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În această publicaţie autorii analizează situaţia din segmentele întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale 

pe acţiuni cu capital de stat, a nivelului monitoringului financiar în aceste unităţi economice, care nu asigură la această 

etapă realizarea acțiunilor de sporire a eficienței gestionării patrimoniului public.  

Cuvinte-cheie: patrimoniu de stat, antreprenor, venit, profit, pierderi, rentabilitate, monitoring, capital. 

 

In this publication, the author analyzes the situation in the segments of state-owned enterprises and state-owned 

stock companies, the level of financial monitoring in these economic units, which does not ensure at this stage the actions 

to increase the efficiency of the management of the public patrimony. 
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Ca subiect de discuție și analiză, antreprenoriatul, a fost introdus de economiști în secolul al XVIII-lea și a continuat să 

atragă interesul economiștilor în secolul al XIX-lea. Contractul prin care antreprenorul se obligă față de beneficiar să execute 

un anumit proiect se numește contract de antrepriză. În sensul modern al economiei de piață, antreprenorul reprezintă un agent 

economic care adoptă un comportament activ, novator, acceptă riscuri financiare pentru a dezvolta proiecte noi şi aduce aport 

la evoluția mediului de afaceri cu influența sa asupra indicatorilor macroeconomici. 

În scopul determinării eficienţei utilizării factorilor productivi şi evidenţierii raţionalităţii activităţii economice, este 

necesară cuantificarea şi măsurarea rezultatelor obţinute, atât la nivel microeconomic, cât şi la nivel mezoeconomic şi 

macroeconomic. Dacă rezultatele microeconomice reliefează activitatea desfăşurată de diferiţi agenţi economici la nivelul 

unităţilor economice, apoi rezultatele mezoeconomice se referă la activitatea desfăşurată la nivelul ramural şi la nivelul zonelor 

teritorial-administrative.   

Rezultatele macroeconomice reprezintă ieşirile din activităţile agenţilor economici agregaţi, pe care piaţa le validează, 

iar cunoaşterea şi analiza evoluţiei lor are o semnificaţie practică deosebită. Astfel, pentru agenţii economici, rezultatele 

macroeconomice constituie punctul de plecare la luarea deciziilor privind orientarea viitoare a atragerii şi utilizării factorilor de 

producţie, stabilirea dimensiunii, structurii şi calității ofertei şi cererii de bunuri economice. 

Moldova are prea modeste succese la capitolul formării unui cadru instituţional solid, cu destinaţia stimulării creşterii 

economice. Prin aceasta se explică şi promovarea lentă a reformelor orientate spre crearea condiţiilor favorabile pentru mediul 

de afaceri. Pe fondalul unei reveniri generale, economia naţională continuă să fie afectată de procesul de dezindustrializare. 

Recuperarea economică  nu a fost însoţită de multiplicarea locurilor de muncă, astfel populaţia a continuat să emigreze şi aceasta 

în condiţiile, în care rata de ocupare a forţei de muncă este extrem de joasă - mai puţin de 40%. Nici revenirea economică după 

consecinţele crizei,  nu a fost însoţită de o promovare adecvată a reformelor structurale. 

Activitatea unităţilor economice într-un climat incert şi imprevizibil a făcut deosebit de dificilă reorientarea economiei 

naţionale de la cea bazată pe consum la cea orientată pe investiţii şi exporturi. În prezent economia naţională se află într-o situaţie 

dificilă, care se agravează în continuare, fiind expusă la orice recesiune economică atât din UE cât şi din ţările CSI. Dar, totuşi, 

există premise că situaţia de criză profundă nu se va repeta. 

Partenerii externi de dezvoltare, remarcând importanța supravegherii proprietății de stat și intensificării controlului asupra 

operațiunilor financiare ale întreprinderilor de stat (Î.S), susţin efectuarea acestor activități de către Ministerul finanţelor (MF), care 

gestionează obligațiile statului. În acest context, a fost menționat rolul limitat al MF în administrarea unităților economice cu capital 

de stat, scopul principal al monitoringului financiar urmând a fi identificarea semnelor primare de risc fiscal pe care le pot crea 

unitățile economice din segmentele întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale pe acţiuni pentru buget. În scopul asigurării 

realizării procesului de monitoring financiar, în anul 2008 Guvernul a aprobat, iar în anul 2014 a actualizat Regulamentul privind 

monitoringul financiar al Î.S. și al societăţilor pe acţiuni (S.A) cu capital integral sau majoritar public. 

