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NOTĂ INFORMATIVĂ
La darea de seamă pentru perioada anului 2018 în cadrul Î.S.Chişinău 

Compartimentul „Lucrări silvice”

Pe parcursul perioadei menţionate, în cadrul Î.S. Chişinău au fost efectuate lucrări de exploatare 
după cum urmează:

Tăieri de îngrijire în arborete tinere -  au fost efectuate pe întreaga suprafaţă planificată, 
volumul recoltat de masă lemnoasă fiind de 2988 m3 (104,1%), inclusiv volumul realizabil 829m3.

Rărituri -  au fost efectuate pe întreaga suprafaţă planificată, volumul recoltat de masă lemnoasă 
fiind de 3125 m3 (100,8%), inclusiv volumul realizabil 2951m3 (99.7%). Volumul masei lemnoase 
realizabile nu a fost îndeplinit din motiv că în urma exploatării parchetelor a rezultat un volum de 36,1 
m3 lemn de foc depreciat ( putred), din specii de tei, plop şi cireş, care nu a putut fi luat la evidenţă 
contabilă. Masa lemnoasă respectivă a fost indicată în fişele de inventariere a arborilor şi în borderoul 
totalizator al măsurii de parchet.

Tăieri de igienă selectivă -  au fost efectuate pe întreaga suprafaţă planificată, volumul recoltat 
de masă lemnoasă fiind de 4745 m3 (101%), inclusiv volumul realizabil 4495m3 (100,6%).

Tăieri de produse principale -  au fost efectuate pe întreaga suprafaţă planificată, volumul 
recoltat de masă lemnoasă fiind de 29448 m3 (99,8%), inclusiv volumul realizabil 27288m3 (99.5%), 
lemn de lucru 889m3 (109.1%) şi lemn de foc (98.7%).

Colectarea masei lemnoase a fost efectuată în volum de 2415 m3 faţă de plan -  2530m3, ce 
constituie 95,5 %.

Transportarea masei lemnoase a fost efectuată în volum de 221.4 m3 faţă de plan -  240m3 sau
(92.3%),

Curăţarea drumului de zapadă nu a fost îndeplinit în volum de 8 km faţă de plan —  7km ce 
constiue 87,5% din cauza că nu a fost necesar.

Compartimentul „Regenerarea Pădurilor”

1. Nu s-au îndeplinit următorii indici:
- creşterea puieţilor de talie joasă -  20% cauzată de seceta din primăvara anului 2018.

2. S-au depăşit volumele planificate la:
- scoaterea puieţilor de talie joasă - cu 36% din cauza reuşitei scăzute a culturilor sivi ce şi 

ajutorarea regenerării naturale parţial efectuată cu plantări
- scoaterea puieţilor de talie înaltă - cu 94% la folosirea puieţilor pentru Ziua Naţională a 

înverzirii şi realizarea pomilor de Creciun.
- recoltarea seminţelor - cul2% cauzată cu fructificarea ridicată a specie Stejar.
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Compartimentul „Paza şi protecţia pădurilor”
I. Măsurile de protecţie contra vătămătorilor.

Examinarea silvopatologică s-a îndeplinit pe o suprafaţă de 15000 ha conform planului. 
Combaterea terestră o fost efectuată pe o suprafaţă de 280 ha cu preparatul Topaz 100 ЕС, pentru puieţii 
de stejar, contra fainării frunzelor confonn planului.

II. Măsuri antiincendiare.
Au fost create 40 km şi întreţinute 60 km de fâşii mineralizate, s-au reparat 12 km de drumuri cu 

însemnătate antiincendiară conform planului.
La propaganda antiincendiară s-au folosit 27012 lei planul fiind 27552 lei. Economia s-a format 

din cauza instalării fără plată a unor panourilor antiincendiare. Din planul de 79026 lei la amenajarea 
pădurii zonei verzi s-au folosit 77072 lei economia s-a format din cauza micşorării cheltuielilor 
indirecte.

