
 

R A P O R T U L   C O N D U C E R I I 

cu privire la activitatea ÎS PEC în anul 2015 
 

ÎS „Pentru Exploatarea Clădirilor" a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat 

la 22 august 2001. 
 

Numărul de identificare de stat(codul fiscal)    - 1003600110099; 

Forma organizatorico-juridică                            - Întreprindere de Stat; 

Forma de proprietate                                      - proprietate de stat; 

Organul de administrare (fondator)               - MTIC; 

Activitatea principală                                         - gestionarea imobilelor MTIC. 
 

Numărul efectivului de personal conform statelor de muncă constituie_23 persoane. 
Fondul total de salarizare pentru anul 2015 constituie - 1.263 mii lei, unde salariul mediu 
lunar al unui angajat este apreciat în sumă de - 6.710 lei. Indemnizația Consiliului de 
administrație - 180 mii lei. 
Venitul din activitatea de bază obţinut de întreprindere în anul 2015 a constituit - 3.793 mii 
lei. 
Profitul net al activităţii economico-financiare, conform datelor din raportul financiar 
constituie - 119,6 mii lei.     

 

   tab.1                                            Descifrarea veniturilor,  mii   lei 

Indicatori Planificat 

2015 

Realizat 

2015 

Abaterea absolută, 
mii lei 

 
 Venitul din vânzări (locațiune)  2 341  2 980   639 

Alte venituri operaționale 1 008 813            - 195 

T o t a l  3 349 3 793 444 

 

Venitul total din activitatea ÎS „Pentru Exploatarea Clădirilor" obținut la finele 
anului 2015 denotă o îndeplinire supraplan cu 444 mii lei. Se datorează renegocierii cu 
locatarii a contractelor de locațiune și creșterii volumului serviciilor comunale 
prestate datorită majorării prețului energiei electrice. 

 

Structura şi dinamica cheltuielilor 
         Referitor la structura cheltuielilor, principalele sunt cheltuielile pentru serviciile 
comunale. 
  tab. 2                                          Cheltuieli servicii comunale, mii lei 

Anul 2015 Apă potabilă En. termică En. electrică Alte Total  

Planificat 133,0 250,0  572,0 -  955,0  

Realizat 104,1 471,5  264,8 23,2 863,6 

Abatere absolută - 28,9 221,5 - 307,2 23,2 - 91,4 

 

       Cheltuielile pentru serviciile comunale comparativ cu suma planificată 
înregistrează per total o economie de resurse în sumă de cca. 91 mii lei.  Consumul 
apei potabile înregistrează o mică economie. Consumul energiei termice s-a majorat 
esențial - cca. 222 mii lei, datorită acceptării spre deservire a blocului nr.134„B”, care 
anterior se afla în gestiunea SA „Moldtelecom”. Odată cu transmiterea spațiilor 
blocului „B„ către SA „Lusmecon”, ultimii și-au exprimat nedorința de a prelua de la 
SA „Termoelectrica” alimentarea centralizată, ÎS PEC fiind nevoită să intervină pentru 
a nu lăsa neîncălzite birourile colaboratorilor MTIC de la etajul III. Este de menționat 
că, în mare parte, cheltuielile suportate sunt recompensate de către locatarii blocului - 
ANRCETI și SA„Lusmecon”.  



 
    Referitor la consumul energiei electrice, în anul 2015 s-a resimțit o diminuare 
accentuată a cheltuielilor datorită conectării directe a blocului administrativ la reteaua 
de magistrală a Union Fenosa, unde costul unui kwt/oră este mai mic comparativ cu 
prețul oferit anterior de către SA „Moldtelecom”. Totodată, impunerea unei strategii 
de economisire și conservare a energiei per ansamblu, a permis o economisire 
esențială a consumului resurselor energetice comparativ cu anul precedent - 307 mii 
lei, necătând la faptul majorării prețului unui kwt/oră cu cca. 60 %. Constatăm că, încă 
se depistează cazuri de utilizare neraţională a resurselor energetice de către 
colaboratorii ministerului, care în consecință se reflectă negativ asupra cheltuielilor 
menţionate. 
 

tab. 3                                                 Fondul de salarizare 
Anul 2015 Suma, mii lei 

Planificat 1 253,0 

Realizat 1 263,2 

Abatere absolută 10,2    

 

    Fondul salarial în anul 2015 înregistrează o mică depășire, cu cca. 10 mii lei 
comparativ cu planul aprobat, din motivul plecării din funcții a trei angajați cărora li 
s-a achitat îndemnizații de concediere, fapt neprevăzut la momentul aprobării 
Devizului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs. Este de menționat, că fluctuația 
cadrelor la întreprindere este minimă și nu afectează buna derulare a activităților din 
cadrul întreprinderii. 
 
  tab. 4                                      Reparaţie curentă și capitală 

Anul 2015 Suma, mii lei 

Planificat 174,0 

Realizat 263,8 

Abatere absolută 89,8 

 

