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RAPORTUL DE ACTIVITATE 

al Agenției Proprietății Publice pentru semestrul I, anul 2021 

 

 

 

Întru realizarea politicii statului în domeniul administrării şi deetatizării 

proprietăţii publice, în perioada vizată, Agenţia Proprietăţii Publice şi-a desfăşurat 

activitatea în conformitate cu obiectivele prevăzute în Planul său de activitate. 

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2007 privind administrarea 

şi deetatizarea proprietății publice şi a Hotărârii Guvernului nr. 902/2017 cu privire 

la organizarea şi funcționarea Agenției Proprietății Publice, Agenția a asigurat: 

• participarea la elaborarea şi perfecționarea cadrului normativ în domeniul 

administrării și deetatizării proprietății publice; 

• exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de fondator al 

întreprinderilor de stat şi de acționar (asociat) în cadrul societăților 

comerciale cu capital public;  

• ținerea Registrului patrimoniului public; 

• perfectarea şi prezentarea către Guvern şi Biroul Național de Statistică a 

balanței patrimoniului public a Republicii Moldova; 

• administrarea întreprinderilor de stat, societăților comerciale cu capital 

majoritar de stat, inclusiv participarea în componența consiliilor; 

• actualizarea listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării;  

• expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, cu 

utilizarea instrumentelor prevăzute de lege;  

• încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor proprietate 

publică de stat privatizate la concursuri, licitații și a terenurilor proprietate 

publică de stat aferente bunurilor imobile proprietate privată;  

• monitorizarea executării de către cumpărători a obligațiilor asumate în 

contractele de vânzare-cumpărare, aplicarea de măsuri în vederea 

executării obligațiilor contractuale, inclusiv prin intermediul instanțelor de 

judecată;  

• mediatizarea procesului de privatizare şi rezultatelor lui; 

• monitorizarea contractelor de parteneriat public-privat la nivel național și, 

după caz, participarea la implementarea lor. 

 

Pe parcursul I semestru al anului 2021 în adresa Agenției Proprietății Publice au 

parvenit pentru examinare și cu titlu de informare 6619 documente. În perioada de 

referință au fost întocmite și expediate 4415 materiale. Au fost elaborate 473 de 

ordine. 
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I. Participarea la elaborarea și perfecționarea cadrului normativ 

în domeniile de activitate 

În domeniul de activitate respectiv, Agenția a elaborat: 

• proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională”, înregistrat la Cancelaria de 

Stat cu nr. unic 223/APP/2021; 

• proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de 

stat, care prevede reorganizarea prin fuziune a Î.S. „Bacul Molovata” și Î.S. „Portul 

Fluvial Ungheni” (nr. unic 18/APP/2021); 

• proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea unor anexe la Hotărârea 

Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile 

proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (aprobat prin 

H.G. nr.6/2021); 

• proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de 

stat” (prevede reorganizarea prin fuziune a Î.S ”Direcția Exploatarea Imobilului”, 

Î.S. ”Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” și Î.S. ”Întreprinderea 

Experimentală Chimică ”Izomer”); 

• proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de 

stat”. Prevede reorganizare prin transformare a unor întreprinderi de stat în 5 

societăți pe acțiuni și 18 societăți cu răspundere limitată, cu cota integrală de stat); 

• proiectul Legii pentru aprobarea Listei terenurilor agricole proprietatea exclusivă 

a statului, incluse în Anexă la Legea nr. 668/1995; 

• proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 29/2018 privind delimitarea 

proprietății publice, și anume Legea nr.797/1996 pentru modificarea unor acte 

normative (inițiativă legislativă nr.96 din 31.03.2021). 

Totodată, la etapa inițierii elaborării se află: 

• proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de 

stat. Prevede reorganizarea prin fuziune a 3 întreprinderi de stat: Î.S. „Stațiunea 

Didactico-Experimentală Criuleni” (absorbantă), Î.S. „Stațiunea Didactico-

Experimentală Stăuceni” și Î.S. „Stațiunea Didactico-Experimentală Petricani”; 

• proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la lichidarea a 2 întreprinderi de stat: Î.S. 

„Centrul Aeronautic de Instruire” și Î.S. „Aselteh”; 

• proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor Hotărâri de Guvern 

(referitor la modificarea HG nr. 161/2019; HG nr. 351/2005 și HG nr. 91/2019). 

 

De asemenea, au fost examinate proiectele de acte normative elaborate de alte 

autorități ale administrației publice și alte organe centrale de specialitate, precum și 

inițiative legislative și elaborate în acest sens 51 avize. 
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II. Ținerea Registrului patrimoniului public și a datelor aferente 

întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu cotă de stat 

 

✓ Perfectarea Balanței patrimoniului public la situația din 01.01.2021 și 

prezentarea acesteia Guvernului în termenii stabiliți. (Valoarea de bilanț a 

patrimoniului public al Republicii Moldova constituie 121 267,73 mil. lei, inclusiv 

valoarea patrimoniului public gestionat de autoritățile publice centrale - 55 600,83 

mil. lei și valoarea patrimoniului public gestionat de unitățile administrativ – 

teritoriale –  65 666,90 mil. lei).                

✓ Asigurarea ținerii în formă manuală şi electronică a Registrului patrimoniului 

public, conform prevederilor Regulamentului privind Registrul patrimoniului public, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2008, fiind înregistrate date pentru 8 

874 obiecte ale evidenței, la situația din 01.01.2021, inclusiv date privind valoarea 

patrimoniului public al: 

- 2 967 instituții publice; 

- 594 întreprinderi municipale; 

- 184 întreprinderi de stat;  

- 80 societăți comerciale cu cotă de stat şi 54 cu cotă publică locală;  

- 266 bunuri proprietate de stat date în administrare economică a societăților 

comerciale; 

- 40 parteneriate public-private; 

- 4 735 bunuri imobile proprietate publică a statului. 

✓ Confruntarea datelor a 8 874 obiecte ale evidenței cu informația 

prezentată de autoritățile publice pentru anii precedenți și cu datele din Banca 

centrală de date a cadastrului bunurilor imobile (pentru bunuri imobile). 

