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I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Întreprinderea municipală “Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” 
(în continuare - întreprindere) este  agentul economic  cu personalitate 
juridică, constituită în exclusivitate pe baza proprietăţii municipale, care, prin 
utilizarea ei judicioasă, execută lucrări de păstrare şi extindere a spaţiilor verzi 
municipale în interes public şi pentru realizarea intereselor sociale şi 
economice ale colectivului de muncă.  

2. Întreprinderea este în drept să practice orice gen de activitate, 
exceptând cele interzise de legislaţie. 

Anumite genuri de activitate, asupra cărora se extinde prerogativa 
antreprenoriatului de stat, pot fi practicate de întreprindere numai în baza 
licenţelor eliberate conform prevederilor legale. 

3. Scopul întreprinderii este de a îngriji plantaţiile verzi, conform   
normativelor tehnologice şi agrotehnice, la indicaţiile Consiliului municipal 
Chişinău şi ale altor organe publice, întru asigurarea condiţiilor de creştere a 
plantelor în mediul urban şi prestează diverse  servicii, şi anume: 

 crearea, extinderea, întreţinerea   şi dezvoltarea  zonelor  verzi, 
parcurilor, scuarurilor din  municipiul Chişinău;  

 dezvoltarea infrastructurii parcurilor şi pădurilor-parcuri, 
introducerea noilor specii de arbori, arbuşti şi plante floricole; 

 curăţirea şi defrişarea  arborilor avariaţi, după obţinerea autorizaţiei 
corespunzătoare; 

 executarea lucrărilor  de  protecţie  a  zonelor  verzi cu produse de 
uz fitosanitar,  protejarea  acestora  de  boli  infecţioase; 

 exploatarea şi reparaţia  havuzurilor  municipale; 
 organizarea pe  lacurile  municipiului a acţiunilor  de  prim  ajutor 

medical  în  caz  de  înec,  de  către  scafandrierii  staţiilor  de  
salvare; 

 desfăşurarea acţiunilor de profilaxie în  zonele  de  odihnă  şi  
agrement, pe  plaje, crearea condiţiilor confortabile de odihnă 
pasivă şi activă în aceste zone; 

 acordarea de servicii  persoanelor  fizice  şi  juridice ce  ţin  de  
proiectarea şi amenajarea  zonelor  verzi, îndeplinirea  lucrărilor  de  
plantare şi amenajare a spaţiilor verzi; 

 contribuirea la dezvoltarea bazei tehnico – ştiinţifice a spaţiilor 
verzi municipale, în baza Instituţiei Ştiinţifice de Producţie 
“Grădina Dendrologică”; 

 contribuirea la dezvoltarea şi amenajarea Instituţiei Ştiinţifice de 
Instruire şi Culturalizare “Grădina Zoologică” ; 

 crearea de condiţii pentru vizitarea Instituţiei Ştiinţifice de Instruire 
şi Culturalizare “Grădina Zoologică”. 

4. Întreprinderea îşi  creează, în  condiţiile  legii, filiale şi reprezentanţe 
care au dreptul să-şi deschidă subconturi proprii, secţii şi sectoare ce nu  sunt  
persoane  juridice, având  patrimoniul  dotat de întreprindere  cu  care  exercită  
unele  din  atribuţiile  acesteia. 
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5. Întreprinderea se  poate  asocia  în  baza  unui  acord  special  cu  alte  
unităţi  economice  în  uniuni, concerne şi  alte  societăţi, conform  
principiului  ramural  sau  altor  principii, pentru  a-şi  lărgi  posibilităţile  în  
cadrul  realizării  şi  protecţiei  intereselor  comune  ale  participanţilor - de  
producţie, tehnico-ştiinţifice, sociale  etc.  

Crearea  structurilor  indicate  se  admite  cu  condiţia   respectării  
legislaţiei  antimonopol  şi  altor  acte  normative. 

6. În  activitatea  sa întreprinderea se  conduce  de  legislaţia  Republicii 
Moldova  şi  hotărârile  Guvernului Republicii 

 Moldova, ale  ministerelor, departamentelor, deciziile  Consiliului  
municipal  Chişinău  şi  de  statutul  său. 

7. Fondatorul întreprinderii - Consiliul municipal Chişinău. 
8. Întreprinderea este înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat la 

10 octombrie 1992, numărul de identificare de stat şi codul fiscal 
1002600047677 (numărul de înregistrare precedent 103009895, codul fiscal 
anterior 230803). 