Pentru Moldova Î.S. și S.A. cu capital integral sau majoritar de stat, reprezintă segmente importante al economiei 

naţionale. Lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea acestora influențează ansamblul economiei, inclusiv şi prin contribuţia 

la bugetul public național. În funcție de performanțele economice obținute, entitățile cu capital de stat contribuie la dezvoltarea 

statului, constituind o pârghie de accelerare a dezvoltării social-economice. 

 Ținând cont de numărul de entități cu capital de stat, precum și de proprietatea statului deținută în ele, este important 

efectuarea unui monitoring financiar eficient care ar aduce beneficii în aspect social, economic și al politicilor sectoriale. Realizarea 

acestui proces îi revine MF, care desfășoară activități de analiză, evaluare şi sistematizare a indicatorilor economico-financiari, de 

întocmire a informațiilor analitice privind activitatea Î.S. și S.A. cu capital integral sau majoritar de stat. 

Totodată, MF ca organ central abilitat cu atribuții de acumulare a veniturilor la bugetul public național și de control al 

utilizării finanțelor publice, ar fi oportun să dețină ample informații privind situaţia economică şi financiară a unităţilor 

economice ce ţine de cota statului în ele precum şi despre perspectiva de dezvoltare economică. Însă fondatorii și autoritățile 

administrației publice centrale, care administrează societățile cu capital integral sau majoritar de stat, nu sânt responsabili şi nici 
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sancţionaţi de  situaţiile degradante dovedite de către MF şi nu întreprind măsuri de rigoare la elaborarea prognozelor privind 

evoluția de mai departe a indicatorilor economico-financiari ai entităților economice, precum și în luarea deciziilor de gestionare 

eficientă a proprietății statului.  

Însă, pornind de la recomandările partenerilor externi de a fi supuse procesului de monitorizare financiară doar Î.S. și 

S.A. cu capital integral sau majoritar (peste 50%) de stat, situațiile economico-financiare ale S.A. cu cota statului mai mică de 

50%, nu cad sub incidenţa monitorizării şi nu sânt analizate, evaluate și raportate, fapt ce nu asigură plenitudinea patrimoniului 

statului, eficienţa administrării, precum și rezultatele gestionării acestuia. 

Unele S.A. de importanţă strategică, dar cu cota statului sub 50%, neincluse în procesul de monitorizare financiară, nu 

dețin datele privind valoarea patrimoniului public în proporţii semnificative. Astfel, nu a fost asigurată analiza financiar-

economică a unei S.A. cu capital mixt la 01.01.2015 în valoare de 1,33 mld. lei (cota-parte a statului de 35,33%), iar activitatea 

economico-financiară a acesteia s-a soldat cu pierderi de 2,34 mld. lei. Trebuie de menţionat că acest caz nu este unicul, iar 

urmările negative se răsfrâng, până la urmă, asupra economiei ţării. 

Despre necesitatea supravegherii proprietății de stat și intensificării monitorizării operațiunilor financiare ale Î.S. s-a 

menționat, de către partenerii externi, în mai multe rapoarte, fiind formulate şi recomandări de îmbunătăţire a activităților 

respective de către MF, evidențiind şi scopul principal al monitoringului financiar: „identificarea semnalelor primare de risc 

fiscal pe care îl poate crea entitatea pentru buget”. Potrivit unor experţi economici, cota statului deţinută pe segmentele Î.S. şi 

societăţilor comerciale pe acţiuni constituie un volum de peste 15,0 mld. lei.   

Potrivit bunelor practici pentru asigurarea transparenței în sfera bugetar-fiscală, „neachitarea obligaţiilor faţă de 

instituţiile financiare pe creditele interne şi externe, precum şi cele acordate sub garanţia statului, devine obligaţiune 

convenţională de stat, creează o situaţie dificilă privind independenţa financiară a unităţilor economice cu capital de stat și 

generează riscul financiar de stingere a datoriilor din contul surselor bugetului de stat”. Astfel în segmentul Î.S. se observă o 

tendinţă de reducere a obligaţiunilor pentru creditele interne de la 1063,5 mil lei în 2013 până la 818,0 mil lei în 2014, pe când 

pe segmentul S.A. cu cota statului peste 50% obligaţiunile către stat au fost în creştere de la 1046,2 mil lei în 2013 până la 

1470,6 mil lei (+40,6%) în anul 2014.                                                                   

Deși numărul Î.S. s-a diminuat în anul 2014 comparativ cu anul 2012,  de la 225 până la 189, suma creanțelor și a 

datoriilor înregistrate a crescut cu 674,3 mil.lei în anul 2013 și cu 1384,6 mil.lei în anul 2014. De asemenea, numărul S.A. cu 

capital integral sau majoritar de stat, diminuându-se în perioada nominalizată de la 78 până la 41 de entități,  creanțele și datoriile 

acestora înregistrate s-au majorat respectiv cu 1302,6 mil.lei și 3178,4 mil. lei Tabelul 1.                                                                                                    

                                                                                                                 

Tabelul 1. Evoluţia indicatorilor principali ale Î.S. și S.A. monitorizate, mil. lei 

Indicatori 
2012 2013 2014 

225 Î.S. 78 S.A. 214 Î.S. 54 S.A. 189 Î.S. 41 S.A. 