Expedierea a 16 demersuri către autoritățile publice/entități cu cotă de stat, 

referitor la prezentarea datelor corecte și complete pentru 388 bunuri imobile, în 

scopul înregistrării datelor veridice în Registrul patrimoniului public,  

✓ Eliberarea a 23 extrase din Registrul patrimoniului public, referitor la 11 

188 obiecte ale evidenței. 

✓ Acordarea suportului Companiei prestatoare de servicii privind 

elaborarea Sistemului Informațional ”Registrul patrimoniului public”, 

”GHESAR” SRL, cu care la 20 aprilie 2021 a fost semnat contractul nr.10  privind 

Elaborarea sistemului informațional automatizat ”Registrul Patrimoniului Public”; 

✓ Acumularea, sistematizarea și stocarea datelor din dările de seamă 

privind mărimea și circulația proprietății întreprinderilor de stat (184) și 

societăților cu capital public și public-privat (69), conform Anexei nr.1  la Hotărârea 

Guvernului nr. 568/2008 la situația din 01.01.2021, în scopul monitorizării utilizării 

patrimoniului public.  

✓ Actualizarea bazei de date cu privire la mărimea şi circulația proprietății 

de stat din societățile comerciale în legătură cu expunerea la vânzare a pachetelor 

de acțiuni ale statului (2 runde - 29 entități), luarea la evidență a acțiunilor statului la 

BC ”Moldindcombank” S.A., sau modificarea statutului entității (insolvabilitate, 
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lichidare), fiind solicitate de la I.P. ”Agenția Servicii Publice” deciziile de radiere 

pentru 15 entități (1 S.A. și 14 Î.M). 

✓ Generalizarea informației privind bunurile proprietate de stat, aflate pe 

teritoriul Ucrainei, selectarea din Registrul patrimoniului public și perfectarea 

listelor bunurilor imobile aflate pe teritoriul Ucrainei și altor țări.                                                

             

III. Administrarea corporativă a întreprinderilor de stat şi a  

societăților comerciale cu capital public 

 

În vederea asigurării implementării politicii statului în domeniul administrării și 

deetatizării proprietății publice, în special a funcțiilor în domeniul administrării 

corporative a întreprinderilor de stat şi a societăților comerciale cu capital public, 

Agenția Proprietății Publice, conform prevederilor anexei nr. 4 și anexei nr. 41 din 

Hotărârea Guvernului nr. 902/2017 cu privire la organizarea și funcționarea 

Agenției Proprietății Publice, asigură exercitarea, în numele Guvernului, a funcţiilor 

de fondator la 129 întreprinderi de stat şi de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în 

70 societăţi comerciale cu cota statului în capital social. 

Totodată, din numărul total al entităților de stat, în procedură de insolvabilitate 

se află 23 întreprinderi de stat și 21 societăți pe acțiuni, iar în proces de lichidare 11 

întreprinderi de stat și 10 societăți pe acțiuni. 

 

În semestrul I 2021 a fost asigurată desfășurarea a 32 adunări generale anuale și 

8 adunări generale extraordinare a acționarilor (asociaților) la 32 societăți comerciale 

cu cota statului în capitalul social. 

Totodată, în perioada vizată: 

• au fost emise 10 ordine de inițiere a concursurilor de desemnare a 

administratorilor la întreprinderile de stat; 

• au fost semnate 18 contracte individuale de muncă cu administratori ai 

întreprinderilor de stat; 

• au fost coordonate 8 contracte individuale de muncă, încheiate de către Consiliul 

societății cu directori ai societăților comerciale cu cota statului în capitalul 

social. 

 

       De asemenea au fost eliberate autorizații privind:  

• transmiterea în locațiune - 66;  

• transmiterea în comodat – 2; 

• comercializarea - 3; 

• casarea – 28; 

• transmiterea în gaj – 1. 

Totodată, au fost respinse, fără autorizare, seturile de documente prezentate de 

către entități, pentru sistematizarea informației și actualizarea acestora, în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare, după cu urmează: 

• transmitere în locațiune - 5; 
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• comercializare - 4;  

• casare - 2. 

În scopul asigurării ținerii evidenței contractelor de locațiune/arendă, 

comodat a bunurilor întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat, în perioada de referință a fost asigurat 

procesul de examinare, ajustare după necesitate, coordonare și evidență a 557 

contracte de locațiune/acorduri adiționale (la contractele de locațiune încheiate și 

coordonate anterior) precum și asigurată examinarea, coordonarea și ținerea evidenței 

a 2 contracte privind transmiterea în comodat. 

 

IV. Planificarea, analiza și evaluarea economico-financiară a activității 

întreprinderilor de stat şi/sau a societăților comerciale cu cota statului în 

capitalul social 

 

Ca urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr. 760/2020 cu privire la dizolvarea 

(lichidarea) unor întreprinderi de stat, a fost inițiată procedura de lichidare a Î.S. 

„Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Hînceşti”, Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru 

Irigare Briceni”, Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcăneşti”, Î.S. „Staţiunea 

Tehnologică pentru Irigare Drochia” și Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare 

Orhei”. Astfel, a fost asigurată numirea în condițiile legislației a lichidatorului la 

întreprinderile respective, totodată sistematic se efectuează monitorizarea activității 

lichidatorului și a procesului de valorificare a bunurilor gestionate de entitățile în cauză 

pentru stingerea datoriilor acumulate.  

 

Asigurarea prezentării propunerilor pentru elaborarea propunerilor de 

buget legate de dividendele aferente cotei statului din societățile pe acțiuni și a 

unei părți din profitul net al întreprinderilor de stat. 

În corespundere cu prevederile legislației în vigoare, în adresa întreprinderilor de 

stat și a societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat, au fost înaintate demersuri 

(nr.12-05-2060 din 06.04.2021 și nr.12-05-2103 din 08.04.2021) privind 

recomandările fondatorului (APP) în vederea adoptării deciziilor aferente repartizării 

profitului net obținut în anul 2020 și defalcările transferate în bugetul de stat. 