9. Întreprinderea are balanţă proprie, ştampilă pe care este imprimată 
stema Republicii Moldova şi denumirea completă a întreprinderii. 

10. Denumirea completă a întreprinderii: Întreprinderea municipală 
“Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”. 

11. Sediul întreprinderii: MD-2005 or. Chişinău,  
str. A. Puşkin, 62 (tel. 24-27-25) 

 
II. PATRIMONIUL ÎNTREPRINDERII 

 
12. Bunurile  municipale pe  care  fondatorul i le-a  transmis  

întreprinderii aparţin  acesteia  numai  în  limitele  dreptului  gestiunii  lor  
economice. 

13. Patrimoniul  întreprinderii se  constituie  din fonduri fixe  şi  
mijloace  circulante, precum  şi  din  alte  valori, al căror cost este  reflectat  în  
balanţa  autonomă  a întreprinderii.  

14. Mărimea fondului statutar – 2815 lei. 
15. Întreprinderea îşi  poate  înstrăina  fondurile  fixe (clădirile, 

construcţiile, utilajele, mijloacele  de  transport şi alte valori materiale) numai 
în baza deciziei fondatorului conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

16. Patrimoniul întreprinderii se formează din următoarele surse: 
- cotele băneşti şi materialele fondatorului (capital social); 
- veniturile obţinute prin prestarea serviciilor, lucrărilor, precum şi din 

alte genuri de activitate; 
- veniturile obţinute de la acordarea serviciilor la indicaţiile Consiliului 

municipal Chişinău şi altor consilii ale unităţilor administrativ - 
teritoriale din componenţa municipiului Chişinău; 

- vărsămintele nerambursabile şi filantropice, donaţiile persoanelor 
fizice şi juridice; 

- alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare. 
  17. Pentru obligaţiile sale întreprinderea poartă răspundere cu întreg 

patrimoniul său. 
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  Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii, iar 
întreprinderea nu este răspunzătoare pentru obligaţiile fondatorului. 
 

III. ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII 
 

18. Organul de administrare al Întreprinderii este: 
- Fondatorul  (Consiliul municipal Chişinău); 
- Consiliul de Administraţie; 
- şeful (managerul). 
19. Fondatorul are următoarele atribuţii principale: 
a)  aprobă statutul întreprinderii în redacţie nouă sau modificările şi 

completările operate în statut; 
b)  determină direcţiile principale ale activităţii întreprinderii, 

conform programelor de activitate la indicaţiile fondatorului, aprobă proiectele 
acesteia; 

c)  adoptă deciziile referitoare la înfiinţarea şi desfiinţarea 
subdiviziunilor structurale ale întreprinderii, participarea în calitate de 
fondator al altor întreprinderi; 

d)    aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administraţie; 
e) adoptă deciziile referitoare la reorganizarea sau lichidarea 

întreprinderii, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul  de 
lichidare; 

f) desemnează şi revocă membrii Consiliului de Administraţie; 
g) soluţionează alte probleme ce ţin de competenţa şi activitatea 

întreprinderii. 
20. Consiliul de Administraţie este organul colegial de administrare al 

întreprinderii, constituit din cinci persoane, reprezintă interesele fondatorului 
şi întreprinderii şi îşi exercită activitatea în conformitate cu Statutul 
întreprinderii. În componenţa Consiliului de Administraţie întră:  

- trei reprezentanţi ai fondatorului 
- şeful întreprinderii 
- reprezentantul colectivului de muncă, specialist în domeniul 

economiei şi drept. 
21. Preşedintele Consiliului de Administraţie şi membrii lui, în afară de 

reprezentanţii colectivului de muncă, sunt confirmaţi de către fondator. 
22. Membrii Consiliului de Administraţie participă la activitatea 

acestuia prin cumul cu funcţia lor de bază, cu excepţia şefului. 
23. Membrii Consiliului de Administraţie, în conformitate cu legislaţia, 

răspund solidar, în numele întreprinderii, pentru prejudiciile rezultate din 
îndeplinirea hotărârii lor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, statutul 
întreprinderii şi Regulamentul Consiliului de Administraţie. Membrul 
Consiliului de Administraţie care a votat împotriva unei astfel de hotărâri este 
scutit de repararea prejudiciilor, dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost fixat 
protestul său. Este absolvit de răspundere şi membrul Consiliului de 
Administraţie, care nu a participat  la şedinţă, dacă în decursul de 7 zile după 
ce a aflat sau trebuia să afle despre o asemenea hotărâre, el a înmânat 
preşedintelui Consiliului de Administraţie un protest în scris. Membrul 
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Consiliului de Administraţie  poate fi scutit de repararea prejudiciilor cauzate 
de el în timpul îndeplinirii obligaţiunilor sale, dacă el a acţionat conform 
documentelor întreprinderii sau unei alte informaţii, a căror autenticitate nu a 
putut fi pusă la îndoială, sau a acţionat în limitele unui risc normal de 
producţie sau de gestiune. Demisia sau destituirea membrului Consiliului de 
Administraţie nu-l scuteşte de obligaţia de a repara prejudiciile cauzate din 
vina lui. 

