 
solicitate de 
instituţiile de 
profil (Federaţii, 
Minister, etc.)

permanent Administrator/
Jurisconsult

4.2.3.Extinderea serviciilor de 
calitate în procesul de 
educaţie sportivă şi culturală 
a sportivilor şi tinerilor.

Diversificarea 
evenimentelor 
sportive 
desfăşurate în 
cadrul
instituţiei/Modern 
izarea parţială 
şi/sau
menţinerea în 
stare
satisfăcătoare a 
utilajului sportiv

permanent

Administrator/
Instructor
Sportiv
(Antrenorii
şcolilor
comodatare)

CAPITOLUL IV. ANALIZA SPECIFICULUI ÎNTREPRINDERII.
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3.1. Matricea SWOT

STRENGHTS (Puncte Forte) WEAKNESSES (Puncte Slabe)

(i) întreprinderea beneficiază de un 
management modem
(ii) găzduirea a unui nr. mare de şcoli sportive 
de profil;
(iii) existenţa unui aparat contabil de 
specialitate cu experienţa şi interesat în 
menţinerea şi dezvoltarea întreprinderii;
(iv) existenţa unei infrastucturi, clădiri, spaţii, 
teren etc
(v) personalul relativ calificat exitent;
(vi) exitenţa unei săli de sport care poate 
găzdui o multitudine de evenimente
(vii) întreprinderea are la dispoziţie 2 terenuri 
mari sportive.
(viii) amplasarea instituţiei oferă un şir de 
avantaje.
(ix) costul serviciilor este mai ieftin în 
comparaţie cu alţi concurenţi.
(x) reputaţia bună a întreprinderii.
(xi) nivelul de dotare este mai bun în 
comparaţie cu alte întreprinderi similare.

(i) Achitarea de către şcolile sportive a serviciilor 
aferente locaţiunii (servicii comunale)
(ii) starea tehnica precara a utilajelor sportive şi 
lipsa anumitor categorii de utilaje ce concură la 
aplicarea tehnologiilor cu costuri cît mai reduse;
(iii) lipsa mijloacelor de comunicaţie eficiente între 
şcoli, administraţie şi organizaţiile de profil;
(iV) lipsa unei infrastructuri şi stabilităţi financiare 
cu scopul susţinerii meselor muncitorilor sezonieri 
şi chiar permanenţi;
(v) neutilizarea terenurilor sportive la capacitate 
maximă;
(vi) inexistenţa unui plan de marketing privind 
valorificarea serviciilor specifice;
(vii) întârzierea a plăţilor pentru 
comodat/locaţiune;
(viii) folosirea muncitorilor permanenţi calificaţi în 
activităţi mai multe activităţi.;
(ix) lipsa de comunicare între departamente şi 
forme de producţie pe o structură tehnică;
(x) personal în vîrstă.
(xi) lipsa unei strategii durabile de dezvoltare al 
capacităţilor prezente şi de dotare continuă
(xii) imposibilitatea semnării contractelor pentru 
un termen mai mare de 1 an.

OPPORTUNITIES (Oportunităţile) THREATS (Ameninţările)

(i) realizarea unui plan de relansare a 
întreprinderii bazat pe conceperea unui plan de 
afaceri care să reflecte un standard mediu de 
exploatare al condiţiilor actuale de producţie, 
care să fie susţinut de către potenţialii asociaţi, 
alte fonduri;
(ii) conceperea rapida a unui plan de marketing 
pentru serviciile existente şi care se vor realiza 
în anul prezent;
(iii) creşterea venitului;

(iv) realizarea unor proiecte de finantare privind 
dotări noi cu echipament, condiţii etc.

(i) presiunea tot mai crescândă a 
concurenţei;
(ii) intrarea într-o perioadă de recesiune 
economică la nivel naţional sau internaţional;
(iii) intrarea unor noi competitori, relativ 
ieftini, pe piaţă;
(iv) neracordarea întreprinderii la normele şi 
standartele sportive internaţionale;
(v) concurenţa în sectorul organizării 

evenimentelor este puternică;
(vi) Presiunea permanenta a competitorilor 
externi cu servicii la preţuri de cost mai 
scăzute.

CAPITOLUL V. MONITORIZARE, EVALUARE ŞI RAPORTARE.
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4.1. Metodele de monitorizare, evaluare şi raportare. In procesul de implementare a prezentului 
Plan se va efectua monitorizarea continuă a realizării obiectivelor, a utilizării resurselor financiare 
şi a rezultatelor obţinute, pentru ca, în caz de necesitate, să fie operate modificări şi actualizări.

