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Î. S. “INMEX”, ca și majoritatea întreprinderilor din Republica Moldova, a obținut 

un profit de 13.5%  mai puțin ca în anul 2018, dar care a influențat pozitiv activitaea de 

bază a întreprinderii. 

Permanent argumentăm clar și în mod consecvent ce reprezintă pentru noi calitatea 

serviciilor prestate, precum și demonstrăm modul în care menținem calitatea serviciilor pe 

care le oferim clienților noștri. 

Pe primul plan pentru Î.S. “INMEX” este calitatea, serviciilor prestate ceea ce 

demonstrăm prin serviciile acordate cliențiilor noștri. 

Menționăm un sistem de control al calității ce este proiectat de specialiștii 

întreprimderii, care respectă cerințele legislației Republicii Moldova în vigoare. 

Calitatea serviciilor este partea integrală a activității noastre și este responsabilitatea 

fiecărui angajat al Î. S. “INMEX”. 

Noi căutăm permanent cele mai bune soluţii pentru a oferi servicii cît mai 

avantajoase. 

Raportul dat oferă o imagine clară a modului în care ne desfășurăm activitatea pe 

parcursul a mai multor ani. 

1. ASPECTE GENERALE 

Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie “INMEX”, 

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1 of. 415, MD 2043, c/f 1003600031981, TVA 

7800068, IBAN: MD29ML000000002224319125, codul băncii: MOLDMD2X319, BC 

„Moldindconbank” SA, filiala „Onest” şi IBAN: MD14AG000000022512047062, codul 

băncii: AGRNMD2X438, BC „Moldova-Agroindbank” SA, fil. 12 Chişinău. 

Întreprinderea este creată la data de 01 iulie 1978 prin Hotărîrea Consiliului de 

Miniștri al RSSM Nr. 445 din 30.12.1977. 

La sfîrșitul anului 2019 la Î. S. “INMEX” numărul total de angajați permanenți era de 

58.  Totodată Î. S. “INMEX” participă la Ședința Consiliului interguvernamental de 

colaborare în domeniul construcțiilor, combinînd astfel experiența locală cu cunoștințele 

internaționale. 



 4 

Principalele genuri de activitate desfăşurate de Î.S. “INMEX” în perioada anului 

2019 sunt: 

 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 

 Alte ramuri ale industriei extractive, neincluse în alte categorii; 

 Manipulări; 

 Lucrări explozive; 

 Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea 

materialelor explozive și (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil; 

 Depozitări; 

 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a 

fertilizanților; 

 Lucrări de pregătire a terenului de construcții; 

 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor 

pentru vopsit, în magazine specializate; 

 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații 

sanitare și de încălzire; 

 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și 

echipamentelor sanitare; 

 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă; 

 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 

 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții; 

 Fabricarea produselor din beton pentru construcții; 

 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții; 

 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos; 

 Fabricarea produselor electronice de larg consum; 

 Activități de consultanță pentru afaceri și management; 

 Întreținerea și repararea autovehiculelor; 

 Transporturi rutiere de mărfuri; 

 Transportul auto de călători în folos public, 

pentru care deține licența seria A MMII Nr. 038167 din 26.09.2006 eliberată de către 

Camera de Licențiere prelungita pîna la 25.09.2021. 
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Limbile utilizate în activitatea profesională: româna și rusa. 

 

2. STRUCTURA JURIDICĂ 

Fondator al Întreprinderii este Agenția Proprietății Publice al RM, cu sediul mun. 

Chișinău, str. Piața Mării Adunări Naționale, nr. 1,  MD-2033. 

Cota pe care o deține în capitalul social este de 100%. 

 

3. CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII Î. S. “INMEX” 

Î. S. “INMEX” deține imobil și terenuri. 

Î. S. “INMEX” este constituită din aparatul administrativ al întreprinderii şi 3 

subdiviziuni de producere: Chișinău, Bălți și Rezina. 

Încăperea aparatului administrativ este luată în folosință temporară de la ICȘC “Incercom” 

Î. S, în baza contractului de locațiune nr.62/20 din 02.01.2020. A crescut gradul de 

responsabilitate a specialiştilor, fiecare din ei primind, la şedinţele săptămînale de lucru, 

însărcinări concrete şi cu termen stabilit de executare. Au fost aprobate graficele 

concediilor angajaţilor pe subdiviziuni şi se efectuează controlul asupra îndeplinirii. 
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Repartizarea după studii a personalului Î.S. "INMEX" 

 

Repartizarea după vîrstă a personalului Î.S. "INMEX" 
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Repartizarea după profesii a personalului din Î.S. "INMEX" 
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4. Retribuțiile membrilor de administrare 

 

Informaţia privind exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte 

interesele statului/unităţii administrativ-teritoriale în _Î. S. ”INMEX” pentru anul 2019__  
                                                                                                                   (denumirea  completă a  agentului economic)  

_1003600031981_____ 

(IDNO al agentului economic)  