  24. Consiliul de Administraţie: 
a) coordonează cu consiliul municipal Chişinău propunerile privind 

modificările şi completările în statului întreprinderii; 
b) aprobă programul de perspectivă al dezvoltării şi planurile anuale 

ale întreprinderii; 
c) aprobă cu acordul Consiliului municipal Chişinău, transmiterea în 

locaţiune sau sublocaţiune gajarea bunurilor şi casarea mijloacelor fixe 
conform actelor normative în vigoare; 

d) adoptă decizii cu privire la obţinerea, acordarea şi folosirea 
creditelor cu acordul fondatorului şi în mărimea stabilită de acesta; 

e) decide cu privire la repartizarea surselor financiare alocate pentru 
construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a edificiilor, procurarea utilajului, 
mijloacelor de transport ect; 

f) decide pe parcursul anului financiar, cu acordul Consiliului 
municipal Chişinău, asupra repartizării profitului net la folosirea capitalului de 
rezervă; 

g) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului 
întreprinderii; 

h) ai măsuri privind asigurarea integrităţii şi folosirii a bunurilor 
întreprinderii; 

i) aprobă rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea 
economico-financiară; 

j) controlează activitatea curentă a întreprinderii; 
k) decide în orice alte probleme prevăzute de statutul întreprinderii, 

care ţin de competenţa sa. 
25. Administrarea întreprinderii este efectuată în conformitate cu 

statutul ei, de către şeful acesteia. Şeful este numit şi eliberat din funcţie prin 
Decizia fondatorului. 

26 Desemnarea în funcţie a şefului este legalizată de Primarul general al 
Primăriei municipiului Chişinău, prin semnarea contractului invidual de 
muncă, aprobat prin Decizia fondatorului.  

27. În contractul încheiat între primarul general şi şeful întreprinderii se 
stabilesc drepturile şi obligaţiunile  lor reciproce, inclusiv modul în care şeful 
îşi exercită atribuţiile de antreprenor, limitele drepturilor de folosinţă şi 
gestiune a patrimoniului, modul şi condiţiile de remunerare a şefului relaţiile 
reciproce financiare, răspunderea pentru neexecutarea sau executarea 
neconformă a obligaţiunilor sale, precum şi termenul de valabilitate, condiţiile 
de modificare şi reziliere a contractului. 
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28. Şeful poartă răspundere materială pentru obligaţiunile întreprinderii 
pe care o conduce, precum şi pentru neexecutarea sau executarea neconformă 
a obligaţiunilor sale, stipulate în contract. 

29. În perioada valabilităţii  contractului, fondatorul sau oricare altă 
terţă persoană nu au dreptul să intervină în activitatea şefului, exceptând 
cazurile prevăzute în condiţiile contractuale sau de legislaţia în vigoare. 

30. Relaţiile dintre şeful întreprinderii şi salariaţii ei se reglementează 
conform legislaţiei în vigoare, contractului colectiv şi contractelor individuale 
de muncă. Angajarea (desemnarea în funcţiei) adjuncţilor, şefilor de 
subdiviziuni (sectoarelor), secţiilor, şeful o legalizează de sine stătător, prin-un 
contract  individual de muncă. 

31.  Şeful are următoarele competenţe: 
a) conduce activitatea întreprinderii şi asigură funcţionarea ei 

eficientă; 
b) reprezintă întreprinderea în relaţiile cu instituţiile statale, 

organele administraţiei publice, instanţele judiciare şi cu alte instituţii;  
c) asigură executarea deciziilor fondatorului, primarului general şi 

ale consiliului de administraţie;  
d) adoptă decizii privind chestiunile ce ţin de activitatea 

întreprinderii şi problemele ce nu sunt de competenţa exclusivă a altor organe;  
e) angajează şi concediază specialiştii şi lucrătorii salariaţi ai 

întreprinderii, aplică măsuri de stimulare şi sancţionare faţă de aceştia;  
f) administrează operativ mijloacele întreprinderii, încheie tranzacţii 

şi semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează 
alte documente financiare; 

g) prezintă fondatorului şi consiliului de administraţie propuneri 
privind schimbarea componenţei, reconstrucţia, lărgirea, reutilarea tehnică a 
bunurilor transmise în gestiunea operativă a întreprinderii; 

h)      emite ordine, instrucţiuni;  
i) aprobă formele şi metodele de lucru, asigură integritatea şi 

folosirea raţională a patrimoniului întreprinderii;  
j)      rezolvă orice alte probleme ce ţin de competenţa sa. 
 