În context, au fost examinate adresările întreprinderilor de stat și au fost aprobate 

deciziile privind repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și au fost îndreptate 

spre transferare către bugetul de stat, în termeni stabiliți, defalcările în mărime totală 

de 47 678,85 mii lei. 

Concomitent relatăm că, în cadrul adunărilor generale ale acționarilor la care, prin 

exprimarea votului în calitate de acționar, au fost adoptate deciziile privind 

transferarea în bugetul de stat în termeni stabiliți dividende în mărime totală de 57 

149,47 mii lei.  

 

Exercitarea controlului asupra integrității și folosirii eficiente a 

patrimoniului de stat. 
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În temeiul art. 7 alin (2) lit. h), din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea 

de stat și întreprinderea municipală, fondatorul are atribuții de exprimare a acordului 

prealabil la achiziționarea de către întreprinderea de stat/municipală a bunurilor a căror 

valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia, conform 

ultimelor situații financiare anuale, sau depășesc 400 000 lei. 

Astfel, Direcția de profil a examinat pe parcursul semestrului I al anului 2021 un 

șir de materiale, privind efectuarea procedurilor de achiziționare a bunurilor și 

serviciilor, prezentate de întreprinderile de stat și a înaintat pentru aprobare Grupului 

de lucru pentru administrarea entităților de stat din cadrul Agenției Proprietății Publice, 

instituit prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 114 din 24.03.2020.  

 

V. Deetatizarea bunurilor proprietate publică a statului 

Agenția Proprietății Publice, în semestrul I, curent, a organizat pregătirea 

bunurilor proprietate publică de stat pentru expunere la privatizare, a asigurat 

întocmirea/actualizarea dosarelor bunurilor supuse privatizării, precum și 

elaborarea/actualizarea fișelor informative ale bunurilor preconizate a fi expuse la 

privatizare, care conțin informații privind domeniile de activitate, indicatori 

economici și financiari, valoarea activelor și pasivelor, precum și alte date relevante 

fiecărui bun supus privatizării. 

În perioada vizată au fost încheiate 4 contracte de vânzare-cumpărare a 

bunurilor adjudecate la licitația din 16 decembrie 2020 (Î.A. ”Tabăra de însănătoșire 

pentru copii ”Avtodorojnik”, Baza turistică ”Moldova”, Baza de odihnă „Lux”, 

mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, Bun imobil, 5,1848 ha (teren pentru construcții), 

mun. Chișinău, or. Codru). 

Pe parcursul I semestru 2021, au fost organizate 2 runde de licitații pe piața 

reglementată a Bursei de Valori, o licitație cu strigare și o licitație cu reducere, în 

cadrul cărora au fost expuse 36 bunuri proprietate publică de stat supuse privatizării 

(majoritatea repetat), inclusiv: 15 pachete de acțiuni la licitații pe piața financiară a 

Bursei de Valori, 18 bunuri la licitație cu strigare și 3 bunuri la licitație cu reducere. 

În rezultatul desfășurării licitațiilor cu strigare pe piața reglementată (Bursa de 

Valori) la 19 aprilie 2021 a fot tranzacționat pachetul de acțiuni al statului din S.A. 

"AQUA-PRUT", la prețul de 4 766,37 mii lei. 

În cadrul licitației cu strigare desfășurată la 30 iunie 2021 au fost adjudecate 4 

bunuri, inclusiv: 3 Complexe de bunuri: Construcții şi teren pentru construcții, 

0,3984 ha, mun. Chișinău, str. Grenoble 111a; Construcție, 80,6 m.p. şi teren pentru 

construcții, 0,5082 ha, mun. Chișinău, or. Codru, str. Vierului f/n; Construcții (745,7 

m.p. și 253,1 m.p.) şi teren pentru construcții, 0,8956 ha, mun. Chișinău, or. Vatra, 

str. Plopilor 9 și 1 Bun imobil, 0,0087 ha (teren pentru construcții), mun. Chișinău, 

str. Sprîncenoaia 5, la preț total de 52 208,0 mii lei. 

Total, în primele 6 luni ale anului 2021, în bugetul de stat au fost achitate 

mijloace financiare în sumă de 91 176,4 mii lei, inclusiv:  
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- vânzarea bunurilor supuse privatizării (complexe patrimoniale unice, bunuri 

imobile, complexe de bunuri) – 81 333,9 mii lei; 

- vânzarea-cumpărarea și locațiunea/arenda terenurilor aferente din domeniul 

privat al statului – 9 842,5 mii lei (5 472,7 mii lei din locațiunea/arenda 

terenurilor aferente, 3 200,7 mii lei redevențe, 1 169,1 mii lei – din vânzarea-

cumpărarea terenurilor aferente din domeniul privat al statului). 

 

VI. Realizarea parteneriatelor public-private și a concesiunilor 

 

Pe parcursul semestrului I al anului 2021 în domeniul parteneriatului public-

privat au fost întreprinse următoarele acțiuni: 

1) Au fost examinate și elaborate avize  pe marginea a 3 studii de fezabilitate 

pentru  proiectele de parteneriat public-privat: 

- privind stabilirea oportunităților de inițiere/desfășurare a unui parteneriat 

public-privat în mun. Chișinău privind modernizarea și valorificarea instituțiilor din 

domeniul sportiv în scopul reconstrucției terenului sportiv aferent Liceului teoretic 

cu profil sportiv nr.2; 

- privind inițierea unui parteneriat public-privat privind valorificarea surselor de 

energie regenerabilă prin edificarea unei mini-centrale hidroelectrice în raionul 

Florești, pe cursul apei râului Răut ; 

- privind „Sistemul Național de transfer de cunoștințe e-dome pentru Republica 

Moldova”. 

2) Au fost monitorizate 45 de contracte de parteneriat public-privat și concesiuni 

la nivel central și local, înregistrate în Registrul patrimoniului public. 

  

3) în primele 6 luni ale anului 2021, în bugetul de stat au fost achitate mijloace 

financiare din contractele de parteneriat public-privat și concesiuni  semnate de către 

Agenția Proprietății Publice - 2 redevențe în valoare de 3 168 188,00 lei și 

5 484 938,00 lei. 