Valoarea totală a activelor  18349,6 15956,4 19365,1 16349,9 20647,9 18695,8 

Patrimoniul net 13468,4 11048,0 13917,3 10907,0 14382,1 10609,0 

Creanţe 1886,7 3608,9 2395,9 3904,5 2561,0 4911,5 

Datorii 4881,2 4908,4 5447,8 5442,9 6265,8 8086,8 

Datorii faţă de BPN 151,5 40,4 165,3 34,6 183,6 38,2 

Transferuri în BPN 1239,0 1276,2 1246,0 1124,3 1138,9 1209,3 

Sursa: Elaborat în baza datelor MF şi BNS. 
 

Profitul și pierderile formate în anul 2014, comparativ cu anii precedenţi, denotă o situație de înrăutăţire, atât pe 

segmentul Î.S., cât și pe segmentul S.A. cu capital integral sau majoritar de stat. Astfel, activitatea economico-financiară a 

ambelor segmente în perioada ultimilor ani, atestă o diminuare a profitului net cu 464,8 mil.lei pe segmentul Î.S. şi cu 253,5 

mil.lei pe segmentul S.A. cu capital integral sau majoritar de stat, Tabelul 2.  
 

Tabelul 2. Evoluţia indicatorilor economici principali pe segmentele Î.S. şi S.A., mil. lei 

Indicatori 
2012 2013 2014 

225 Î.S. 78 S.A. 214 Î.S. 54 S.A. 189 Î.S. 41 S.A. 

Venitul din vânzări  5905,9 10167,2 6234,5 10274,8 6825,8 10098,0 

Costul vânzărilor  5049,2 8899,4 5213,1 9248,6 5830,1 9175,3 

Profit brut  856,7 1267,8 1021,4 1026,2 995,7 922,7 

Profit/pierderi până la impozitare 184,5 371,6 -76,4 145,6 -287,2 93,6 

Profit net/pierdere netă 141,2 311,8 -118,7 104,9 -323,6 58,3 

Sursa: Elaborat în baza datelor MF şi BNS. 
 

Nivelul rentabilităţii de asemenea s-a redus considerabil practic la toţi indicatorii principali ai activităţii întreprinderilor de 

stat şi a societăţilor comerciale pe acţiuni. Astfel, pe segmentul Î.S. rentabilitatea medie economică a înregistrat o tendinţă de 

descreştere  de la plus 1,0% în anul 2012 până la minus 1,4%  în anul 2014; rentabilitatea medie financiară - de la plus 1,0% - la 

minus 2,3%; rentabilitatea medie a vânzărilor - de la plus 2,4% până la minus 4,7%. În activitatea S.A. cu cota majoritară a statului, 

rentabilitatea economică medie pe segment a evoluat în scădere de la 2,3% în anul 2012 până la 0,5% în anul 2014; rentabilitatea 

medie a capitalului – de la 2,8%  până la 0,6%;  rentabilitatea medie a vânzărilor – de la 3,1% până la 0,6% Tabelul 3. 
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Tabelul 3. Evoluţia nivelului mediu al rentabilităţii Î.S. și S.A. monitorizate de  M.F.,% 

Indicatori 
2012 2013 2014 

225 Î.S. 78 S.A. 214 Î.S. 54 S.A. 189 Î.S. 41 S.A. 

Rentabilitatea economică/activelor 1,0 2,3 -0,4 0,9 -1,4 0,5 

Rentabilitatea financiară/capitalului 1,0 2,8 -0,9 1,0 -2,3 0,6 

Rentabilitatea vânzărilor 2,4 3,1 -1,9 1,0 -4,7 0,6 

Sursa: Elaborat în baza datelor MF şi BNS. 

 

Trebuie de menţionat că şi în anul 2015, conform datelor făcute publice de APP, indicatorii eficienţei activităţii pe segmentul 

Î.S. au continuat tendinţa evoluţiei negative, obţinând chiar un record la pierderi, ele alcătuind 728,2 mil lei, depăşind de 2,5 ori 

situaţia din anul precedent. Potrivit situațiilor financiare anuale, 84 de Î.S. (din 245) cu capital social în valoare de 6,4 mild. lei, au 

avut pierderi de peste 900 mil lei, iar altele 46 au contabilizat zero profit. Din 111 S.A., 48 au „obținut” zero profit, iar altele 34 au 

înregistrat pierderi de circa 4 mld lei, ceea ce de fapt constituie echivalentul valorii cotei statului în toate societățile pe acţiuni. 

