
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
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Pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 110/2011 cu privire la unele 

aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni 

cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat 

------------------------------------------------------------------------- 

  

  

În temeiul art.6 alin. (1) lit. e) din Legea nr.121/2007 privind administrarea 

și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2007, nr.90-93, art.401), Guvernul HOTĂRĂȘTE:  

 

1. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.110/2011 cu privire la unele aspecte 

ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de 

participare a statului și al întreprinderilor de stat (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2011, nr.34-36, art.137). 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 
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Notă informativă

la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii 
Guvernului nr.l 10/2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea 

profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi
al întreprinderilor de stat”

psC
Proiectul a fost elaborat de Agenţia Proprietăţii Publice

s i f î
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Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii 
Guvernului nr.l 10 din 23.02.2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de 
repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de 
participare a statului şi al întreprinderilor de stat” este elaborat în temeiul 
prevederilor art.47 şi art.48 din Legea nr.l 134/1997 privind societăţile pe 
acţiuni, art. 5 din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 
întreprinderea municipală, art.7 din Legea nr.l21-XVI din 4 mai 2007 
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi are ca scop 
eficientizarea procesului de administrare a proprietăţii publice de stat şi 
dezvoltarea entităţilor cu cotă de stat.

Proiectul a fost elaborat din următoarele raţionamente:
în conformitate cu prevederile art.8 alin.(7) lit. o) din Legea 

nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, 
consiliul de administraţie coordonează şi prezintă fondatorului spre 
aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al întreprinderii.

Totodată, conform art.5 alin.(2) şi art.7 alin.(2) lit. 1), decizia de 
repartizare a profitului net anual al întreprinderii se aprobă de fondator 
(actualmente funcţia de fondator al întreprinderilor de stat este exercitată de 
Agenţia Proprietăţii Publice)].

în acelaşi timp, potrivit art.50 alin.(3) lit. j) din Legea nr.l 134/1997 
privind societăţile pe acţiuni, [...aprobarea hotărîrii cu privire la 
repartizarea profitului net anual sau acoperirea pierderilor societăţii, ţine de 
competenţa exclusivă a adunării generale a acţionarilor (funcţia de acţionar 
în societăţile pe acţiuni cu cotă de stat este exercitată de Agenţia Proprietăţii 
Publice)].

Astfel, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.902/2017, Agenţia este abilitată cu competenţe 
privind exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de fondator şi de 
acţionar în numele Guvernului, inclusiv adoptarea/ promovarea deciziilor 
privind repartizarea profitului net anual obţinut de entităţile cu cotă de stat.



Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislaţiei Uniunii Europene

Potrivit art.47 art.(3) din Legea nr.l 134/1997, profitul net al 
societăţilor pe acţiuni poate fi utilizat pentru: a) acoperirea pierderilor din 
anii precedenţi; b) formarea capitalului de rezervă; c) plata recompenselor 
către membrii consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori; d) investirea în 
vederea dezvoltării producţiei; e) plata dividendelor; precum şi în alte 
scopuri, în corespundere cu legislaţia şi cu statutul societăţii.

Conform art.5 alin.(l) din Legea nr.246/2017, profitul net al 
întreprinderii de stat poate fi îndreptat pentru: a) acoperirea pierderilor din 
anii precedenţi; b) formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii; c) 
defalcări în bugetul de stat; d) plata recompenselor către membrii organelor 
de conducere şi control; precum şi în alte scopuri, dacă acestea nu contravin 
legislaţiei.

Atît legea privind societăţile pe acţiuni cît şi legea cu privire la 
întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală stipulează că, profitul net 
obţinut de entitate poate fi utilizat în diferite scopuri şi nu stabilesc 
obligativitatea achitării dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat a unei 
părţi din profitul net.

în context menţionăm că, entităţile private utilizează mijloacele 
financiare obţinute din activitatea lor, preponderent pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale (procurarea utilajelor şi tehnologiilor Know-how) 
în scopul eficientizării activităţii, fabricarea/producerea bunurilor şi 
prestarea serviciilor competitive pe piaţa internă şi externă.

în acest sens, entităţile cu capital integral sau majoritar de stat sunt 
dezavantajate, dat fiind că potrivit Hotărârii Guvernului nr.l 10/2011, 
acestea, cu excepţia celor care sunt în prag de insolvabilitate, sunt obligate 
să transfere o parte din profitul net obţinut pe parcursul anului de gestiune, 
sub forma de dividende/defalcări, în bugetul de stat în proporţie de 50 la 
sută pentru entităţile pasibile privatizării şi de 25 la sută pentru cele 
nepasibile de privatizare. Drept rezultat, în majoritatea cazurilor, entităţile 
cu capital integral sau majoritar de sta t, sunt lipsite de mijloace financiare 
necesare pentru dezvoltare, procurarea utilajelor moderne, reprofilarea 
activităţii în direcţii competitive, pentru suplinirea mijloacelor circulante, 
iar în unele cazuri, din lipsa mijloacelor circulante disponibile, sunt nevoite 
să ia credite pentru a achita, în bugetul de stat, în termenele prevăzute de 
legislaţie, dividendele/ partea din profitul net stabilite prin decizia adunării 
generale acţionarilor/fondatorului, acestea fiind deja supra îndatorate, în 
particular: la situaţia din 30.09.2018 ’’Moldtelecom” dispune de un 
portofoliu de credite în sumă de 669,2 mii lei, Combinatul de vin ’’Cricova” 
SA -  201,2 mii lei, Î.STCalea Ferată din Moldova” -  123,2 mii lei şi 0,37 
mii Euro, S.A ”CET-Nord” -  3,8 mii Euro, S.A. ’’Termoelectrica” -  31,8 
mii dolari SUA, SA ’’Franzeluţa” -  24,6 mii lei, SA”RED-NORD”- 13,1 
mii lei, SA ’’Barza Albă” -  11,1 mii lei, Î.S. ’’Tipografia Centrală” -  9,1 mii



lei, S.A.”SanfarmPrim”- 6,0 mii lei, I.S,’’Editura ’’Universul”, SA ”Răui” -
4,4, mii lei, etc.