 

4) În vederea monitorizării contractului de concesiune a activelor aflate în 

gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora, nr. 

4/03 din 30.08.2013 la 26 ianuarie 2021 s-a desfășurat ședința Comisiei de 

monitorizare, în cadrul căreia au fost examinate chestiuni ce țin de verificările 

efectuate de către Agenția Supraveghere Tehnică, aspecte referitoare la prezentarea 

bazei de cost a taxelor aeroportuare colectate de către SRL ”Avia Invest”, etc. 

 

5) În vederea monitorizării Contractului de parteneriat public-privat privind 

modernizarea și eficientizarea activității Î.S. ”Gările și Stațiile Auto” nr. 4/03 din 

17.12.2018, a fost constituită garanția de bună execuție. Astfel, prin scrisoarea de 

Garanție nr.01/2021 din 20.01.2021 Compania de asigurări „MOLDASIG” S.A a 

informat Agenția Proprietății Publice (Partenerul Public) că în baza contractului de 

asigurare din 20.01.2021, s-a angajat să efectueze plata în favoarea Partenerului Public 
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(Asigurat) pînă la limita sumei de 5 mil lei, cuantumul căreia este stabilit în Contractul 

de parteneriat public-privat. 

 

6) În vederea Monitorizării Contractului de parteneriat public-privat pentru 

dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de 

joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice 

nr. 1/09 și nr. 2/09 din 23.04.2018, la 18.01.2021 a avut loc ședința Comisiei de 

monitorizare în cadrul căreia au fost examinate chestiuni cu privire la nivelul de 

executare a obligațiilor contractuale de către partenerul privat. 

 

VII. Asigurarea drepturilor și intereselor patrimoniale ale statului în 

instanțele de judecată 

 

În primul semestru al anului 2021 s-a efectuat gestiunea în calitate de 

reprezentanți ai APP pe 227 cauze civile și de contencios administrativ, prezentându-

se în 241 ședințe de judecată. 

În perioada de referință au fost înaintate 14 cereri de chemare în judecată, au 

fost finisate 22 cauze, fiind obținut câștig de cauză în 14 litigii. 

 

VIII. Delimitarea bunurilor imobile 

 

• Delimitarea masivă conform Programului de Stat pentru delimitarea 

bunurilor imobile inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–

2023, delimitarea integrală a bunurilor  proprietate publică, inclusiv a terenurilor 

(Hotărârea Guvernului nr. 80/2019):  

- Realizarea de către autoritățile publice centrale (APC), instituțiile publice, 

societățile pe acțiuni (S.A.) și întreprinderile de stat (Î.S.), din subordinea sa, a 

inventarierii bunurilor de stat amplasate pe teritoriul raioanelor Sîngerei, Rezina, 

Briceni, Dondușeni, Soroca, Drochia, Rîșcani, Bălți, Glodeni, Fălești, Edineț, 

Șoldănești, Telenești.  

- Inițierea procedurii de inventariere a bunurilor imobile amplasate pe teritoriul 

raioanelor Ialoveni, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Basarabeasca, Taraclia, Cahul, 

Hîncești, Cantemir, Rezina, Sîngerei.  În acest sens, relevăm că Agenția este la etapa 

de colectare și sistematizare a informațiilor parvenite de la autoritățile publice 

centrale, instituțiile publice, întreprinderile de stat, societățile pe acțiuni și 

administrațiile publice locale.  

- Emiterea a 211 Ordine cu privire la instituirea Comisiei de delimitare, pentru 

executarea lucrărilor de delimitare în mod masiv a bunurilor imobile, în cadrul 

Programului de Stat pentru fiecare localitate din raion după cum urmează: Edineț, 

Drochia, Briceni, Dondușeni, Fălești, Rîșcani, Florești. 
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- Emiterea a 34 Ordine cu privire la instituirea Comisiei de inventariere, pentru 

executarea lucrărilor de delimitare în mod masiv a bunurilor imobile, în cadrul 

Programului de Stat pentru Î.S. ”Calea Ferată din Moldova”, Î.S. „Poșta Moldovei”, 

Î.S. „Radiocomunicații”, S.A. „Red-Nord”, S.A. „Moldtelecom”, Î.S. „Administrația 

de Stat a Drumurilor”, Î.S. „SPB Constructorul”, Î.S.  „INMEX”, S.A. 

„MoldovaGaz”, Î.S. Centrul de Elaborări Economice şi de Producţie”, Î.S.  „Centrul 

Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, Î.S. „Direcţia Bazinieră 

de Gospodărire a Apelor”, Î.S. Staţiunea Tehnologico-Experimentală Bălţi, Î.S. 

Protecția Plantelor, S.A. „Drumuri Soroca” , Î.S. „PSIF”, S.A. „Drumuri Orhei” cu 

privire la inventarierea bunurilor proprietate de stat pentru raioanele Rezina, Sîngerei, 

Șoldănești, Telenești. 

- Identificarea a 5940 terenuri, 2329 construcții, 124 încăperi izolate, 13 

segmente de râuri, 8 construcții speciale. Per total în procesul de inventariere au fost 

identificate 8414 bunuri imobile proprietate publică de stat pe teritoriul raioanelor.  

Datele finale (raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, 

Sîngerei, Rezina, Rîșcani) și preliminare (Bălți, Glodeni, Soroca) asigurate de 

moment (conform tabelului). 

