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INTREPRINDEREA DE STAT,,PALATUL REPI]BLICIP

Intreprinderea de Stat ,,Palatul Republicii" din Chiqin6u este unul dintre cele
mai splendide palate din Republica Moldova. Palatul Republicii este situat chiar in
inima capitalei, pe str. Maria Cebotari, 16, qi este o intfeprindere de stat creatd in
baza Hotdririi Guvemului nr.455 din 29 iunie 1994 ,,Ct privire la infiinJarea

,,Palatului Republicii".
Fondator al intreprinderii este Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, cu

sediul in mun. Chiqindu, Pia{a Marii adundri Nafionale, 1. Sediul intreprinderii este

MD-20 12, mun. Chiqindu, str. Maria Cibotari, I 6.

La situatia din 31 decembrie 2017 capitalul social al intreprinderii constituia
158 088 473,00lei.

Administratorul I.S. ,,Palatul Republicii" este dl Nicolae Dumbravd, numit
prin ordinul Cancelariei de Stat nr. 28-P din 19.01.2017.

Numdrul mediu scriptic al personalului pentru perioada anului 2017 constituie
66 de pe^rsoane.

I.S. ,,Palatul Republicii" igi desfrqoari activitatea in bazd de autogestiune
financiard, cu dotafie pa\ialiL din bugetul de stat.

Priircipale genuri de activitate ale intreprinderii sint:
- deservirea in cadrul ceremoniilor oficiale qi al tratativelor diplomatice;
- prestarea serviciilor de orgarizare qi desfiqurare a evenimentelor pentru

persoanele fizice gi juridice;
- inchirierea bunurilor imobiliare;
- or ganizar e a expoziliilor;
- prestarea serviciilor sociale;
- desfigurarea activitefi in domeniul alimentaliei publice: comerful cu
aminuntul, cafenea;
- realizarea comerfului cu
Cea mai importantd sursd

amdnuntul al bduturilor rdcoritoare gi alcoolice.

obfinute din exploatarea ;i darea
de contract) 9i a sSlilor (cu ora).

Modalitatea de dare in locatiune a bunurilor imobiliare se efecfueazd conform
actelor normative in vigoare qi cu acordul fondatorului. Starea bunurilor imobile
destinate inchirierii joacd un rol foarte important in activitatea intreprinderii.

i.S. ,,Palatul Republicii" include sili de lux - Sala Mare; doud sdli pentru
conferinfe; doui sdli de prezidiu; sdli mici; holuri spalioase la nivelurile I qi II;
vestiar; cafenea; camera pentru prese destinatd artiqtilor.

Nivelul inalt de deservire permit desfrgurarea surnmiturilor, conferinlelor,
congreselor, briefingurilor, business-trainingurilor, concertelor, festivalurilor,
expozi{iilor, seminarelor, prezentirilor de divers gen gi a ceremoniilor.

O altd sursi de venit o constifuie organizarea ceremoniilor oficiale gi oferirea
serviciilor in cadrul tratativelor diplomatice; organizarea evenimentelor pentru
persoanele fizice qi juridice; desfdqurarea expozijiilor, seminarelor, conferin{elor,
concursurilor de dansuri de sal6 s.a.

de venit a LS. ,,Palatul Republicii" sunt beneficiile
in localiune a incdperilor pe termen lung (in bazd



Evenimentele ce pot fi desfr;urate in incinta intreprinderii qi tarifele pentru
chiria sdlilor sunt coordonate gi aprobate de cbtre Fondator.

Prelurile pentru chiria sdlilor gi ale unor servicii au fost maj orate in baza

deciziei Consiliului de administra{ie al I.S. ,,Palatul Republicii".
Cafeneaua activeazd conform licenlei de categoria I. Evenimentele organizate

in cafenea sunt de tip inchis (numai la comandd).

Devizul de cheltuieli qi venituri pentru anii 2016-2017

Structura veniturilor (2016-2017)

2016 2017

Suma veniturilor recunoscute I621 528 r0 824 837

1. Venituri din vinzari
- venituri din vdnzarea oroduselor i 100 169 4 292 tl6
- venituri din vdnzarea mdrfruilor

- venituri din orestarea serviciilor

- venituri din contracte de leasing operalional qi financiar
( arendi, localiune ) 2 914 627 3 929 639

2. Alte venituri din activitatea operafionali
- venituri din iegirea altor active circulante

3. Venituri din opera{iuni cu active imobilizate

- reluarea pierderii din deprecierea obiectului de mijloace fixe

4. Venituri financiare (dotatia, deferenla de curs) | 606 732 2 603 082

Structura cheltuielilor (2016- 2017)

2016 2017

Suma cheltuielilor recunoscute 9 742 494 l0 642826

1. Costul vAnzirilor. total 4 414 t57 4 605 158

- valoarea contabild a oroduselor vdndute

- valoarea contabild a mdrfurilor vAndute

- costul serviciilor

- costuri aferente contractelor de locatiune

2. Cheltuieli de distribuire

3. Cheltuieli administrative 5328337 6 037 668

4. Alte cheltuieli din activitatea operafionali

5. Cheltuieli cu active imobilizate

6, Cheltuieli financiare



Raportul de profit qi pierderi (2016-2011)

Nr.
crt.

