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I. DISPOZIŢII GENERARE 

 
1.1 Întreprinderea municipală „Combinatul Servicii Funerare” (în continuare - 

întreprindere) este fondată în corespundere cu ordinul Ministerului 
Gospodăriei Comunal-Locative al RSSM nr. 173 din 11 iulie 1972 şi în baza 
Hotărîrii de Guvern nr. 907 din 5 septembrie 2000 „Cu privire la transmiterea 
patrimoniului de stat în proprietatea publică a mun. Chişinău”, transmisă în 
proprietatea publică a municipiului Chişinău şi este succesorul în drepturi şi 
obligaţiuni patrimoniale al Întreprinderii de Stat „Combinatul Servicii 
Funerare”. 

1.2 Întreprinderea are scopul de a desfăşura activitate de prestare a serviciilor, 
producere a mărfurilor cu destinaţie funerară şi obţinerea veniturilor în baza 
acestor activităţi, principalele genuri de activitate fiind: 
a) 93.03.0 activităţi de pompe funebre şi servicii similare; 
b) 20.51.1 fabricarea diferitelor articole din lemn; 
c) 26.66.0 fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos; 
d) 26.70.0 tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; 
e) 52.48.9 alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate. 

1.3 În activitatea sa întreprinderea se călăuzeşte de legislaţia Republicii Moldova, 
Decretele Preşedintelui, Hotărîrile Parlamentului şi Guvernului Republicii 
Moldova, actele normative ale ministerelor şi departamentelor, organelor 
administraţiei publice locale, precum şi de prezentul statut, elaborat în 
conformitate cu Legile Republicii Moldova nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu 
privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, nr. 459-XII din 22.01.1991 „Cu 
privire la proprietate”, nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia 
publică locală” şi cu alte acte legislative, determinînd principiile de activitate 
şi modul de constituire, reorganizare şi lichidare a întreprinderii municipale şi  
aprobat în baza deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. ________ din 
„____”___________2010. 

 
II. CREAREA ÎNTREPRINDERII ŞI ÎNREGISTRAREA EI 

 
2.1. Întreprinderea este constituită în baza Întreprinderii de Stat „Combinatul 
Servicii Funerare”, transmisă în proprietatea municipiului Chişinău conform 
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 907 din 05.09.2000. Fondator al 
întreprinderii este Consiliul municipal Chişinăîu. 
2.2 Sediul întreprinderii: 
   Adresa sediului organului executiv: Republica Moldova, MD 2001, or. Chişinău, 
str. Alexe Mateevici, 11. 
2.3. Întreprinderea este persoana juridică, dispunde de patrimoniu distinct, bilanţ 
contabil şi poate încheia contracte în numele său, poate să-şi asume obligaţiuni şi 
să fie reclamant şi reclamat în instanţele de judecată. 



2.4. Întreprinderea dispune de ştampilă cu Stema de Stat al Republicii  Moldova, 
de număr de înregistrare de stat, formulare cu Stema municipiului Chişinău şi 
denumirea sa, alte atributici prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 