Date cantitative privind asigurarea inventarierii proprietăţii statului la data de 

09.08.2021 

Nr. 

d/o 
Raion Terenuri Construcţii Încăperi 

Construcţii 

speciale 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bălţi 481 362 75 - 918 

2 Briceni 730 291 9 - 1030 

3 Donduşeni  
751 254 16 

4 segmenete 

de rîuri 
1021 

4 Drochia 499 199 10 - 708 

5 Edineţ 655 350 21 8 1034 

6 Făleşti 983 249 18 - 1250 

7 Floreşti 962 530 26 - 1518 

8 Glodeni 213 170 1 - 384 

9 Rezina 1087 187 10 - 726 

10 Rîşcani 773 289 26 1 476 

11 Sîngerei 1235 269 14 - 984 

12 Soroca 602 311 15 16 944 

TOTAL 8971 3461 241 29 12702 

 

- De asemenea, întru asigurarea finalizării delimitării masive a bunurilor imobile 

proprietate publică a statului și a UAT de nivelul II, pentru raioanele Sîngerei, 

Rezina, UTA Găgăuzia, efectuate anterior în anii 2017-2018 de către Î.S. “Institutul 

de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, și ajustarea acestora în corespundere 
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cu cadrul legal și normativ în vigoare, Agenția a elaborat caietul de sarcini pentru 

efectuarea lucrărilor cadastrale pentru raioanele Sîngerei și Rezina și a inițiat 

procedura de achiziții a serviciilor cadastrale pentru raionul Sîngerei. 

 

- Au fost organizate prin intermediului Proiectului Înregistrarea și Evaluarea 

Funciară cursuri de instruire pe teritoriul raionului Drochia, Dondușeni, Fălești, 

Sîngerei, Telenești, Anenii Noi, Șoldănești, Rezina, Ungheni, Florești, primarilor și 

inginerilor funciari și UAT de nivelul II, în aspectul implementării HG nr. 63/2019 

și H.G nr. 80/2019. 

 

• Delimitarea selectivă a proprietății publice a statului – în perioada de referință 

Agenția a inițiat proceduri de inventariere și delimitări selective a bunurilor 

statului pentru 15 entități (Î.S.  „Administrația de Stat a Drumurilor” S.A.  „Pescăruş-

Dănceni”, S.A.  „Moldtelecom”, Î.S. „STI Bender”, Î.S.  „STI Briceni”, Centrul de 

Plasament Bădiceni, Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ștefan Vodă” ; I.P. 

„Şcoala Profesională din or. Floreşti”; I.P. „Institutul Științifico-Practic de 

Horticultură și Tehnologii Alimentare”; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale; Î.S.  „Serele Moldovei”; S.A.  „MoldovaGaz”, Baza de odihnă Ceaika, 

terenul amplasat în sat. Molovata, r-nul Dubăsari, Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării). Conform datelor preliminare au fost inventariate și supuse delimitării 

după apartenență și domenii 20 terenuri cu suprafața de peste 32 ha și 53 construcții, 

datele fiind introduse în Registrul bunurilor proprietate de stat supuse delimitării 

selective. 

• Delimitarea selectivă a proprietății publice a unităților administrativ 

teritoriale de nivelul I și II 

În perioada de referință, APP a participat în comisiile de delimitare selectivă a 

bunurilor proprietate publica a APL de nivelul I și II fiind examinate și coordonate 

1431 sectoare de teren în următoarea ordine: 

1. Regiunea de Dezvoltare Nord – 233 sectoare de teren; 

2. Regiunea de Dezvoltare Centru – 740 sectoare de teren; 

3. Regiunea de Dezvoltare Sud – 316 sectoare de teren; 

4. U.T.A. Găgăuzia – 142 sectoare de teren.  

 

Notă: În acest sens, APP a sesizat organele de drept referitor la falsificarea 

dosarului de delimitare selectivă a terenului cu nr. cadastral 2501103298, amplasat 

în or. Călărași și al doilea caz fiind falsificarea ștampilei APP (demers către 

Procuratura 03-02-5072 din 09.08.2021).  
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Totodată, întru deblocarea situației pe teritoriul municipiului Chișinău, Agenția 

s-a expus pe marginea apartenenței a 115 terenuri proprietate publică a 

municipalității.  

• Dispoziția 30-d și Implementarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 41 din 29 

iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței „Mecanismele existente 

asigură gestionarea eficientă a terenurilor agricole proprietate publică?”, s-a 

asigurat continuitatea realizării sarcinilor ce vizează administrarea terenurilor 

agricole, incluse în Legea nr. 668/1995. Astfel în anul 2021 au fost realizate 

următoarele acțiuni: 

 

- S-a sesizat Inspectoratul pentru Protecția Mediului despre ocupările ilegale și 

în comun cu reprezentanții Inspectoratului, au constat la fața locului terenurile 

agricole proprietate publică de stat, amplasate în or. Codru și Stăuceni ocupate abuziv 

de terțe persoane  

- S-a elaborat și prezentat Comisiei agricultură și industrie alimentară din 

cadrului Parlamentului,  proiectul de lege ce ține de expunerea Legii nr. 668/1995 în 

redacție nouă, care prevede sistematizarea/introducerea terenurilor agricole 

proprietate de stat în 4 liste, clasificate în dependență de modul de folosință, regimul 

juridic al construcțiilor amplasate/edificate pe acestea, amplasamentul terenurilor cu 

introducerea informațiilor detaliate pentru fiecare sector de teren (nr. cadastral, 

suprafața, adresă), proiectul conținând și prevederi ce reglementează modul de 

evidență și gestionare a terenurilor agricole proprietate de stat. 

- Întru implementarea măsurilor din Planul de acțiuni pentru restructurarea 

sistemului de cercetare și inovare, educație și extensiune rurală în domeniul 

agroalimentar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1283/2018, s-a coordonat 

planurile geometrice pentru terenurile din gestiunea Colegiului Tehnic Agricol din 

Svetlîi, Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, Î.I ”Colegiul Agroindustrial 

„Gheorghe Răducan”, Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, I.Î „Colegiului 

Agroindustrial din Ungheni”, I.P ”Colegiul de Zootehnie și Medicină Veterinară din 

Brătușeni”, a examinat studiile de fundamentare ptezentate și respectiv a remis 

proiectul contractelor de comodat către instituțiile publice și Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului pentru examinare.   

- A sesizat organele de drept privind problematica atestată pe terenurile agricole 

( Î.S ”Serele Chișinăului”; S.R.L ”Domeniile Speia”; Î.S ”SDE Stăuceni”). 