Indicatori 2016 2017

1. Venituri vinzdri 7 0t4 t96 8 22t 755

2. Costul vdnzirilor 4 4t4 t57 4 605 158

-J. Profitul brut 2 600 039 3 616 s97

4. Alte venituri operationale

5. Cheltuieli generale qi administrative 5 328 337 6 037 668

6. Alte cheltuieli opemlionale

7. Din activitatea operalionald -2728298 -2 421 07r

8. Din alte activitdli: profit (pierdere) | 607 332 2 603 082

9. Profit pand la impozitare -t 120 966 182 01 1

10. Cheltuieli privind impozitul pe venit 2t 841

Profit net -t 120 966 160 170

in urma analizei veniturilor si cheltuielilor in baza datelor din prezentul deviz,
se constatd cd venitul pentru perioada anului 2017 esle in creqtere cu2203,3 mri
lei gi i.S. ,,Palatul Republicii" afrnalizat activitatea economicd cu un profit net in
sumd de 160.1 mii lei in compara{ie cu anul 2016, pierderile constituind 1120,9 mli
1ei.

La qedinJa Consiliului de administralie din 29 martie 2018, prin procesul-

verbal nr.3, a fost aprobatd decizia de repartizare a profitului net pentru anul 2017.

Profitul net in sum6 de 160.1 mii lei va acoperi o parte din pierderile inregistrate in
anii precedenli.

l. Rezultatul economico-flnanciar pozitiv pentru anul 2017 a fost oblinut
in urma unei activitef mai eficiente a i.S. ,,Palatul Republicii":

- optimizarea cheltuielilor;
- maj orarea veniturilor incasate din serviciile oferite;
- plasarea accentului pe calitatea serviciilor oferite pentru solicitanli;
- procurarea utilajului de producere pentru cafenea din surse proprii;
- procurarea gi instalarea becurilor led din surse proprii, care asigur6 economii

la consumul de energie electricS;
- efectuarea reparaliilor curente de intrelinere a edificiului.
Unul dintre factorii care influen! eazd negativ rezultaful financiar sunt

cheltuielile pentru amortizarea Ei deprecierea activelor imobilizate ca urmare a
evaludrii imobilului. Suma cu privire la antortizarea 9i deprecierea activelor
imobilizate pentru fiecare an din perioada2015-2017 constituie circa I milion lei.

Totodatd, se constatd cregterea cheltuielilor pentru intre{inerea gi deservirea

incdperilor, majorarea prefurilor la serviciile comunale, care duc nemijlocit la
imposibilitatea achitdrii altor cheltuieli pentru intrelinerea clddirii fbrd dotalia din

buget.
Menfiondm faptul cd i.S. ,,Palatul Republicii" la momeatul actual nu are

imprumuturi bancare, dqtorii istorice la bugetul de stat qi igi stinge integral 9i la
termen obligaliile de platd fa!6 de salariafi qi de agen{ii economici.

i.S. ,,Palatul Republicii" a fost supusd unui control de audit intem al

cancelariei de Stat a Republicii Moldova. Misiunea de audit s-a desfigurat in



perioada 3l octombrie 2017-19 noiembrie 2017 in baza Ordinului Secretarului
General al Guvemului nr. 49-A din 30 octombrie 2017.

Se constati ci principalii indicatori care stau la baza sciderii cererii fati
de serviciile prestate Oe i.S. ,,Palatul Republicii" sunt:

- situa{ia economicd a 16rii;
- concurenta mare pe pia{d;
- sdlile de lux uzate moral;
- treptele de la intrare in stare degradatd (reprezint6 fala Palatului Republicii);
- vzura imobilului;
- plata pentru chirie insuficientd gi acumularea restanlelor;
- lipsa utilajelor performante pentru a deservi 1a nivel standard etc.

Prioriti{ile de bazd ale i.S. ,,Palatul Republicii" sunt:
- majorarea calitdfii de deservire a evenimentelor;
- atragerea clien{ilor noi;
- promovarea Ei publicitatea serviciilor oferite;
- prognozarea gi planificarea activitdlii economice trimestrial, anual 9i pe

termen lung;
- optimizarea cheltuielilor;
- modernizarea qi reparalia spa{iilor;
- oblinerea veniturilor mai mari, pentru mdrirea salariilor angaj alilor,

dezvoltarea qi exploatarea cu succes a acestui edif,rciu.

Administrator
al intreprinderei

DT]MBRAVA