    Pe parcursul anului 2015, reparaţii curente s-au efectuat în sumă de cca. 36,7 mii 
lei, iar reparație capitală în sumă de 227,1 mii lei, cu 89,8 mii lei mai mult decât cea 
planificată. Depășirea planului se datorează finalizării urgente a reparației etajului V 
al blocului administrativ pentru a putea fi transmis în locațiune ÎS „MoldData”.  
  
   tab.5                                                     Alte cheltuieli,  mii  lei 

Indicatori Planificat 

2015 

Realizat 

2015 

Abaterea  
absolută 

 
 Uzura activelor pe termen lung  312,0  361,3 49,3 

Impozite și taxe incluse în cheltuieli 43,0  38,0 - 5,0 

Deservirea unităților de transport 36,0 52,8 16,8 

Consumuri aferente serviciilor prestate 

de terți 

34,0 26,6 - 7,4 

Alte cheltuieli generale neprevăzute 42,0 53,7 11,7 

T o t a l  467,0 528,3 65,4 

 

    În totalul „alte cheltuieli” au fost incluse: cheltuieli pentru telefonia fixă şi mobilă, 
consumul de carburanţi şi piese auto de schimb, sponsorizarea unor evenimente 
festive, altor manifestații din cadrul MTIC, procurarea de mărfuri de cancelarie, 
precum şi alte cheltuieli minore.  Uzura activelor pe termen lung înregistrează o 
creștere de cca. 49 mii lei datorită transmiterii, cu titlu gratuit, din gestiunea MTIC în 



 
gestiunea ÎS PEC a unor materiale și tehnică de calcul uzate sau moral învechite. În 
consecință, conform Codului Fiscal, 50% din costul acestora a fost orientat spre 
majorarea uzurii. De altfel, la majorarea cheltuielilor acestui compartiment a influențat 
îndeplinirea de către administrație a unor sarcini urgente și greu previzibile de 
activitate a întreprinderii. 
 
  tab. 6                                  Impozite achitate la Bugetul de stat 

Anul Suma, lei 

2014  1 097 001,00 

2015 1 380 766,00 

 

    În urma majorării plăților pentru locațiune, costurilor la serviciile comunale 
achiziţionate şi a altor materiale procurate, s-a majorat şi viramentul impozitelor în 
bugetul statului. Se mai datorează și fatului că s-a virat, conform Codului Fiscal, 
impozit din venitul prognozat mai mult comparativ cu anul 2014. Valoarea totala a 
impozitelor vărsate în bugetul de stat în anul 2015 depășește suma achitată în anul 
precedent cu cca. 284 mii lei. Acest compartiment demonstrează nivelul ponderii 
întreprinderii față de stat, care, înregistrând în anul 2015 un venit de cca. 3,8 mln. lei 
varsă în formă de impozite în bugetul statului cca.1,4 mln. lei sau aproximativ o 
treime din venitul global. 
 

Factorii  negativi  de  decizie  şi  eventuale  riscuri  de  activitate 

           Ca și în anii precedenți, ÎS PEC se confruntă cu ma  mai  mulţi  factorii negativi 

de  decizie,  care  conduc la  pierderi  în  activitatea sa.  Ca  urmare: 

       -  riscul  inflaţiei  şi  majorărilor  de  preţuri  la  energia  electrică,  energia  

termică,  apă și canalizare,  salubritate,  altele,  care  pot  pune  întreprinderea  în  

dificultate  financiară; 

       -  probabilitatea rezilierii contractelor de locațiune;   

       -  conturul  politic,  prin  adoptarea  de  decizii  favorabile  procedurii  de  

privatizare  a  localurilor  deţinute  în  locaţie (art. 50 din Legea 121-XVI din 04.05.2007 a 

ramas nemodificat). 

Dezvoltarea  de  perspectivă, 

realizări şi propuneri        
1. Renegocierea anuală a unor contracte de locațiune poate permite o majorare a  

veniturilor ÎS PEC cu cca 10%. Odată cu adoptarea Legii bugetului de stat pentru anul 

2016, administraţia întreprinderii va iniţia negocieri cu locatarii ÎS PEC în vederea 

majorării costului unui m.p. spaţiu contractat. 

2. Precăutarea posibilităților de a oferi în locațiune spațiile libere aflate în 

gestiunea întreprinderii. 
3. Optimizarea cheltuielilor directe şi indirecte a întreprinderii prin: 

   -  impunerea unei economii stricte și utilizarea rezonabilă a resurselor 
financiare;  

   -    vegherea  strânsă  asupra  activităţii  fără  pierderi; 
   -  colectarea la timp a plăţilor pentru locaţiune şi servicii comunale şi 

incasarea de penalităţi pentru reţinerea acestora de către locatari; 
   -  alte măsuri economico-financiare, care pot îmbunătăţi real capacitatea de 

plată  a  întreprinderii. 
 

 
Director                                                                                Mihail  CASAPU 