III. PATRIMONIUL ÎNTREPRINDERII 
 
3.1. Bunurile pe care fondatorul le-a transmis întreprinderii aparţin acesteia numai 
în limitele drepturilor gestiunii lor economice. 
3.2. Patrimoniul întreprinderii se constituie din fonduri fixe şi mijloace circulante, 
precum şi din alte valori, al căror cost este reflectat în bilanţul contabil autonom al 
întreprinderii. Capitalul social al întreprinderii constituie 1 405 400 lei( un milion 
patru sute  cinci  mii patru sute), dintre  care 667 000 lei bunul  imobil amplasat în 
mun.Chişinău, str.Voluntarilor 3, conform  raportului de  evaluare nr. 059a-09/E 
din 04.03.2009, efectuat de CENTRUL IMOBILIAR „RATMIR”S.R.L., IDNO 
1003600013732 şi 599 700  lei – 3 autocare de  marca PAZ 32053-80 cu numerele 
de înmatriculare CJT 414, CJT 410, şi CJT 412, conform  raportului de evaluare  
nr. 059b-09/E din 04.03.2009, efectuat de  CENTRUL  IMOBILIAR „RATMIR” 
S.R.L., IDNO 1003600013732.  
3.3. Întreprinderea este în drept de a da şi a lua în locaţiune fonduri fixe şi 
circulante, în scopul majorării venitului întreprinderii. 
3.4. Patrimoniul întreprinderii se formează din următoarele surse: 
       -  cotele băneşti şi materiale ale fondatorului (capitalul social); 
       - veniturile obţinute din prestarea serviciilor şi lucrărilor, comercializarea 
producţiei, transmiterea în locaţiune a bunurilor, precum şi din alte genuri de 
activitate; 
       - veniturile aduse de hîrtiile de valoare; 
       - creditele băncilor şi altor creditori; 
       - investiţiile capitale şi subvenţiile bugetare; 
       - vărsămintele nerambursabile şi filantropice, donaţiile persoanelor fizice şi 
juridice; 
       - alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare. 
3.5. Pentru obligaţiunile sale, întreprinderea poartă răspundere cu întreg 
patrimoniul său. Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii, 
iar întreprinderea nu este responsabilă de obligaţiile fondatorului. 
 

IV. ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII 
 
4.1. Întreprinderea are următoarele organe de administrare: 
        - Fondatorul – Consiliul municipal Chişinău; 
        - Conducătorul întreprinderii – în continuare directorul general. 
4.2. Consiliul municipal Chişinău este organul suprem de conducere al 
întreprinderii. 
4.3. Fondatorul are următoarele atribuţii de bază: 
        a) aprobă statutul întreprinderii în redacţie nouă sau modificările şi 
completările operate în statut; 



        b) determină direcţiile principale ale activităţii întreprinderii, aprobă 
proiectele acesteia; 
        c) decide înfiinţarea şi desfiinţarea subdiviziunilor structurale ale 
întreprinderii, participarea în calitate de fondator al altor întreprinderi; 
        d) desemnează şi revocă directorul general al întreprinderii; 
        e) transmite bunurile şi atribuţiile sale în ceea ce priveşte desfăşurarea 
activităţii de întreprinzător directorului general, conform prevederilor pct.4.10 al 
prezentului statut; 
        f) eliberează autorizaţii privind: 
                - casarea bunurilor raportate la mijloace fixe; 
        g) decide cu referinţă la reorganizarea sau lichidarea întreprinderii, 
desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul contabil de lichidare. 
4.4. Întreprinderea este gestionată în conformitate cu statutul ei de către directorul 
general, care este numit şi eliberat din funcţie de către Consiliul municipal 
Chişinău, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. Fondatorul legalizează angajarea 
(desemnarea în funcţie) a directorului printr-un contract individual de muncă. 
4.5. Drepturile şi obligaţiunile directorului general sunt reglementate de 
prevederile prezentului  statut. 
4.6. În perioada de valabilitate a contractului, fondatorul sau oricare altă persoană 
terţă nu au dreptul să influenţeze activitatea conducătorului, exceptînd cazurile 
prevăzute în clauzele contractului sau de legislaţia în vigoare. 
4.7. Directorul general poate fi revocat din funcţie înainte de termen doar prin 
decizia Consiliului municipal Chişinău cu votul majorităţii consilierilor aleşi 
conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
4.8. Directorul general poartă răspundere materială pentru obligaţiile întreprinderii 
pe care o conduce, precum şi pentru neexecutarea sau executarea neconformă a 
obligaţiilor sale stipulate în contract şi în prezentul statut. 
4.9. Relaţiile directorului general cu salariaţii sunt reglementate conform legislaţiei 
în vigoare, contractului colectiv de muncă şi contractelor individuale de muncă cu 
salariaţii. 
4.10. Directorul general se împuterniceşte cu următoarele competenţe: 
        a)  de a transmite în locaţiune fondurile fixe (clădiri, construcţii, mijloace de 
transport); 
        b)   contractează luarea şi transmiterea în locaţiune a fondurilor fixe şi altor 
bunuri ale întreprinderii; 
        c)   gestionează activitatea întreprinderii şi asigură funcţionarea ei eficientă; 
        d) reprezintă întreprinderea în relaţiile cu instituţiile statale, organele 
administraţiei publice, instanţele judiciare şi cu alte instituţii; 
        e) asigură exercitarea deciziilor Fondatorului; 
        f) adoptă decizii în orice problemă ce ţine de activitatea întreprinderii şi care 
nu ţine de competenţa exclusivă a altor organe; 
        g) angajează şi concediază personalul de conducere (vicedirectorul, contabilul 
-şef, directori de filiale); 
        h) angajează şi concediază specialiştii şi lucrătorii salariaţi ai întreprinderii, 
aplică măsuri de stimulare şi sancţionare faţă de aceştia; 



