
NOTA EXPLICATIVĂ 

LA SITUAŢIILE FINANCIARE 

1. Date generale 

1.1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Agenţia Servicii Publice. 

Număr de înregistrare 

Data înregistrării Seria MD 

Număr 0060427 

1.2. Capitalul social a fost înregistrat la - şi constituie lei. 

1.3. Entitatea desfăşoară următoarele activităţi care nu necesită licenţă: 

- Servicii educaţionale pentru realizarea comenzii de stat de pregătire a cadrelor de specialitate. 

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 192 persoane, inclusiv pe categorii: 

- personal administrativ - 8,5 persoane; 

- personal didactic- 102persoane 

- personal didactic auxiliar-11 persoane, 

- personal nedidactic- 70,5. 

1.5. Remunerarea totală constituie 14686100,00 lei, inclusiv: 

- personalului entităţii în perioada de gestiune 14686100,00 lei, din care: 

personalul administrativ - 1264015 lei; 

- personal didactic- 10954808 leipersoane 

- personal didactic auxiliar-340135 persoane, 

- personal nedidactic- 2127142,001ei . 

2. Politici contabile 

Situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 şi SNC in vigoare la 31 

decembrie 202X. Abateri de la principiile generale şi caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 şi 

SNC nu au fost comise. 

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic. 

Indicatorii situaţiilor financiare sunt determinaţi în baza următoarelor metode şi procedee, prevăzute în 

politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entităţii nr. 125 din 30 decembrie 2020-: 

2.1. In componenţa mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea 

cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie. 

2.2. Valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale amortizabile primite cu titlu gratuit şi utilizate în 

procesul de fabricare a produselor/prestarea serviciilor a fost contabilizată iniţial în componenţa veniturilor 

anticipate cu decontarea la veniturile din vînzări în mărimea şi proporţia amorlizării calculate. 

2.3. Amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale s-a calculat prin metoda liniară începînd cu prima 

zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare. 

2.4. Transferul obiectelor de imobilizări corporale în/din categoria de investiţii imobiliare s-a efectuat la 

costul de intrare. 

2.5. Costurile de ieşire a imobilizărilor corporale au fost înregistrate ca cheltuieli cu active imobilizate. 

2.6. Imobilizările necorporale sunt înregistrate în bilanţ conform modelului bazat pe cost. 

2.7. Utilajele, mijloacele de transport şi alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanţ conform 

modelului bazat pe cost. iar terenurile şi clădirile - conform modelului reevaluării. 

2.8. Suma prejudiciului material de primit a fost înregistrat în mărime integrală în componenţa altor 

venituri din activitatea operaţională. 

2.9. Creanţele comerciale compromise au fost decontate pe seama corecţiilor (provizioanelor) constituite. 

2.10. Contabilitatea stocurilor s-a ţinut în expresie cantitativă şi valorică. 

2.11. Stocurile primite cu titlu gratuit au fost contabilizate iniţial în componenţa veniturilor anticipate cu 

decontarea ulterioară Ia veniturile din vînzări pe măsura utilizării în procesul de fabricare a produselor/prestare a 

serviciilor. 

2.12. Materialele consumate ia prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor. 



2.13. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldoveneşti prin recalcularea valutei străine la cursul de 

schimb al BNM stabilit la data întocmirii declaraţiei vamale. 

2.14. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat. 

2.15. Valoarea anvelopelor şi acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată 

la costurile/cheltuielile curente în următorul mod: 

pentru autocamioane - conform kilometrajului parcurs/durata de utilizare; 

pentru autoturisme - în mărime integrală la transmiterea în exploatare. 

2.16. Valoarea realizabilă netă a stocurilor este determinată la data raportării prin metoda categoriilor 

(elementelor) de stocuri. 

2.17. In componenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a 

cărora nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie. 

2.18. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte 1/6 din plafonul 

stabilit de legislaţie, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare. 

2.19. Veniturile anticipate sunt decontate la veniturile curente în mod uniform cu excepţia veniturilor din 

primirea cu titlu gratuit a imobilizărilor necorporale şi corporale amortizabile şi stocurile care sunt decontate 

respectiv pe parcursul duratei de exploatare a obiectului proporţional amortizării calculate şi pe măsura ieşirii. 

2.20. Cheltuielile (pierderile) privind reparaţia şi deservirea în cursul perioadei de garanţie a bunurilor 

vîndute; concediile de odihnă şi litigiile în curs sunt compensate pe seama provizioanelor constituite. 

