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ÎNTREPRINDEREA DE STAT  ,,PALATUL REPUBLICII” 

 

Întreprinderea de Stat ,,PALATUL REPUBLICII" a fost creată în 

conformitate cu Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 455 din 29.06.1994 

“Cu privire la înființarea Palatului Republicii”, cu modificările și completările 

ulterioare. Fondatorul Întreprinderii este Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.  

Î.S. „Palatul Republicii” își desfășoară activitatea în bază de autogestiune 

financiară cu dotație din Bugetul de stat. 

     Genurile de activitate 

 deservirea ceremoniilor oficiale și tratativelor diplomatice; 

 prestarea serviciilor de organizare și desfășurare la nivel înalt a acțiunilor 

desfășurate de persoane fizice și juridice; 

 locațiunea bunurilor imobiliare; 

 activități de servicii sociale; 

 activități în domeniul alimentației publice: comerțul cu amănuntul, cantine; 

 comerțul cu amănuntul al băuturilor răcoritoare și alcoolice, produselor din 

tutun. 

 

Sursele principale de venit ale Î.S. „ Palatul Republicii”: 

- Darea în locaţiune  a  încăperilor pe termen lung  în bază de contract şi a 

sălilor,  

- deservirea  delegațiilor oficiale și recepții, seminare, conferințe, concursuri 

de dansuri de gală,  fourchette-uri, catering. 

Toate acțiunile organizate în incinta Întreprinderii sunt coordonate cu 

Fondatorul. Deservirile din cafenea sunt de tip închis (numai la comandă).  

Tarifele pentru chiria salilor sunt aprobate de catre Fondator. Cafeneaua și 

cantina își desfasoăra activitatea conform  licențelor de categorie. 

Cafeneaua din incinta Palatului Republicii funcționează  în conformitate cu 

categoria I, iar cantina nr. 102 din incinta Casei Guvernului - categoria II.  

Directorul  Î.S. “Palatul Republicii” este dl Tudor  Nirean, numit prin ordinul 

Cancelariei de Stat nr. 54-P din 23.08.2006. Salariul lunar pentru anul 2015  

constituie 13 477.   

 



  Retribuția anuală a membrilor Consiliului de Administrație al Î.S. ,,Palatul 

Republicii” este prezentată un următorul tabel: 

 

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 

1. 
Andreeva Steluța 

Membru 
Ordin nr.343-A 

06.04.3015 

Ordin nr.444-a 

29.06.2015 
Unu  4000 

2 
Bănăruc Eduard 

Președinte 
Ordin nr.91 din 

05.03.2013 
-- Patru  36000 

3 
Ceauș Sergiu 

Membru Ordin nr.471 

din 31.07.2015 
-- doua  10000 

4 
Mihail Sorin 

Membru 
Ordin nr.264-A din 

24.07.2014 
-- patru  24000 

5 
Sturza Eugeniu 

Membru -- 
Ordin nr.343 A 

din 06.04.2015 
--  2000 

6 
Toma Diana 

Membru 
Ordin nr.91 din 

05.03.2013 
-- patru  24000 

7 
Bocan Emilia 

Membru 
Ordin nr. 91 din  

05.03.2013 
-- patru  24000 

 

 

 

 

 

 

 



Devizul de cheltuieli și venituri pentru anul  2015: 

Nr. 

d/o 
Denumirea indicilor 

Plan a.2015 

mii lei 

De facto 

a. 2015 

mii lei 

 

1 Arenda temporară (încasări de o singură dată) 

 

4125,0 

 

3 485,0 

 

2 Venitul global în urma realizării producției  (cafea) 

 

3400,0 

 

4 393,3 

 

3 
Dotaţii din bugetul republican 

 

2700,0 

 

1 690,0 

 

4 Diferenţa de curs 
- 

 

28,6 

 

 
Total venit: 

 
10225,0 

 

9 596,9 

 

 
Total cheltuieli: 

 
12521,58 

 

10 368,6 

 

 Serviciile comunale:   

1 
Energia electrică 

 
576,6 513,4 

2 
Energia termică 

 
1445,0 703,1 

3 
Apa şi canalizarea 

 
413,3 101,9 

4 
Deservirea ascensoarelor, salubritatea 

 
60,8 51,2 

5 Întreținerea Transportului 64,4 46,3 

6 

Servicii acordate conform contractelor (dezinfecția, ser. de 

curățătorie, spălare covoarelor, fețe de masa, serv. aparat de 

casa, serv. telecomunicații și posta) 

90,0 72,5 

7 Uzura materialelor fixe 1030,4 1030,8 

8 Uzura inventarului 72,0 137,6 

9 Costul vînzărilor 1225,0 1665,4 

10 Întreținerea clădirii (reparația curentă) 350,0 134,2 

11 
Salariul 

 
5437,7 4589,2 

12 
Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat 

 
1250,00 1041,9 

13 
Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală 

 
217,51 198,1 

14 Impozite  18,5 14,9 

15 Alte cheltuieli 270,37 68,1 

 
 

Venit-Pierderi 

 

-2296,58 -771,7 

 



  

    

   Începînd cu anul 2013 Î.S. „Palatul Republicii”  a majorat capitalul social cu 

152000,0 mii lei în urma evaluării propuse de către Curtea de Conturi, uzura 

imobilului automat s-a majorat constituind 1030,8 mii lei anual care respectiv are cea 

mai mare influență asupra rezultatelor financiare.  

   Totodată, se constată creșterea cheltuielilor pentru intreținerea și deservirea 

încăperilor, majorarea prețurilor la serviciile comunale, care respectiv  duc la 

imposibilitatea  achitarii  altor cheltuieli  pentru  întreținerea clădirii fără dotația din 

buget. 

Conform articolul 13
1 

al Legii nr. 146 din 16.06.1994 “Cu privire la 

Întreprinderea de Stat”, Î.S. ,,Palatul Republicii” nu întrunește toate criteriile 

prevăzute necesare
 
pentru efectuarea auditului rapoartelor financiare anuale.  

 