        i) administrează operativ mijloacele întreprinderii, încheie tranzacţii şi 
semnează alte documente; 
        j) încheie de sine stătător contracte privind obţinerea creditelor bancare; 
       k) prezintă fondatorului propuneri privind schimbarea componenţei, 
reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică a bunurilor transmise în gestionarea 
operativă a întreprinderii; 
        l)  emite ordine, instrucţiuni; 
       m) decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi 
folosirea raţională a patrimoniului întreprinderii; 
        n)  achiziţionarea şi contractarea bunurilor mobile şi imobile; 
        o) poartă răspundere materială pentru neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în contract; 
        p) asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a rapoartelor financiare şi 
fiscale, a dărilor de seamă statistice ect.şi  altor  dări  de  seamă în organele de stat 
abilitate; 
        r) asigură transferarea în termen a plăţilor la bugetul public naţional; 
        s) asigură achitarea salariilor, în modul şi termenele stabilite de legislaţie; 
        ş) comercializarea sau conservarea activelor neutilizate în procesul 
tehnologic. 
 

V. ACTIVITATEA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERII 
 
5.1. Întreprinderea îşi organizează activitatea şi stabileşte perspectivele activităţii 
de producţie de sine stătător, în funcţie de cererea populaţiei şi de necesitatea de  
a-şi asigura dezvoltarea economică, socială şi de a spori veniturile 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 materii consumabile. 
5.2. În baza studiului conjuncturii pieţei, fluctuaţiei preţurilor şi a posibilităţilor 
partenerilor săi, inclusiv a celor potenţiali, întreprinderea îşi asigură baza tehnico-
materială a procesului de producţie, procurînd resursele necesare pe piaţa de 
mărfuri şi servicii. 
5.3. Relaţiile economice şi alte relaţii ale întreprinderii cu alte unităţi economice, 
organizaţii şi cetăţeni se derulează pe baze contractuale.  
5.4.  Întreprinderea are dreptul: 
        a) să deschidă conturi proprii în instituţiile bancare înregistrate în Republica 
Moldova şi în alte ţări, precum şi să beneficieze de mijloace  financiare din  
exterior; 
        b) să determine direcţiile şi modul de folosire a întregii proprietăţi, transmisă 
spre a fi gestionată; 
        c) să stabilească relaţii economice şi comerciale cu partenerii interni şi de 
peste hotare; 
        d) să lărgească activitatea de antreprenoriat; 
        e) să achiziţioneze produse şi mărfuri în scopul organizării activităţii de 
producţie de la persoane juridice şi fizice; 