2.21. Contabilitatea costurilor de producţie s-a ţinut separat pe activităţile de bază şi auxiliare. 

2.22. Costurile indirecte de producţie sunt repartizate pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate 

proporţional salariilor de bază ale muncitorilor încadraţi în activităţile de bază şi auxiliare. 

2.23. Costul produselor fabricate şi a serviciilor prestate s-a calculat lunar. 

2.24. Contabilitatea costurilor de producţie şi a costurilor aferente contractelor de leasing la locator s-a 

ţinut cu aplicarea conturilor de gestiune. 

2.25. Costul produselor fabricate este calculat prin metoda pe faze cu aplicarea variantei tară semifabricate, 

iar costul serviciilor prestate - prin metoda pe comenzi. 

2.26. Veniturile din vînzări cuprind veniturile din comercializarea produselor/mărfurilor, prestarea 

serviciilor şi din contractele de leasing. 

2.27. Veniturile din vînzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacţie. 

2.28. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale. 

2.29. Ajustarea veniturilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea 

înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare. 

2.30. Costul vînzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor/produselor vîndute şi 

serviciilor prestate şi cheltuielile aferente contractelor de leasing. 

2.31. Componenţa cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative şi a altor cheltuieli din activitatea 

operaţională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza anexelor 2. 3 şi 4 la SNC „Cheltuieli”. 

2.32. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea 

înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare. 

2.33. Operaţiunile de export/import de active/servicii şi alte tranzacţii de comerţ internaţional sunt 

contabilizate iniţial în monedă naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii 

declaraţiei vamale. 

2.34. Elementele monetare în valută străină (numerarul, creanţele şi datoriile, cu excepţia avansurilor 

acordate şi primite pentru procurări/livrări de active şi servicii, investiţiile financiare, cu excepţia acţiunilor şi 

cotelor părţi) sunt recalculate în moneda naţională la data raportării. 

3. Imobilizări necorporale 

3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2021 -27055 lei. 

3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2021 -58598, 0 lei. 

3.3. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2021 -85653,00 lei. 

3.4. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2020 -0 lei. 

3.5. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2021 0 lei. 

3.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2021 - 0 lei. 

3.7. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2021 – 85653,00 lei. 



4. Imobilizări corporale 

4.1. In anul 202X entitatea a efectuat evaluarea ulterioară a terenurilor şi clădirilor conform modelului 

reevaluării. Informaţiile privind aceste categorii de imobilizări sînt prezentate în tabelul 4.1. 

Tabelul 4.1. 

Informaţiile privind imobilizările corporale evaluate conform modelului reevaluării 

(în lei) 

Categorii de 

imobilizări 

Valoarea reevaluată Diferenţe 

(rezerve) din 

reevaluare la 

01.01.202X 

Modificarea 

diferenţelor din 

reevaluare în 

cursul 202X 

Diferenţe 

(rezerve) din 

reevaluare la 

31.12.202X 

Valoarea contabilă 

la 31.12.2021 în 

cazul în care 

imobilizările nu ar fi 

fost reevaluate 

la 01.01. 

2021 

la 31.12. 

2021 

1. Terenuri 1245605 1245605 
   

1245605,00 

18368396 
1245605 

2. Clădiri 16727721 18368396 
   

18368396,00 

Total 
      

Tratamentul fiscal al diferenţelor din reevaluare: 

- venitul din reevaluarea mijloacelor fixe şi a altor active nu se include în venitul brut, adică majorarea 

diferenţelor din reevaluare este neimpozabilă (conform prevederilor art. 20 lit. z9) din Codul fiscal); 

- nu se permite deducerea sumei din reevaluarea mijloacelor fixe şi a altor active, adică diminuarea 

diferenţelor din reevaluare este nedeductibilă (conform prevederilor art. 24 alin. (18) din Codul fiscal). 

4.2. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 

01.01.2020 - 18126745 lei. 

4.3. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale 

în cursul 2020 - 20293024 lei. 

4.4. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor 

corporale în cursul 2020 - 0 lei. 

4.5. Transferurile imobilizărilor corporale în cursul 2020 la costul de intrare (sau altă valoare ce substituie 

costul de intrare) în categoria stocurilor - 00 lei. 

4.6. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 

31.12.202X -20419769 lei. 

4.7. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2021 - 14293838 lei. 

4.8. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2041977 lei. 

4.9. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2021 - 16335815 lei. 

4.10. Pierderile acumulate din deprecierea imobilizărilor corporale (terenurilor, maşinilor, utilajelor şi 

mijloacelor de transport) la 01.01.2021 -0 lei. 

4.11. în 202X a fost depreciat un strung de tăiere în legătură cu deteriorarea fizică semnificativă. 