Încă din anul 2004, partenerii externi de dezvoltare indică importanța supravegherii proprietății de stat și ale operațiunilor 

financiare în cadrul întreprinderilor de stat, recomandând MF efectuarea activităților corespunzătoare, care gestionează obligațiile 

statului, atenţionând la rolul limitat şi insuficient al instituţiei în administrarea unităților economice cu capital de stat. Scopul 

principal al monitoringului financiar ar fi identificarea semnelor primare de risc fiscal pe care le pot crea aceste entităţi pentru buget.  

Aşadar, studiul efectuat asupra evoluţiei activităţii unităţilor economice din segmentele Î.S. şi a S.A. cu cota majoritară 

a statului, precum şi asupra rolului MF ca instituţie abilitată cu funcţii de monitorizare, denotă tendinţa de înrăutăţire continuă a 

situaţiei şi de scădere a eficienţei în activitatea acestor segmente. Acest factor impune necesitatea stringentă de ridicare a calităţii 

de monitorizare financiară asupra activităţii Î.S. şi S.A. cu capital de stat. Importanța supravegherii proprietății de stat cât și ale 

operațiunilor financiare în cadrul acestora, ar fi scopul principal al monitoringului financiar, care ar identifica semnele primare 

de risc fiscal pentru buget.   

În scopul ridicării eficienței și eficacității activităţii entităţilor cu capital de stat, este necesar de a  elimina factorii care 

nu încurajează atingerea scopului dorit:   

-  cadrul legislativ-normativ nedesăvârşit cu privire la responsabilizarea părților implicate în prezentarea pe deplin și în 

termen a datelor despre starea reală a lucrurilor;  

-  lipsa prevederilor vizând responsabilizarea fondatorilor și autorităților administrației publice în vederea prezentării MF 

a indicatorilor stabiliți pentru aprecierea atingerii scopului de consolidare a disciplinei financiare și de eficientizare a gestionării 

patrimoniului public; 

- caracterul recomandabil al cadrului normativ privind responsabilizarea autorităților administrației publice centrale.  

Problemele existente şi cadrul legislativ-normativ neadecvat, determină imposibilitatea monitoringului financiar eficient 

și evaluării acestui proces, iar lipsa reglementărilor aferente analizei și evaluării unităţilor economice ce dețin cota statului mai 

mică de 50% nu asigură o imagine deplină privind nivelul gestionării patrimoniului public de către entitățile respective. 

O reformă radicală a managementului întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu cota majoritară de stat este 

necesară pentru a elimina orice oportunitate de corupție şi de alte fenomene negative existente. Managerii acestora trebuie supuşi 

unor proceduri de control mai riguros, pentru asigurarea integrităţii activelor şi banilor statului, ca entităţile să nu ajungă în mâini 

private sau în companii off-sore, iar criteriul unic de stabilire a remunerării managerilor trebuie sa fie performanţa companiilor 

cu o activitate financiară şi economică - mai transparentă.  

Potrivit rezultatelor studiului efectuat, este cert că creşterea economică va depinde de situaţia din regiune. Dar contează 

totuşi şi calitatea politicilor interne. Înrădăcinarea corupţiei practic la toate nivelele, fenomen care nu este  exclus nici sectoarelor 

economiei naţionale, constituie un impediment semnificativ în valorificarea întregului potenţial al economiei. Depistarea 

intereselor ascunse, înţelegerilor de cartel şi altor acţiuni orientate spre urmărirea strictă a beneficiului propriu în detrimentul 

celorlalţi actori economici, este un proces foarte dificil şi anevoios.  

Astfel, concluzia principal se rezumă la faptul că, calitatea activităţii unităților economice din segmentele Î.S. şi S.A. cu 

proprietate publică, lasă de dorit. Potrivit datelor informative făcute publice pe aceste segmente, situaţia financiară degradează 

continuu, profitul diminuează treptat iar pierderile cresc cu amploare. Problemele existente, ambiguitățile cadrului legislativ-

normativ, precum și unele atribuții improprii, determină imposibilitatea atingerii scopului monitoringului financiar și evaluării 

acestui proces. De asemenea, lipsa reglementărilor aferente analizei și evaluării unităţilor economice ce dețin cota statului mai 

mică de 50% nu asigură o imagine deplină cu privire la eficiența gestionării patrimoniului public de către entitățile respective. 
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