        f) să achite mijloacele financiare în orice formă pentru bunurile puse la 
dispoziţie; 
        g) să stabilească preţurile şi tarifele la producţia sa, la serviciile prestate şi alte 
valori, precum şi sistemele de retribuire a muncii, cu excepţia cazurilor cînd, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, preţurile şi alţi indici sunt reglementate de 
stat; 
        h) să încaseze plăţile pentru serviciile acordate conform tarifelor stabilite de 
întreprindere. Sumele încasate se depun la contul bancar al întreprinderii; 
        i) să încheie contracte privind acordarea sau obţinerea unor împrumuturi; 
        j) să edifice construcţii, să execute lucrări de reconstrucţie şi alte activităţi 
orientate spre dezvoltarea bazei tehnico-materiale a întreprinderii; 
        k) să îmbunătăţească condiţiile locative şi de odihnă ale angajaţilor 
întreprinderii, precum şi să ia parte la activitatea de binefacere, să distribuie 
mijloacele pentru ocrotirea sănătăţii angajaţilor, pentru cultură, învăţămînt, ştiinţă, 
educaţie fizică şi sport, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 
5.5. Întreprinderea este obligată să respecte cu stricteţe prevederile acordurilor 
colective privind protecţia muncii, mediului ambiant şi prescripţiile vizînd tehnica 
securităţii, fiind responsabilă de prejudicierea sănătăţii salariaţilor săi şi capacităţii 
de muncă a acestora, în modul stabilit de lege. 
 

VI. PROFITUL ÎNTREPRINDERII 
 
6.1. Profitul (pierderile) întreprinderii se determină în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 
        Profitul net se formează după achitarea impozitelor şi onorarea altor plăţi 
obligatorii şi rămîne la dispoziţia întreprinderii. 
        Profitul net poate fi utilizat pentru: 

- acoperirea pierderilor anilor precedenţi; 
- formarea capitalului de rezervă – pănă la 25%; 
- investirea în vederea dezvoltării producţiei; 
- în alte scopuri, în  conformitate cu  legislaţia. 

6.2. Pierderile întreprinderii se acoperă din contul: 
        - profitului rămas la dispoziţia întreprinderii, precum şi din mijloacele 
fondului de rezervă; 
        - dotaţiilor şi subvenţiilor. 
6.3. În cazul în care valoarea activelor nete, conform ultimului bilanţ contabil anual 
al întreprinderii, este mai mică decît capitalul social al Întreprinderii sau va deveni 
mai mică în urma repartizăţii lui în alte scopuri, profitul net se va repartiza doar 
pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi, pentru formarea capitalului de 
rezervă  în  vederea dezvoltării producţiei. 
 

VII. EVIDENŢA ŞI CONTROLUL 
 
7.1. Întreprinderea raportează datele evidenţei contabile şi statistice ale activităţii 
sale, în modul stabilit de lege. 



7.2. Controlul activităţii întreprinderii este efectuat, în limitele competenţelor ce le 
sunt 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. 
7.3. Controlul asupra activităţii economico-financiare a întreprinderii este efectuat 
de organul de control al Fondatorului. Organul de control are dreptul să ceară 
datele privind activitatea pe o perioadă concretă şi să ia cunoştinţă de toate actele şi 
documentele ce vizează activitatea întreprinderii. 
7.4. Rezultatele controlului efectuat periodic de către organul de control privind 
respectatea Statutului şi actelor economico-financiare sunt prezentate Fondatorului, 
sub formă de dare de seamă. 
 
                   VIII. REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA  ÎNTREPRINDERII 
 
8.1. Lichidarea şi reorganizarea (fuziunea, asocierea, divizarea, separarea, 
transformarea întreprinderii) se efectuează în temeiul deciziei fondatorului 
întreprinderii. 
8.2. Întreprinderea este lichidată prin decizia instanţei de judecată în cazurile: 
        - stabilirii falimentului întreprinderii; 
        - recunoaşterii caducităţii actelor de constituire a întreprinderii. 
8.3. În cazul reorganizării sau lichidării întreprinderii, angajaţilor disponibilizaţi li 
se asigură respectarea drepturilor şi intereselor, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
8.4. Întreprinderea se consideră reorganizată sau lichidată de la data introducerii 
modificărilor respective în Registrul Comercial de Stat. 
8.5. În cazul fuziunii întreprinderii cu altă unitate economică, drepturile şi 
obligaţiunile patrimoniale ale fiecăreia dintre ele trec către întreprinderea creată ca 
rezultat al acestei fuziuni. 
        În cazul alipirii întreprinderii la un alt agent economic, ultimul îşi asumă toate 
drepturile şi obligaţiunile patrimoniale ale întreprinderii alipite. 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 (balanţa) de divizare. 
        La separarea unei unităţi noi (ori a cîtorva) din cadrul întreprinderii, asupra 
acesteia (acestora) trec, în părţi corespunzătoare, drepturile şi obligaţiunile 
patrimoniale ale întreprinderii reorganizate, conform actului (balanţei) de divizare, 
în cazul transformării întreprinderii într-o nouă unitate economică, aceasta din 
urmă îşi asumă, potrivit legii, toate drepturile şi obligaţiunile patrimoniale ale 
fostei întreprinderi. 
        În cazul transformării întreprinderii într-o nouă unitate economică, acesteia 
din urmă îi revin, potrivit legii, toate drepturile şi obligaţiunile patrimoniale ale 
fostei întreprinderi. 
8.6. Lichidarea întreprinderii este efectuată de către comisia de lichidare, 
desemnată de fondator sau de alte organe împuternicite de acesta. În cazul 
falimentului întreprinderii, aceasta este lichidată în baza deciziei instanţei de 