4.12. Suma pierderilor din depreciere recunoscute în 2021 -0 lei. 

4.13. Drept bază pentru determinarea valorii juste minus costurile de vînzare a activelor depreciate au 

servit rapoarte de evaluare a obiectelor respective, întocmite de evaluatori desemnaţi. 

4.14. în 202X a fost reluată pierderea din deprecierea utilajului tehnologic în legătură cu majorarea 

preţurilor de piaţă pentru active similare. 

4.15. Suma pierderilor din depreciere reluate în 2021 000 lei. 

4.16. Suma pierderilor din depreciere decontate la ieşirea imobilizărilor corporale în cursul 2021 - lei. 

4.17. Pierderile acumulate din deprecierea imobilizărilor corporale la 31.12.2021 - 0 lei. 

4.18. Costurile îndatorării capitalizate în cursul 2021 - 0 lei. 

4.19. Costurile ulterioare capitalizate în cursul 2021 - 0 lei. 

4.20. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale care nu se utilizează temporar la 31.12.2021 - 0 lei. 

4.21. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a obiectelor amortizate integral şi 

care continuie să funcţioneze la 31.12.2021 - 0 lei. 



4.22. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale gajate, ipotecate, acordate drept garanţie pentru anumite 

datorii ale entităţii la 31.12.2021 - 0 lei. 

4.23. In cursul anului 2020 a fost în derulare contractul încheiat în 2021- privind primirea unui autocamion 

în leasing financiar pe 5 ani. 

4.24. Suma dobînzilor de leasing constatate ca cheltuieli curente în cursul 2021 - 0 lei. 

4.25 Denumirea şi valoarea contabilă a obiectelor transferate în componenţa investiţiilor imobiliare în cursul 

2020: clădirea transferată în decembrie 2020 din categoria mijloacelor fixe în legătură cu transmiterea în locaţiune 

- 225000 lei. 

4.26. Suma plăţilor de locaţiune constatate ca venituri curente în cursul 2021 - 225000 lei. 

5. Investiţii financiare 

5.1 
5.2. . 

6. Creanţe 

6.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanţe la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, inclusiv 

cota curentă a creanţelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 6.1. 

Tabelul 6.1. 
Informaţii privind valoarea contabilă a creanţelor pentru anul 202X 

Nr. 

crt. 
Grupe de creanţe 

Suma, 

lei 

la 01.01.2021 la 31.12.2021 

1. Creanţe comerciale 0 36858 
2. Avansuri acordate   

3. Creanţe ale bugetului   

4. Creanţe ale personalului 
  

5. Alte creanţe 
  

TOTAL   

6.2 Informaţia privind mărimea provizioanelor (corecţiilor) privind creanţele comerciale compromise, 

inclusiv mărimea creanţelor compromise decontate în perioada de gestiune, sunt prezentate în tabelul 6.2. 

Tabelul 6.2. 

Informaţii privind creanţele comerciale compromise şi provizioanele (corecţiile) privind creanţele 

comerciale compromise pentru anul 202X 

Denumirea corecţiei 
Sold la 

01.01.2021 
Constituirea 

Utilizarea pentru 

decontarea 

creanţelor 

Decontarea la 

venituri 

Sold la 

31.12.2021 

Corecţii (provizioane) 

privind creanţele 

comerciale 

compromise (lei) 

     

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost înregistrate creanţe comerciale compromise în sumă de 503 563 
lei (tabelul 6.3.). 

Tabelul 6.3. 
Descifrarea creanţelor comerciale compromise înregistrate în anul 202X 

Denumirea entitătii Suma, lei Motivul calificării creanţei drept compromisă 



55 
 

Expirarea termenului de prescripţie extinctivă 

TOTAL creanţe comerciale compromise 

înregistrate în perioada de gestiune 

 

X 

7, Stocuri 

7.1. Informaţia privind stocurile pentru anul 202X, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este 
prezentată în tabelul 7.1. 

Informaţii privind stocurile pentru anul 202X 
Tabelul 7.1. 

Nr. 

crt. 
Denumirea indicatorilor 

Suma, 

lei 

1. Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv: 3680702,00 
 Materiale 3680702,00 
 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 

— 

 Produse  

1 Mărfuri  

2. Valoarea stocurilor ieşite în perioada de gestiune, inclusiv: 2822323,00 
 

Materiale 2822323,00 
 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 
 

 Produse  

 Mărfuri  

Q 
J. Valoarea contabilă a stocurilor evaluate la valoarea realizabilă netă la 

situaţia din data raportării, inclusiv: 
3694286,00 

 
la cost de intrare 3694286,00 

 
ajustarea pentru deprecierea stocurilor 

 

4. Suma ajustării pentru deprecierea stocurilor în perioada de gestiune 
 

 recunoscută  

 decontată  

5. Valoarea contabilă a stocurilor gajate în contul datoriilor la situaţia din 
data raportării 

5 
| 

7.2. Baza de repartizare a costurilor indirecte de producţie - salariile de bază ale muncitorilor încadraţi în 
activităţile de bază şi auxiliare. 