Pentru implementarea cu succes a Planului, activitatea I.S. MAU va fi raportată trimestrial 
Consiliului de Administraţie.

Responsabil pentru raportare va fi Administratorul I.S. „MAU" dna Mariana Lungu. Consiliul de 
Administraţie va examina, va evalua pe etape şi va monitoriza activitatea întreprinderii precum şi 
va aproba planurile tematice de implementare a obiectivelor. Consiliul va convoca trimestrial 
şedinţe ale grupurilor de lucru pe tematici şi va direcţiona strategic activitatea lor. Consiliul va 
prezenta Ministerului trimestrial rapoarte privind implementarea Planului.

CAPITOLUL V. RESURSELE UMANE ALE ÎNTREPRINDERII

5.1. Locuri de muncă

Numărul actual de salariaţi Permanenţi 
(persoane) unităţi

Sezonieri 
(persoane) unităţi

Conform Statului de 
personal, inclusiv:

32 -

1. femei 13 -

2. bărbaţi 17 -

3. tineri până la 30 ani 2 -

Numărul planificat de 
salariaţi pentru 2019, 
inclusiv:

32 10

1. femei 13 -

2. bărbaţi 17 -

3. tineri până la 30 ani 2 -

5.2. Descrierea resurselor umane

Administraţia întreprinderii la moment este formată din cinci unităţi, Administrator, Contabil şef, 
Jurisconsult,Inginer şef şi Contadil.
În cadrul întreprinderii sunt două subdiviziuni, Secţia de exploatare cu 20,50 unităţi şi Sectorul 
ingineresc cu 5 unităţi cu fondul anual de retribuire a muncii în sumă de 109 970,00 lei, salariul 
mediu fiind în jur de 3 600,00 lei.
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CAPITOLUL VI. DATE PRIVIND BUNURILE ÎNTREPRINDERII

6.1. Descrierea

Nr. Denumirea Note
1 Numărul cadastral 0100.423.230
2 Oraşul Chişinău
3 Raionul Râşcani
4 Ad resa Str. Andrei Doga 26
5 Categoria de folosinţă a terenului Teren pentru construcţii, modul de folosire - 

neproductiv
6 Forma terenului Dreptunghi
7 Calitatea drumului de acces Drum asfaltat în stare bună
8 Înclinaţia terenului (panta) 5 grade
9 Gradul de poluare a zonei Bună
10 Comunicaţii inginereşti Reţeaua urbană de energie electrică, reţea de 

apă şi sanitaţie, reţea de telefonie şi internet, 
gazoduct.

11 Circulaţia pe stradă Mică
12 Amplasarea faţă de strada 

principală
Pe strda principală

13 Parca re Este pentru 10-15 automobile

6.2. Descrierea proprietate imobiliară - construcţie

Nr. Denumirea Note
1 Numărul cadastral 0100.423.230.01
2. Oraşul Chişinău
3. Raionul Râşcani
4. Adresa Str. Andrei Doga, 26
5. Tipul bunului imobil Construcţie
6. Activitatea bunului imobil Funcţionează
7. Segmentul pieţei Obiect special
8. Modul de folosinţă Complex sportiv

6.1. Descrierea proprietate imobiliară - construcţie

Nr. Denumirea Note
1. Numărul cadastral 0100.423.230.02
2. Oraşul Chişinău
3. Raionul Râşcani
4. Adresa Str. Andrei Doga, 26
5. Tipul bunului imobil Construcţie
6. Activitatea bunului imobil Nu funcţionează
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7. Segmentul pieţei Obiect special
8. Modul de folosinţă Construcţie specială (distribuirea apei, energiei, 

gazului)

6.2. Descrierea proprietate imobiliară - teren

Nr. Denumirea Note
1. Numărul cadastral 0100.423.231
2. Oraşul Chişinău
3. Raionul Râşcani
4. Adresa Str. Andrei Doga, 26
5. Categoria de folosinţă a terenului Teren pentru construcţii, modul de folosinţe - 

neproductive
6. Forma terenului Formă dreptunghiulară
7. Calitatea drumului de acces către teren Nu este
8. Gradul de poluare al zonei Foarte bună
9. Înclinaţia terenului (panta) 0 grade
10. Comunicaţii inginereşti Reţea urbană energie electrică
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