- A revizuit și a asigurat ținerea Registrului contractelor de arendă a TAPP, fiind 

introduse date la zi referitor la suma achitată, nr. și data ordinului de plată, suma 

restantă pentru perioada 01.03.2019–31.12.2020, nr. și data contractului/acordului 

adițional la contract încheiată de APP, suma achitată pentru anul 2021.  
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IX. Administrarea bunurilor imobile 

În perioada de referință au fost evaluate 50 terenuri agricole pentru 

determinarea valorii de piață a chiriei, cu suprafața totală de 1 382,89 ha, cu valoarea 

anuală de piață stabilită în mărime de – 10 322,16 mii lei. 

Ca rezultat au fost expediate notificări către arendașii terenurilor agricole prin 

care au fost informați despre necesitatea achitării în bugetul de stat a plății pentru 

folosirea terenurilor, determinată conform Rapoartelor de evaluare, pentru perioada 

de la 01.03.2019 pînă la 31.12.2020, cu prezentarea confirmărilor ce atestă achitarea 

sumelor pentru perioada indicată, în termen de 15 zile din momentul recepționării 

demersului.  

Pe parcursul I semestru al anului 2021, arendașii au achitat plata de arendă 

pentru terenurile agricole în bugetul de stat suma de 2 815 499,55 lei pentru perioada 

01.03.2019 pînă la 31.12.2020 și pentru 2021. 

Totodată, pentru alte tipuri de terenuri aferente bunurilor proprietate privată, 

la bugetul de stat a fost achitată suma de 3 377 905, 65 lei. 

Astfel, în perioada de referință și pînă la zi, la bugetul de stat a fost încasată 

suma totală de 6 193 405,20 lei. A fost încheiat 1 contract de arendă a terenului 

agricol, aferent construcției proprietate privată cu: 

- cet. Bevziuc Alexandru (suprafața de 1,2000 ha). 

 

Au fost semnate 7 acorduri adiționale la contractele de arendă de subrogare a 

Arendatorului cu următorii arendași:  

- SRL ”Brățara” (15,00 ha); 

- SRL ”Guideni” (10,0461 ha);   

- SRL ”Adecvare Grup” (0,3300 ha); 

- G.Ț. ”Gaber Mihail” (5,9999 ha); 

- SRL ”Confort” (0,0442 ha); 

- G.Ț. ”Nacu Grigore Mihail” (38,3499 ha); 

- SRL ”Zgura Agro” (23,4350 ha);  

În total suprafața terenurilor agricole transmise în arendă conform 

contractelor/acordurilor adiționale constituie – 94,82 ha. 

Au fost încheiate 4 contracte de locațiune a terenurilor domeniul public 

aferente construcțiilor proprietate privată: 

- SRL ”Lorinvest” (1,2413 ha); 

- SRL ”Etichet Invest” (0,15 ha); 

- SRL ”Canion Club” (0,2350 ha); 

- SRL ”Cancun Prim” (0,0077 ha). 
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Au fost încheiate 2 acorduri adiționale la contracte de locațiune/superficie 

privind subrogarea locatorului: 

- SRL ”Petrom Moldova” (0,3238 ha); 

- SA ”Energoconstrucția” (1,3129 ha). 

În total suprafața terenurilor pentru construcții transmise în 

locațiune/superficie conform contractelor/acordurilor adiționale constituie – 3,2707 

ha. 

Au fost perfectate 11 procese verbale ale ședințelor Grupului de lucru pentru 

examinarea materialelor la procurarea /transmiterea în locațiune /arendă /superficie/ 

comodat a terenurilor proprietate publică de stat, în cadrul cărora au fost examinate 

23 chestiuni.  

La solicitarea instituțiilor publice/întreprinderilor de stat a fost inițiată 

procedura încheierii a 4 contracte de comodat privind transmiterea terenurilor 

domeniului public și anume:  

- I.P. ”Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău” privind 

transmiterea în comodat a 3 terenuri agricole cu suprafața totală de 77,5619 ha 

(demersul MADRM nr.05-07/1727 din 06.05.2021, nr.intern 4606 din 

06.05.2021). 

- I.P. ”Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul” privind 

transmiterea în comodat a 8 terenuri agricole, cu suprafața totală de 259,5612 ha 

(demersul MADRM nr.05-07/1727 din 06.05.2021, nr.intern 4606 din 

06.05.2021). 

- I.P. Colegiul Agroindustrial din Ungheni privind  transmiterea în comodat a 3 

terenuri agricole, cu suprafața totală de 69,0327 ha (demersul nr. 2704 din 

19.03.2021). 

- I.P. ”Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni” privind 

transmiterea în comodat a 8 terenuri agricole cu suprafața totală de 419,5051 ha 

(demersurile nr.2516 din 15.03.2021 și nr.4921 din 18.05.2021). 

 

Ținând cont că, 16 arendași care dețin în arendă 21 terenuri agricole cu suprafața 

totală de 158,0359 ha, nu s-au conformat cerințelor prevederilor legislației în 

vigoare și nu au achitat plata pentru folosirea terenurilor în mărime de 3 961 223,69 

lei, determinată conform Raporturilor de evaluare, calculată de APP pentru 

perioada de la 01.03.2019-31.12.2020, în contextul somării acestora prin scrisori 

cu aviz recomandat și acordării termenului de plată de 15 zile din data recepționării 

scrisorii, au fost întreprinse măsuri legale privind încasarea plăților neexecutate în 
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bugetul de stat și neadmiterii prejudicierii intereselor statului, plasată în sistemul 

E-management cu nr. 17 din 20.05.2021. 

Formatul Registrului contractelor de arendă a terenurilor agricole proprietate 

publică de stat a fost ajustat corespunzător recomandărilor Curții de Conturi, 

expuse în Raportul Curții nr. 41/2020 din 29.07.2020 ”Mecanismele existente 

asigură gestionarea eficientă a terenurilor agricole proprietate publică?”, 

informația fiind completată sistematic. 

Registrul terenurilor fondului apelor proprietate publică de stat, a fost formatat 

și completat cu date obținute de la Agenția „Apele Moldovei” și de la Î.S. care au 

în gestiune terenuri fondul apelor, cu actualizarea permanentă a informației 

obținute.  