8. Capital propriu 
8.1. Entitatea „ are trei asociaţi care deţin următoarele cote de participaţie în capitalul social: 
- entitatea „22956548,00 lei 



- înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenţi în suină totală de lei, inclusiv din decontarea: 

primelor de capital în sumă de lei, altor rezerve în sumă de lei, 

surplusului de reevaluare aferent terenului vîndut în sumă de lei, 

- reflectate pierderile neacoperite ale anilor precedenţi din decontarea diferenţei nefavorabile dintre 

valoarea de răscumpărare şi valoarea de revînzare a părţii sociale în sumă de lei; 

- înregistrat surplusul din reevaluarea clădirii administrative în sumă de lei şi reducerea din reevaluarea 

clădirilor în sumă de lei; 

- reflectată reducerea de reevaluare a clădirii subdiviziunii de producţie în sumă de lei. 

9. Datorii 

9.1. La data raportării entitatea înregistrează datorii cu un termen de achitare mai mare de 5 ani în sumă 

de lei. 

9.2. Valoarea totală a datoriilor acoperite cu garanţii constituie lei. Valoarea contabilă a activelor depuse în 

calitate de garanţii pentru acoperirea datoriilor constituie: 

- stocuri - lei; 

- clădiri - lei; 

- maşini şi utilaje - lei. 

9.3. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, inclusiv 

cota curentă a datoriilor pe termen lung, este prezentată în tabelul 9.1. 

Tabelul 9.1. 
Informaţii privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 202X 

Nr. 

crt. 
Grupe de datorii 

Suma, 

lei 

Datorii pe termen lung Datorii curente 

la 01.01.2021 la 31.12.2021 la 01.01.202X la 31.12.202X 

1. Datorii financiare     

2. Datorii comerciale  

81103,00 
 

81103,00 

o 
a. 

Datorii calculate  

140354,00 
 

140354,00 

4. Subvenţii 
 

 
  

5. Alte datorii  

 
  

TOTAL  

221457,00 " . 221457,00 

9.4. în perioada de gestiune au fost decontate 1a. venituri curente datorii cu termenul de prescripţie expirat 
în sumă totală de lei tară TVA. 

9.5. Informaţia privind subvenţiile pentru perioada de gestiune este prezentată după cum urmează: 

- valoarea contabilă a subvenţiilor la 01.01.2021 0 

lei 

- valoarea contabilă a subvenţiilor la 31.12.2021X lei 

- mărimea subvenţiilor primite pe parcursul perioadei de gestiune lei 

- mărimea subvenţiilor decontate pe parcursul perioadei de gestiune lei 

- mărimea subvenţiilor restituite în perioada de gestiune 0 

lei 

- mărimea subvenţiilor care urmează a fi restituite în 

perioada de gestiune ulterioară 0 

lei 
10. Provizioane 

10.1. în anul 2021 entitatea a constituit şi a utilizat provizioane, ale căror solduri şi majorări/diminuări 
sunt prezentate în tabelul 10.1. 



 

12.2. Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt 
prezentate în tabelul 12.2. 

Tabelul 12.2. 
Informaţii privind cheltuielile activităţii de bază grupate după natură (elemente) 

Nr. 

crt. 

Indicatori Suma, 

lei 

1. 
Variaţia stocurilor de producţie (semifabricate, produse finite, produse în 

curs de execuţie etc.)* 

 

2. Cheltuieli cu materiale 2822323 

3. Cheltuieli cu personalul 18572700 

4. Cheltuieli privind amortizarea 1041977 
5. Alte cheltuieli  

6 Total cheltuieli ale activităţii de bază (rd.l+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5) 22437000 

* Variaţia stocurilor de producţie în sumă de lei se determină în următorul mod: col.4 - col.5 din rd.260 şi 270 (cu 

excepţia mărfurilor) din bilanţ (2145759 lei -3004138 lei). 

13. Evenimente ulterioare 

13.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situaţiilor financiare pe anul 2021 nu au avut loc. 

13.2. După data raportării au fost înregistrate următoarele evenimente ulterioare, care nu conduc la 

ajustarea situaţiilor financiare pe anul 2021: 

în ianuarie 2021 

în februarie 2021 - Acreditarea instituţiei. 


