
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL 
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA 

Î.S. „PENSIUNEA DIN HOLERCANI" 

pentru anul 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     



 Dezvoltarea şi performanţele activităţii  Î.S. “Pensiunea din Holercani” 

     Întreprinderea de Stat „Pensiunea din Holercani”  a fost  creată  în locul fostei „Case 

de odihnă Guvernamentale Holercani” în conformitate cu  Hotărîrea Guvernului R.S.S. 

Moldovenești nr. 14 din 18 ianuarie 1991 „Cu privire la crearea „Pensiunii pentru odihna  

familiilor”. Scopul - asigurarea odihnei lucrătorilor din organele de conducere, ministere, 

departamente, servicii, inspectorate de stat, delegațiilor şi turiştilor din străinătate. 

Capitalul social al întreprinderii la finele anului 2015 a constituit  40881972 lei. Numărul 

mediu de angajați pentru anii 2014-2015 este de 61 persoane.   

 

   Datele de contact: Republica Moldova, satul Ustia, raionul Dubăsari, MD 4784. 

 

 Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii sunt: 

 - Servicii de locațiune acordate APC în baza contractelor de comodat;                                  

       - servicii de cazare;       

         - arenda sălii pentru festivități;           

         - arenda sălii pentru şedințe. 

          

   În scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate de întreprindere şi a atragerii a mai 

multor agenţi economici precum şi a persoanelor fizice, creării  condiţiilor cît mai 

favorabile pentru odihnă, pe parcursul anului 2015  au fost realizate un şir de lucrări de 

modernizare, dezvoltare şi optimizare a activității după cum urmează: 

 - Îngrijirea spațiilor verzi (curățare sanitară a tufarilor și copacilor); 

 - curățarea canalului de scurgere a apelor subterane; 

 - amenajarea parțială a plajei și parcului; 

 - amenajarea sălilor cantinei ; 

 - dotarea camerelor din blocurile nr.1 și nr. 2 cu mobilier şi  utilaj;   

 - reparațiea sistemului de canalizare al blocului nr.2;  

 - reparațiea pardoselilor din sălile cantinei; 

 - schimbarea geamurilor în blocul nr. 2 și blocul administrativ în PVC; 

           - reglarea rețelei de alimentare cu apă potabilă; 

           - restabilirea sistemului de apărare împotriva incendiilor.  

 

   Întreprinderea a desfășurat în anul 2015 un șir de măsuri orientate spre sporirea 

resurselor financiare, fiind încheiate contracte de prestare a serviciilor cu următorii 

agenţi economici: 

1. Organizația Obștească ,,Sănătate pentru Tineri”; 

2. Asociația Națională a Tinerilor Manageri din Moldova; 

3. Asociația Obșteasc ,,Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”; 

4. Asociația Obștească ,,Asociația Persoanelor de vîrstă înaintată ,,Inspirație”; 

5. Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA). 

 

   Î.S. ”Pensiunea din Holercani” prestează, de asemenea, servicii Autorităţilor Publice 

Centrale care au distribuite vile şi căsuţe pentru odihnă.  

 



PERFORMANȚELE ECONOMICO-FINANCIARE 

ALE ÎNTREPRINDERII 

Situația de profit și pierdere de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2015 

Indicatori Cod rd. 

Perioada de gestiune 

 

 

Precedentă 

 

curentă 

1 2 3 4 

Venituri din vînzări 

 
010 1765783 3355911 

Costul vînzărilor 

 
020 5347810 2553104 

Profit brut (pierdere brută) 

 
030 (3582027) 802807 

Alte venituri din activitatea 

operaţională 

 

040 5291928 6739539 

Cheltuieli de distribuire 

 
050  642796 

Cheltuieli administrative 

 
060 1142696 1184605 

Alte cheltuieli din activitatea 

operaţională 

 

070 1542713 5724553 

Rezultatul din activitatea 

operaţională: profit  (pierderi) 

 

080 (975508) (9608) 

Rezultatul din alte activităţi: profit 

(pierdere) 

 

090   

Profit (pierdere) pînă la impozitare  

 
100 (975508) (9608) 

Cheltuieli privind impozitul pe venit 

 
110  18648 

Profit net (pierdere netă) al perioadei 

de gestiune 

 

120 (975508) (28256) 

 

 

 



  În rezultatul tuturor acțiunilor întreprinse pe parcursul anului de gestiune, 

Întreprinderea a micşorat pierderile faţă de anul precedent cu  947,2 mii lei. 

 
RETRIBUŢIILE CONDUCERII ÎNTREPRINDERII ŞI ALE MEMBRILOR CONSILIULUI 

DE ADMINISTRAŢIE 

 

   Retribuția lunară pentru anul 2015 a dlui Efim PALMĂ, Administratorul 

Î.S. ”Pensiunea din Holercani”, a fost de 9240 lei. 

   Retribuția anuală a membrilor Consiliului de Administrație al Î.S. ”Pensiunea din 

Holercani” este prezentată în următorul tabel: 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

membrilor 

Consiliului de 

Administrație a 

Întreprinderii 

 

Funcţia 

deţinută în 

cadrul 

Consiliului de 

Administrație a 

Întreprinderii 

Numărul şi data 

procesului-verbal 

ordinului privind 

desemnarea în 

Consiliu de 

Administrație 

 

Numărul 

de 

şedinţe 

la care a 

participat 

 

Mărimea 

totală a 

indemnizaţiei 

achitate pe 

parcursul 

anului 2015, 

(lei) 

 
1 2 3 4 5 6 

1. 

Budeci  

Svetlana 

Președintele 

Consiliului de 

Administrație 

 

Ordin nr.91–A 

din 05.03.2013 
5 39280 

2. 

Sturza  

Eugeniu 

Membrul 

Consiliului de 

Administrație 

 

Ordin nr.91–A 

din 05.03.2013 
1 5500 

3. 

Cujba 

Ludmila 

Membrul 

Consiliului de 

Administrație 

 

Ordin nr.91–A 

din 05.03.2013 
5 26280 

4. 

Fondos 

Tatiana 

Membrul 

Consiliului de 

Administrație 

 

Ordin nr.379–A 

din 08.06.2015 
1 15000 

5. 

Novacova 

Zinaida 

Membrul 

Consiliului de 

Administrație 

 

Ordin nr.435–A 

din 20.11.2013 
5 26280 

6. 

Stratulat 

Tatiana 

Membrul 

Consiliului de 

Administrație 

 

Ordin nr.91–A 

din 05.03.2013 
5 - 

 