 

X. Asigurarea transparenței în procesul decizional  

și accesului la informație 

 

În scopul principiului transparenței în procesul decizional, proiectele de acte 

normative însoțite de notele informative se fac publice pe pagina oficială a Agenției 

(www.app.gov.md), astfel, încât orice persoană poate face cunoștință cu conținutul 

proiectelor și poate înainta propuneri de îmbunătățire a acestora. 

De asemenea, în vederea asigurării transparenței administrării proprietății 

publice pe pagina web a Agenției sunt plasate Statutele Întreprinderilor de Stat, 

funcțiile de fondator ale cărora le exercită Agenția/Societăților comerciale cu cota 

statului în capital social, Regulamentul Consiliului de administrație al Întreprinderii 

de Stat/Societății comerciale, Regulamentele organului executiv, Raportul anual al 

Întreprinderii de Stat/Societății comerciale; Raportul anual al conducătorului 

instituției și Planul de afaceri al entității. 

 

Totodată, se asigură transparența informației pe portalul guvernamental al 

datelor deschise www.date.gov.md şi www.app.gov.md, au fost plasate 9 seturi de 

date cu caracter public la situația 01.01.2021, și anume: privind patrimoniul 

întreprinderilor de stat/municipale; patrimoniul instituțiilor publice; privind 

societățile comerciale cu cotă publică; bunurile proprietate de stat date în 

administrare economică societăților comerciale; privind parteneriatele public-

private, precum și bunurile imobile proprietate de stat aflate, conform situației din 

01.01.2020.   

A fost publicată Balanța anuală a patrimoniului public gestionat de autoritățile 

publice centrale şi publice locale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Permanent se acordă asistență consultativă persoanelor fizice/juridice referitor 

la domeniile de competență ale Agenției. 
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XI. Activitatea economico-financiară a Agenției Proprietății Publice 

 

• Repartizarea limitelor de cheltuieli la nivel de program, subprogram, 

activitate, în conformitate cu propunerile de buget  înaintate și aprobate 

pentru anul curent prin sistemul trezorerial E-Alocații bugetare; 

• Monitorizarea utilizării corecte şi economice a mijloacelor băneşti, în 

conformitate cu limitele de alocaţii bugetare. 

- Încheierea și înregistrarea contractelor de achiziţionare a bunurilor materiale şi 

de prestare a serviciilor la Trezoreria de Stat, conform planului de achiziții stabilit 

pentru anul 2021, pînă la moment în număr de 28 contracte. 

-Perfectarea, verificarea, introducerea și prezentarea prin serviciul electronic E-

Docplat a documentelor de plată către Trezoreria de Stat, pentru achitarea  salariilor, 

contribuţiilor şi altor cheltuieli conform alocaţiilor bugetare aprobate. 

- Întocmirea şi verificarea notelor de contabilitate lunare în baza documentelor 

primare intrate în contabilitate. Întregistrarea faptelor economice în baza de date ( 

program de contabilitate Universal Accounting-versiunea buget) şi reflectarea lor în 

Cartea Mare. 

- Verificarea cheltuielilor de casă efectuate lunar cu baza de date a Ministerului 

de Finanţe, Trezoreria de Stat, prin sistemul informaţional E-Alocaţii bugetare. 

-Redistribuirea alocaţiilor bugetare între categorii de cheltuieli după necesitate 

-Analiza după caz şi revizuirea contractelor încheiate de achiziţionare a bunurilor 

materiale şi  prestarea serviciilor.  

-Examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi legislative din domeniul 

de specialitate. 

• Întocmirea şi verificarea corectitudinii rapoartelor pentru semestru I an. 

2021, introducerea în baza de date a sistemului informaţional „FMIS” 

(Colectarea datelor (ne) financiare). 

-Întocmirea și prezentarea lunară a Informației privind creanţele cu termen 

expirat şi datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în 

autorităţile/instituţiile bugetare (Forma FD-049); Raportul operativ privind statele şi 

efectivul de personal din instituţiile bugetare (Forma FD-050). 

-Întocmirea și prezentarea raportului privind situația financiară pentru semestrul 

I a anului de gestiune conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 

83  din  25.06.2021 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor 

financiare pe semestrul I şi 9 luni ale anului 2021. 

• Asigurarea remunerării muncii colaboratorilor angajaţi conform 

legislaţiei în vigoare. 

-Recepţionarea/verificarea documentelor primare aferente calculului salariului 

şi înregistrarea în baza de date (Ordinele conducătorului: de angajare, eliberare, 

deplasare, adaosurilor la salariu, certificate medicale, fişe de pontaj etc.) 

-Verificarea  documentelor aferente reţinerilor din salariu a tuturor contribuţiilor 

conform legislaţiei în vigoare. 

- Întocmirea, verificarea şi prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat a dării de 

seamă IPC21 privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare 
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obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat 

obligatorii calculate. (lunar). 

- Întocmirea, verificarea şi prezentarea în termen de 10 zile lucrătoare (în cazul 

angajării sau modificării/ încetării raporturilor de muncă) la Serviciul Fiscal de Stat 

a dării de seamă IRM19 privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente 

raporturilor de muncă. 

-Perfectarea, verificarea  şi eliberarea certificatelor privind veniturile salariale 

ale colaboratorilor Agenţiei 

-Imprimarea, stocarea şi păstrarea conturilor personale ale angajaţilor privind 

remunerarea muncii. 

• Conlucrarea și acordarea asistenței echipei de audit a Curții de Conturi 

privind efectuarea misiunii de audit, avînd ca scop evaluarea conformității 

privatizării bunurilor în perioada anilor 2013-2019 prin vînzare la licitații 

cu strigare sau cu reducere și prin vînzare la Bursa de Valori. 

• Monitorizarea mijloacelor fixe şi a bunurilor materiale aflate la balanţa 

Agenţiei. 

