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RAPORTUL 

 

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA 

 

Î.S. COMPLEXUL „CASA PRESEI” 

 

 pentru anul 2015 

 

 

Dezvoltarea şi performanțele activității 

   Întreprinderea de Stat Complexul „Casa Presei” a fost înregistrată la Camera 

Înregistrării de Stat la 9 decembrie 1997, fiind creată prin decizia Concernului Presa nr.7 

din 26 martie 1997 și reorganizată prin Hotărîrea Guvernului nr.700 din 21 iulie 2001 cu 

numărul 1003600090832. 

  Sediul întreprinderii: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 22. 

  Conform Statutului, capitalul social al Complexului “Casei Presei “ constituie 

10255401 lei. 

   Conform actelor de constituire, principalul gen de activitate îl constituie 

exploatarea și darea în locațiune a bunurilor imobiliare proprii. 

   Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune a fost de 32 persoane. 

   Întreprinderea de Stat Complexul „Casa Presei” îşi desfăşoară activitatea sa economică 

în corespundere cu prevederile Legii nr.146-XIII din 16.06.1994 ,,Cu privire la 

întreprinderea de stat”, Legii nr.845 din 03.01.1992 ,,Cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi”, Statutului întreprinderii, indicaţiilor şi dispoziţiilor Cancelariei de Stat a 

Republicii Moldova, precum şi altor acte normative. 

   Toate spaţiile neutilizate sunt transmise în chirie în conformitate cu Regulamentul de 

dare în locaţiune a activelor neutilizate ale statului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

RM nr. 483 din 29.03.2008 (M.O., nr. 69-71, art. 460 din 04.04.2008). Cuantumul chiriei 

este calculat conform Legii Bugetului de stat pe anul respectiv.  

   Activitatea pe perioada de gestiune a fost axată în special pe prestarea serviciilor de 

locațiune, beneficiari fiind  persoane juridice şi fizice. 

   Astfel pe parcursul anului  2015 a fost dată în locaţiune  o suprafaţă de 5913,35 m
2 

,  

fiind  încheiate 191 contracte de locaţiune  dintre care: 42 contracte  pentru o suprafață  

de 1356,96 m
2
 încheiate cu publicațiile periodice (redacții) şi 149 contracte de locaţiune 

pentru o suprafața de - 4556,39 m
2
 cu  alți agenți economici şi persoane fizice.  
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   Conform situației financiare anul 2015 a fost finalizat cu următorii indicatori: 

Venitul total - 7385,3 mii lei, 

Cheltuieli totale - 6743,5 mii lei, 

Profitul pînă la impozitare – 658,1 mii lei, 

Cheltuieli privind impozitul pe venit – 226,4 mii lei, 

Profitul net al perioadei de gestiune – 431,7 mii lei. 

 

    În conformitate cu Statutul întreprinderii, Legea ,,Cu privire la întreprinderea de stat” 

(nr.146-III din 16.06.1994, HG110 din 23.02.2011, art.1, alin.4), Consiliul de 

administrație a aprobat în data de 28 aprilie 2016 decizia de repartizare a profitului net 

pentru anul 2015, după cum urmează: 

- Formarea capitalului de rezervă ................................... 5% (21586,65 lei) 

- Defalcări în Bugetul de stat ......................................... 25% (107933,25 lei) 

- Formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii ...... 70% (3022013,10 lei) 

   Pe parcursul anului 2015 au fost calculate şi transferate la buget impozite în sumă de  

3303,7 mii lei: 

-TVA – 897,1 mii lei; 

- impozit din venit persoane fizice – 371,2 mii lei; 

- contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii – 770,9 mii lei; 

- contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii –200,6 mii lei; 

- prima pentru asigurările obligatorii de asistență medicală -273,9 mii lei; 

- impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător - 251,2 mii lei;  

- defalcări din profit pentru an. 2014- 538,6 mii lei. 

 

PERFORMANȚELE ECONOMICO-FINANCIARE 

ALE ÎNTREPRINDERII 

Situația de profit și pierderi pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015 

 

Indicatori 

 

Cod rd. 

Perioada de gestiune 

 

Precedentă 

 

Curentă 

Venituri din vînzări 010 9060611 7385303 

Costul vînzărilor 020 5070380 3409158 

Profit brut (pierdere brută) 030 3990231 3976145 

Alte venituri din activitatea operațională 040 19546 13178 
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Cheltuieli de distribuire 050 215172 - 

Cheltuieli administrative 060 2375450 2577296 

Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 37567 757065 

Rezultatul din activitatea operațională: 

profit (pierdere) 
080 1381588 654962 

Rezultatul din alte activități: profit 

(pierdere) 
090 (53294) 3160 

Profit (pierdere ) pînă la impozitare) 100 1328294 658122 

Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 251173 226389 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 

gestiune 
120 1077121 431733 

 

RETRIBUŢIILE CONDUCERII ÎNTREPRINDERII ŞI ALE 

 MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

   Retribuţia lunară a Administratorului Î.S. Complexul “Casa Presei”, dl Andrei 

URMAŞ  pentru anul 2015 a fost de 12 451,00 lei. 

   Retribuţia anuală a membrilor Consiliului de Administraţie a Î.S. Complexul “Casa 

Presei” este prezentat în tabelul următor: 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

membrilor 

Consiliului de 

Administraţie a 

Întreprinderii 

Funcţia 

deţinută în cadrul 

Consiliului de 

Administraţie a 

Întreprinderii 

Numărul şi data 

procesului-verbal 

ordinului, privind 

desemnarea  în CA 

Numărul 

de şedinţe  

la care a 

participat 

Mărimea 

totală a 

indemnizaţiei 

achitate pe 

parcursul 

anului 2015 

(lei) 

 

1 

 

Bănăruc Eduard 

Preşedintele 

Consiliului de 

Administraţie 

 

Ordinul nr. 91-A din 

05.03.2013 
4 38500 
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Vîrlan Nelea 

 

Membrul Consiliului 

de Administraţie 

 

Ordinul nr. 91-A din 

05.03.2013 
4 27900 
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Cugut Maria 

 

Membrul Consiliului 

de Administraţie 

 

Ordinul nr. 91-A din 

05.03.2013 
4 27900 
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Jandîc Livia 

Membrul Consiliului 

de Administraţie 

 

Ordinul nr. 91-A din 

05.03.2013 
4 27900 
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Onofrei Irina 

Membrul Consiliului 

de Administraţie 

 

Ordinul nr. 91-A din 

05.03.2013 
3 13750 

 