IV. ACTIVITATEA ECONOMICO-SOCIALĂ  
A ÎNTREPRINDERII 

 
32. Întreprinderea îşi organizează activitatea şi îşi determină 

perspectivele de dezvoltare de sine stătător, în funcţie de cererea şi necesităţile 
populaţiei cît priveşte producţia, lucrările şi serviciile sale, precum şi din 
necesitatea asigurării condiţiilor de dezvoltare economico - socială şi sporire a 
veniturilor salariaţilor săi.  

Temelia programelor de producţie o constituie contractele încheiate cu 
beneficiarii producţiei, lucrărilor, serviciilor şi cu furnizorii de resurse 
tehnico-materiale, alte valori şi materiale consumabile. 

 
Anual, concomitent cu aprobarea bugetului municipal se aprobă planul 

managerial de activitate al întreprinderii. 
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Conducătorul întreprinderii va prezenta anual, pe parcursul primului 
trimestru al anului următor a perioadei de gestiune, Consiliului municipal 
Chişinău darea de seamă privind activitatea economico-financiară pentru anul 
precedent. 

33. Relaţiile economice şi de altă natură ale întreprinderii cu alte unităţi 
economice, organizaţii şi cetăţeni se derulează pe baze contractuale. 

34. Întreprinderea execută lucrări, servicii în interesul localităţii pe bază 
contractuală sau în modul determinat de legislaţie cu diverşi beneficiari. 

35. Întreprinderea este obligată să respecte cu stricteţe prevederile 
acordurilor colective privind protecţia muncii, mediului ambiant şi 
prescripţiile vizând tehnica securităţii, fiind răspunzătoare de prejudicierea 
sănătăţii şi capacităţii de muncă a salariaţilor săi în modul stabilit de lege. 

36. Întreprinderea conlucrează cu Instituţia Ştiinţifică de Producţie 
“Grădina Dendrologică”, Instituţia Ştiinţifică de Instruire şi Culturalizare 
“Grădina Zoologică” şi Î.I. „Staţiile de Salvare” ca agenţi economici cu 
balanţă şi ştampilă proprie. 

 
VI.  BENEFICIUL ÎNTREPRINDERII 

 
 37. Beneficiul întreprinderii se determină în conformitate cu  
prevederile  legislaţiei. Beneficiul  net  se  formează  după  achitarea  
impozitelor şi  onorarea  altor  plăţi  obligatorii  şi  rămâne  la  dispoziţia  
întreprinderii. Beneficiul  net  poate  fi  utilizat  pentru: 
 a) acoperirea  pierderilor  acumulate în anii  precedenţi; 

b) menţionarea angajaţilor în baza rezultatelor activităţii anuale. 
Decizia de repartizare a profitului net al întreprinderii se aprobă de 

Consiliul municipal. 
 

VII.  EVIDENŢĂ ŞI CONTROL 
 

38. Întreprinderea raportează datele evidenţei contabile şi statistice ale 
activităţii sale în modul stabilit de lege. 

39. Controlul activităţii întreprinderii este efectuat, în limitele 
competenţelor atribuite prin lege, de către organele administraţiei de stat 
abilitate cu funcţii generale sau speciale de control şi financiare, fiscale, 
bancare, precum şi de către alte structuri de stat. 

40. Controlul activităţii economico - financiare a întreprinderii este 
efectuat  de organul de control al fondatorului. Organul de control are dreptul 
să ceară de la fondator date privind activitatea lor pe o perioadă concretă, să ia 
cunoştinţă de toate actele şi documentele ce vizează activitatea întreprinderii. 

41. Rezultatele controlului  efectuat periodic de către organul de control 
privind respectarea statutului şi a actelor economico - financiare sunt 
prezentate sub formă de dare de seamă fondatorului. 