judecată, conform legislaţiei în vigoare. Fondatorul sau instanţa de judecată care a 
decis lichidarea întreprinderii stabileşte modul şi termenul lichidării, precum şi 
termenul în care creditorii pot înainta pretenţiile, termen care nu va fi mai mic de 2 
luni din momentul cînd a fost anunţată lichidarea întreprinderii. 
8.7. Comisia de lichidare sau organul desemnat să lichideze întreprinderea va 
publica în presă un anunţ despre lichidare, precizînd modul şi termenul – limită în 
care creditorii pot înainta pretenţiile, va încasa datoriile debitorilor faţă de 
întreprindere şi va înregistra pretenţiile creditorilor, informîndu-i despre lichidarea 
întreprinderii. 
8.8. După adoptarea deciziei de lichidare, conducerea întreprinderii urmează să fie 
lichidată şi transmite comisiei de lichidare (organului abilitat) funcţiile sale 
administrative, inclusiv ţinerea lucrărilor de gestiune şi se încadrează în procesul 
de evaluare a patrimoniului efectiv al întreprinderii.  
        Comisia de lichidare (organul care efectuează lichidarea) evaluează 
patrimoniul întreprinderii lichidate, întocmeşte balanţa de lichidare şi le prezintă 
fondatorului, precum şi instanţei juridice care a adoptat decizia privind lichidarea 
întreprinderii, asigură virarea datoriilor faţă de buget, celorlalte defalcări şi 
satisface pretenţiile justificate ale creditorilor, potrivit bilanţului de lichidare a 
întreprinderii. 
8.9. Controlul asupra activităţii comisiei de lichidare este efectuat de fondator sau 
de organul desemnat de acesta. 
8.10. Pentru daunele cauzate întreprinderii lichidate, precum şi creditorilor ei din 
culpa comisiei de lichidare (organului care efectuează lichidarea) întreaga 
răspundere, prevăzută de legislaţia în vigoare, o poartă membrii comisiei de 
lichidare (organului care efectuează lichidarea). 
8.11. Hotărîrea privind folosirea bunurilor întreprinderii, rămase după satisfacerea 
pretenţiilor justificate ale creditorilor şi membrilor colectivului de muncă, după 
definitivarea altor decontări şi recuperarea cheltuielilor suportate în timpul 
lichidării, se adoptă de către fondator. 
 

IX. DISPOZIŢII FINALE 
 
9.1 Prezentul statut este întocmit în ___ exemplare , fiecare din ele avînd aceeaşi 
valabilitate juridică. 
9.2 Prezentul Statut , modificările şi completările acestuia , intră în vigoare la data  
înregistrării lui la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării 
Informaţionale. 
9.3 Prevederile prezentului  Statut sunt obligatorii pentru toţi angajaţii 
întreprinderii. 
9.4 Litigiile apărute în procesul activităţii întreprinderii şi / sau reorganizării, 
lichidării ei se vor soluţiona în instanţele judecătoreşti competente. 
 
 
 
SECRETAR  AL  CONSILIULUI                                      Valeriu  DIDENCU 



 
 
 
 