III. Paza pădurilor privind contravenţiile silvice.
S-au depistat tăieri ilicite a arborilor în volum de 87,73 m3 îndreptăţite 60,95 m3 ce constituie 70% 

,s-au întocmit 32 procese verbale cu prejudicial total de 181882 lei, s-au recuperat 181882 lei.Inclusiv 
pentru alte contravenţii silvice s-au întocmit 13 procese verbale valoarea pagubei fiind 90617 lei, suma 
recuperată fiind 90617 lei.
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In activitatea auxiliară se atestă o economie la capitolul cheltuieli, acesta constitute 
110,5 mii lei şi este determinată de faptul ca n-a fost recoltat întregul volum de plante 
medicinale.

Nu au fost indeplinite volumele planificate după cum urmează:
1. Recoltarea griului -  plan 72000 kg -  recoltat 49038 kg (68,1 %);
2. Recoltarea nucilor -  plan 9640 kg -  recoltat 9631 kg (99,9%);
3. Recoltarea plantelor medicinale -  plan 2160 kg -  recoltat 1867 kg (86,4%).

Pentru realizarea măsurilor planificate la compartimentul „protecţia muncii” 
pentru anul 2018 au fost folosite următoarele surse financiare:

1) Pentru realizarea măsurilor tehnice din Plan, în anul 2018 au fost preconizate 93 500,0 lei, 
fiind îndeplinit în volum de 25 580,0 lei, sau la nivel de 27,3%.

2) La compartimentul măsuri organizatorice în Plan au fost preconizate 170 000,0 lei, fiind 
îndeplinit în volum de 102 173,03 Iei, sau la nivel de 60,1 Уо.

în total pentru anul 2018 s-au planificat 263 500,0 lei, fiind îndeplinit în volum de 127 753,03 
lei sau la 48,5%.

Neîndeplinirea în deplină măsură a măsurilor planificate pentru anul 2018 se explică prin 
insuficienţa de finanţe, precum şi prin faptul, că realizarea unor măsuri durează şi vor fi finisate deja în 
anul 2019.

Analiza financiar-economică

Analizând principalii indicatori economici ai ÎSS Chişinău prezentaţi în darea de seamă pentru 
anul 2018 la capitolul Cheltuieli şi costuri de producţie (total) se constată o economie în 
proporţie de 10 % sau 2 538,4 mii lei.
La compartimentul venituri, în ansamblu, întreprinderea a înregistrat o neîndeplinire a planului 
cu 10,4 % sau 2564,8 mii lei. Astfel, la capitolul Venituri din activitatea de bază se atestă 
neîndeplinirea planului:

- în silvicultură cu 8,9 % (2078,5 mii lei);
- în activitatea auxiliar-industrială cu 37,2 % (316 mii lei);

La compartimentul Alte venituri din activitatea operaţională planul este neîndeplinit cu 
31,5% sau 316 mii lei. în planul au fost incluse alocaţii din proiectul PDSFCM în mărime de 
412,2 mii lei, care nu au fost primite.



L
л

Datoriile debitoare la 01.01.2019 constituie  -  999,3 mii lei, inclusiv:
creanţe comerciale -  133,5 mii lei; 
creanţe ale părţilor afiliate -  378,5 mii lei; 
avansuri acordate pe termen scurt -  14,2 mii lei; 
creanţe ale bugetului -  172,8 mii lei; 
creanţe ale personalului 100,9 mii lei; 
creanţe privind arenda -  198,2 mii lei; 
alte creanţe curente -  1,2 mii lei.

Datorii creditoare la 01.01.2019 - 3  875,8 mii lei, inclusiv:
datorii comerciale -  553,4 mii lei; 
datorii faţa de părţile afiliate -  21,2 mii lei 
avansuri primite curente- 496,7 mii lei; 
datorii privind remunerarea muncii -  1698,9 mii lei; 
datorii privind asigurările -496,7 mii lei; 
datorii faţă de buget -  318 mii lei;
datorii preliminate privind primele de asigurări medicale- 73,6 mii lei; 
alte datorii curente (decont de avans,cotezatii sindicale, arenda populaţie) -  84,9 mii lei.

Reieşind din venitul total obţinut şi cheltuielile totale înfăptuite pe parcursul anului 2018, 
ISS Chişinău a înregistrat profitul net în mărime de 886,4 mii lei, planul fiind 1098 mii lei. 
Abatere constituie 211,6 mii lei sau 19,3% .
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