42. Pentru falsificarea datelor evidenţei contabile şi statistice, a dărilor 
de seamă sau a informaţiilor furnizate potrivit cerinţelor legale, persoanele 
oficiale ale întreprinderii poartă răspundere disciplinară, materială sau penală, 
în conformitate cu legislaţia  în vigoare. 
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VIII. REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA 

ÎNTREPRINDERII 
 

43. Lichidarea şi reorganizarea (fuziunea, asocierea, divizarea, 
separarea, transformarea) întreprinderii se înfăptuieşte în temeiul deciziei 
fondatorului. 
 44. Întreprinderea este lichidată prin decizia Judecătoriei Economice în 
cazurile: 

- stabilirii falimentului întreprinderii; 
- recunoaşterii caducităţii actelor de constituire a întreprinderii. 
  45. În cazul reorganizării sau lichidării întreprinderii, lucrătorilor 

disponibilizaţi li se asigură respectarea drepturilor şi intereselor în 
corespundere cu legislaţia în vigoare. 
 46. Întreprinderea se consideră reorganizată sau lichidată de la data 
introducerii modificărilor respective în Registrul de Stat. 

47. În cazul fuziunii întreprinderii cu o altă unitate economică, toate 
drepturile şi obligaţiunile patrimoniale ale fiecăreia dintre ele trec către 
întreprinderea constituită ca rezultat al acestei fuziuni. 

48. În cazul alipirii întreprinderii la un alt agent economic, către acesta 
din urmă trec toate drepturile şi obligaţiunile patrimoniale ale întreprinderii  
alipite. 

49. În cazul divizării întreprinderii, unităţile nou create în urma acestei 
divizări îşi asumă drepturile şi obligaţiunile patrimoniale ale fostei 
întreprinderi conform cotelor specificate în actul de divizare. În cazul 
transformării într-o nouă unitate economică aceasta din urmă îşi asumă, 
potrivit legii, toate drepturile şi obligaţiunile patrimoniale ale fostei 
întreprinderi.  

50. Lichidarea întreprinderii este efectuată de către comisia de lichidare,  
desemnată de fondator, sau de alte organe împuternicite de acesta. 

În caz de faliment, întreprinderea este lichidată în baza deciziei 
Judecătoriei Economice. Conform hotărârii acestuia, lichidarea poate fi 
efectuată de către conducerea întreprinderii. 

51. Fondatorul sau Judecătoria Economică, care a decis lichidarea 
întreprinderii, stabileşte modul şi termenul lichidării, precum şi termenul în 
care creditorii îşi pot înainta pretenţiile, termen care nu va fi mai mic de două 
luni din momentul când a fost anunţată lichidarea întreprinderii. 

52. Comisia de lichidare va publica în presă un anunţ despre lichidarea 
acesteia, precizând modul şi termenul-limită în care creditorii îşi pot înainta 
pretenţiile, va încasa datoriile debitorilor faţă de întreprindere şi va înregistra 
pretenţiile creditorilor,  informându-i pe aceştia despre lichidarea 
întreprinderii. 

53. După adoptarea deciziei de lichidare, conducerea întreprinderii 
transmite comisiei de lichidare funcţiile sale administrative, inclusiv ţinerea 
lucrărilor de gestiune, şi se încadrează în procesul de evaluare a patrimoniului 
efectiv al întreprinderii. 



 9 

Comisia de lichidare evaluează patrimoniul, întocmeşte bilanţul de 
lichidare şi îl prezintă fondatorului, precum şi instanţei de judecată ce a 
adoptat hotărârea privind lichidarea întreprinderii, asigură achitarea datoriilor 
acesteia faţă de buget, precum şi a celorlalte defalcări şi satisfacerea 
pretenţiilor justificate ale creditorilor potrivit bilanţului de lichidare a 
întreprinderii. 

54. Controlul asupra activităţii comisiei de lichidare este efectuat de 
fondator sau de organul desemnat de acesta. 

55. Pentru daunele cauzate întreprinderii lichidate, precum şi 
creditorilor ei din culpa comisiei de lichidare, întreaga răspundere, prevăzută 
de legislaţia în vigoare, o poartă membrii comisiei de lichidare. 

56. Hotărârea privind folosirea bunurilor întreprinderii, rămase după 
satisfacerea pretenţiilor justificate ale creditorilor şi membrilor colectivului ei 
de muncă, după decontarea şi recuperarea cheltuielilor comportate de 
lichidare, se adoptă de către fondator.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR  
AL CONSILIULUI    

    
 
 

Valeriu Didencu 