- Recepționarea documentelor primare (facturi fiscale, acte, foi de parcurs, 

procese-verbale etc.) verificarea lor cu contractele încheiate și plățile efectuate; 

- Întocmirea, verificarea notei  de contabilitate nr.6 – borderou cumulativ 

privind decontările cu furnizorii.(lunar); 

- Întocmirea, verificarea notei de contabilitate nr.10 – borderou cumulativ 

privind circulaţia mijloacelor fixe.(lunar); 

- Întocmirea, verificarea notei de contabilitate nr.13 – borderou cumulativ 

privind consumul de materiale şi notei de contabilitate nr.16 – borderou cumulativ 

privind evidenţa activelor nefinanciare primite şi transmise cu titlu gratuit după caz; 

- Întocmirea actelor pentru casarea bunurilor materiale; 

-  Înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor de transmitere urmare a 

vînzării clădirilor: 

Blocul nr.1 al Bazei de odihna Ciaica (sup. 1674,24 m.p.) din s.Koblevo, 

reg.Nicolaev, Ukraina în baza contractului de vânzare-cumpărare; 

Complexul bazei turistice Moldova 4346.8 m2 în baza contractului de 

vânzare-cumpărare la licitație din 30.03.2021; 

- Înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor de primire cu titlu gratuit a 

mijloacelor fixe: 

- a fost primit cu titlu gratuit de la Serviciul Fiscal de Stat Direcția Generală 

Administrare Fiscală 1/5 cotă-parte din apartamentul nr.49, suprafața de 61,5 m.p., 

număr cadastral 0100105,150,01,049, situat în mun.Chișinău, sect.Botanica, 

str.Trandafirilor, 35/1. 

- au fost primite cu titlu gratuit de la Serviciul Fiscal de Stat Direcția Generală 

Administrare Fiscală Sud, bunul imobil cu nr.cadastral 2901306,042,02, punct de 

profilaxie medical și ospătărie, suprafața 780,7 m.p.; galeria la profilactorie, 

suprafața 48,1 m.p., cota parte de 6,16% din 780,7 m.p.; subsol profilactorie, 

suprafața 603,2 m.p. 
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Prioritățile Agenției Proprietății Publice pentru semestru II a.2021 

 

1) Asigurarea drepturilor și intereselor patrimoniale ale statului; 

2) Reluarea procedurii de promovare a proiectelor de acte normative în 

conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea 

de stat şi întreprinderea municipală, ce vizează reorganizarea întreprinderilor de stat 

în alte forme juridice de organizare prevăzute de legislație; 

3) Participarea la executarea prevederilor hotărârilor Guvernului privind 

fondarea, restructurarea, reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor de stat și 

societăților comerciale; 

4) Realizarea acțiunilor ce țin de coordonarea înstrăinării, gajării, casării, dării în 

locațiune sau comodat a activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat și ale 

societăților comerciale cu cota statului în capitalul social. 

5) Asigurarea coordonării și monitorizarea evidenței contractelor de 

locațiune/arendă, comodat, concesiune şi administrare fiduciară, autorizațiilor de 

casare/ comercializare a bunurilor întreprinderilor de stat şi a societăților comerciale 

cu capital integral sau majoritar de stat; 

6) Asigurarea organizării de către întreprinderile de stat a inventarierii anuale a 

patrimoniului statului și participarea în componența comisiilor de inventariere/ 

casare/ licitație/ comercializare a activelor neutilizate ale entităților de stat; 

7) Asigurarea exercitării atribuțiilor de fondator al întreprinderilor de stat, 

inclusiv prin desemnarea președintelui, membrilor consiliilor de administrație ale 

întreprinderilor de stat și ai reprezentanților statului în societățile comerciale;  

8) Asigurarea numirii și eliberării din funcție a administratorilor întreprinderilor 

de stat la propunerea consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat; 

9) Monitorizarea selectării, prin concurs, de către consiliul societății și 

promovarea în cadrul adunării generale a acționarilor/adunării asociaților/consiliului 

societății a candidaturii conducătorului societății comerciale; 

10) Asigurarea selectării, în modul stabilit de Guvern, şi promovării 

candidaturilor președintelui și ale membrilor consiliului şi comisiei de cenzori în 

cadrul adunărilor generale/asociaților ale societăților comerciale cu cota statului în 

capitalul social; 

11) Efectuarea analizei economico-financiare privind rezultatele activității 

economice în dinamică (5 ani, inclusiv anul 2020) a întreprinderilor de stat și a 

societăților comerciale în care cota statului depășește 30 la sută din capitalul social, 

cu reflectarea informațiilor detaliate în Raportul de activitate a Agenției ce urmează 

a fi prezentat în condițiile legii Cancelariei de Stat; 

12) Examinarea cererilor, sesizărilor, reclamațiilor, propunerilor, adresărilor și 

altor documente;  

13) În corespundere cu Concepția pentru restructurarea sectorului feroviar şi a 

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1042/2017,  urmează să fie demarate procedurile de reorganizare a 

Î.S. „Calea Ferată din Moldova”; 
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14) Asigurarea ținerii conforme a Registrului Patrimoniului Public cu 

solicitarea prezentării de către autoritățile publice centrale și întreprinderile de stat 

a datelor veridice aferente bunurilor imobile din administrare/gestiune și în volum 

complet.   

15) Participarea la inventarierea bunurilor imobile proprietate de stat în  scopul 

delimitării acestora în cadrul Programului de Stat pentru delimitarea bunurilor 

imobile; 

16) Întreprinderea măsurilor în vederea identificării bunurilor imobile care nu 

se regăsesc în RPP, dar sunt proprietate de stat și sunt administrate de autoritățile 

publice centrale; 

17) Plasarea datelor din Subregistrul bunurilor imobile proprietate de stat pe 

pagina oficială a Agenției; 

18) Elaborarea unui raport privind eficiența utilizării bunurilor imobile din 

administrarea/gestiunea autorităților publice centrale și întreprinderilor de stat, 

determinată în baza indicatorilor de evaluare a utilizării proprietății publice, în 

funcție de destinația bunului proprietate publică, categoria gestionarului și 

domeniului de activitate al acestuia, utilizând indicatori care determină: 

- eficiența utilizării bunurilor imobile din administrarea autorităților publice 

centrale/întreprinderi de stat, în baza datelor înscrise în Registrul patrimoniului 

public; 

- utilizarea bunurilor proprietate de stat date în administrare economică 

societăților comerciale și înaintarea propunerilor de valorificare a acestora. 

 

 

 

 

 