Mai mult ca atît, în componenţa profitului net obţinut de 
întreprinderile/ societăţile pe acţiuni din sistemul energetic în anul 2018, 
devierile tarifare pozitive constituie circa 70 la sută. în conformitate cu 
metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate 
pentru energia electrică aprobată prin Hotărîrea ANRE nr.483/2017 din 
13.12,2017, toate devierile tarifare (pozitive sau negative) sunt 
excluse/adunate la calculul preţului reglementat pentru anul viitor de 
gestiune. Astfel, la calculul preţului reglementat stabilit pentru anul 2019, 
acesta va fi micşorat cu suma devierilor pozitive obţinute în anul 2018. 
Totodată, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 110/2011, entităţile 
respective au obligaţia să achite dividende/defalcări din profitul net la stat 
în mărime de cel puţin 50% din profitul net obţinut pentru anul 2018, (cu 
excepţia Î.S.”Moldelectica”, care urmează să achite 25 la sută), iar din preţul 
reglementat pentru anul 2019 vor fi excluse devierile pozitive, ceea ce va 
crea un deficit de mijloace circulante necesare achitării plăţilor pentru 
energia electrică procurată. în acest sens, Hotărîrea Guvernului nr. 110 din 
23.02.11 nu prevede calcularea dividendelor reieşind din suma efectivă a 
profitului net după excluderea devierilor tarifare pozitive ale anului de 
gestiune.

Prin urmare, obligativitatea plăţii dividendelor/defalcărilor din profitul 
net creează condiţii concurenţiale neloiale între agenţii economici, 
nepermiţând entităţilor cu capital integral sau majoritar de stat să activeze 
în condiţii egale cu cele private, nu permite la majoritatea entităţilor să-şi 
realizeze planurile de dezvoltare elaborate, renovarea sau reparaţia 
mijloacelor fixe, procurarea mijloacelor circulante, implementarea 
tehnologiilor modeme. Repartizarea profitului net al întreprinderilor de stat 
şi societăţilor comerciale cu cotă de stat fără a fi corelate cu planurile 
individuale de dezvoltare a entităţilor sau urmare a analizei superficiale 
privind repartizarea profitului net conduce în final la prejudicierea activităţii 
pe termen mediu şi lung, afectând capacitatea entităţii de autofinanţare care 
ar permite economisirea resurselor energetice, umane, materiale, care, în 
consecinţă, ar contribui la majorarea volumului producţiei competitive, 
respectiv creşterea mărimii defalcărilor în bugetul de stat din taxe şi 
impozite. Astfel conform datelor Biroului Naţional de Statistică, volumul 
investiţiilor din sursele proprii în activele materiale pe termen lung a 
entităţilor cu cota de stat în perioada anilor 2010-2017 s-a micşorat cu 
24,8% (de la 1673, 2 mii lei la 1284,4 mii lei) în timp ce în sectorul privat 
s-a dublat (de la 4322,1 mii lei la 8665,5 mii lei.

Ca efect, rezultatele activităţii economico-financiare ale entităţilor cu 
capital public sunt destul de modeste, producţia/serviciile fiind 
necompetitive pe piaţă, activitatea acestora deseori se limitează la darea în 
locaţiune a activelor neutilizate şi/sau comercializarea lor.

în aceste condiţii considerăm că, Guvernul, în calitate de proprietar al 
bunurilor întreprinderilor de stat şi acţiunilor (părţilor sociale) ale statului



în societăţile comerciale, prin intermediul Agenţiei Proprietăţii Publice, la 
repartizarea profitului net, urmează să acţioneze ca un proprietar privat 
prudent, prin acordarea unui suport financiar raţional întreprinderilor aflate 
în dificultate. Acordarea posibilităţii entităţilor cu cotă de stat pentru 
dezvoltare va permite economisirea resurselor energetice şi materiale, ce, în 
consecinţă, va contribui la majorarea cifrei de afaceri, respectiv va duce la 
creşterea defalcărilor în bugetul naţional din taxe şi impozite.

In altă ordine de idei, odată cu preluarea de către Agenţia Proprietăţii 
Publice a funcţiilor de fondator în întreprinderile de stat şi exercitarea 
drepturilor de acţionar şi de administrare a proprietăţii publice de stat în 
societăţile pe acţiuni cu cotă de stat, conform Hotărârii Guvernului 
nr.902/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii 
Publice, decade necesitatea reglementărilor prevăzute în punctele 4, 41 şi 5.

fii te
Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli financiare publice

6. M odul de încorporare a actului îircadrul normativ îtt vigoare 5
Urmare aprobării de către Guvern a proiectului dat, Hotărârea Guvernului 
nr.l 10 din 23 februarie 2011 va fi abrogată

•XfJ.

Proiectul este publicat pentru consultări publice pe pagina web a Agenţiei 
Proprietăţii Publice www.aoo.20v.md

8. Constatările expertizei anticorupţie
Obiecţii conceptuale nu sunt wmm
Nu este necesar
C onstatările experllrtijlirid icc . tf* ;?» ',:'
Obiecţii conceptuale nu sunt

î i r .
Nu este necesar

Directorul general t. Vladimir Baldovici
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