    _____7_________________                        __________7________________ 

            (componenţa numerică a  consiliului)                            (numărul  de  şedinţe convocate în anul  gestionar) 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

membrilor 

consiliului/ 

reprezentantului 

statului/unităţii 

administrativ-

teritoriale 

Funcţia 

 deţinută în 

cadrul 

consiliului 

societăţii pe 

acţiuni/ 

întreprinderii 

de stat sau 

municipale  

Numărul şi data 

procesului-verbal 

ordinului privind 

desemnarea  în 

consiliu/reprezentant al 

statului/unităţii 

administrativ-teritoriale 

Data expirării 

împuternicirilor 

acordate 

 

Numărul de 

şedinţe  la 

care a 

participat   

Numărul de 

şedinţe de la 

care a lipsit 

nemotivat    

Mărimea 

totală a 

indemnizaţiei 

achitate pe 

parcursul 

anului 

gestionar 

 (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Petighin Serghei președinte Nr.24/31.01.2019 27.01.2020 6 - 33000,00 

2 Popa Ion președinte Nr. 486p 05.06.2018 30.01.2019 1 - 3000,00 

3 Duca Anatolie secretar  Nr. 24 din 31.01.2019 30.01.2021 7 - 27741.92 

4 Jomir Angela membru Nr. 24 din 31.01.2019 30.01.2021 7 - 36000,00 

5 Covic Mariana membru Nr.846p din 03.09.2018 30.01.2019 1 - 3000,00 

6 Babuci Irina membru Nr. 24 din 31.01.2019 06.06.2019 4 - 15600,00 

7 Avasipoaie Petru membru Nr. 24 din 31.01.2019 27.01.2020 6 - 33000,00 

8 Grigoreanu Tatiana membru Nr. 24 din 31.01.2019 27.01.2020 6 - 33000,00 

9 Rotaru Mariana membru Br.157/07.06.2019 06.06.2021 3 - 18984.42 

10 Ungureanu Eduard membru Nr.  123 din 07.10.2016  30.01.2019 1 - 3000,00 

11 Cebanu Olga membru Nr. 199p din 14.03.2018 30.01.2019 1 - 3000,00 

12 Cara Maria membru Nr. 24 din 31.01.2019 30.01.2021 6 - 33000,00 
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5. REZULTATUL ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE 

Analiza veniturilor din prestarea serviciilor și vînzări 

Î. S. INMEX a înregistrat în anul 2019 venituri în mărime de 27 743,4 mii lei, ceea ce 

constituie cu aproximativ 109,0% mai mult faţă de perioada de gestiune precedentă. 

Activitatea operaţională a întreprinderii include trei tipuri de activităţi: 

prestarea serviciilor, comercializarea marfurilor, transmiterea activelor în locaţiune. Însă 

genul principal de activitate reprezintă cota predominantă de 98% din totalul serviciilor 

prestate. Ponderea comerţului constituie 1%. Operaţiunilor de locaţiune revine cota 

nesemnificativă de 1%. În comparaţie cu perioada de gestiune precedentă se constată 

micşorarea activităţii operaţionale. 

                           Indicatorii economico-financiari pemtu anul 2019 
 

 
Nr. 

Indicatori Formula de calcul d/o 
1. Rata activelor imobilizate (rata 

imobilizărilor ) 
Total active imobilizate/ 0.46 

Total active  

2. Rata activelor circulante Total active circulante/ 0.54 

Total active 

3. Rata creanţelor în valoarea 

totală a activelor 
Total creanţe / 0.24 

Total active 

4. Rata creanţelor curente în 

valoarea activelor circulante 
Total creanţe curente / 0.44 

Total active circulante  

5. Rata stabilităţii financiare (Total capital propriu+ total datorii pe 
termen lung) / Total pasive        0.91 

6. Rata datoriilor curente Total datorii curente/ 

0.32 Total datorii 

7. Rata datoriilor totale sau rata 
de îndatorare totală 

(coeficientul de atragere a 
surselor împrumutate) 

(Total datorii 

0.28 

pe termen lung+Total datorii curente ) / 
Total pasive 

8. Rata solvabilităţii generale Total pasive/ 

3,63 Total datorii 

9. Rentabilitatea veniturilor din 
vînzări 

Profit brut (pierdere brută) х 100%/ 
 Venituri din vînzări 27,0 
  

10. Rata generală de acoperire a 

capitalului propriu (rata 
pîrghiei financiare) 
 

Total pasive/ 

1.38 Total capital propriu 
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11. Coeficientul corelaţiei dintre 

sursele împrumutate şi sursele 
proprii 

Total datorii/ 

0.38 
Total capital propriu 

12. Rata autonomiei globale 
(coeficientul de autonomie) 

Total capital propriu/ 

0.72 Total pasive 

13. Numărul de rotaţii ale 

creanţelor curente 
Venituri din vînzări/      

1,43 
Valoarea  medie a creanţelor curente totale 

 
   

14. Fondul de rulment net Total active circulante – Total datorii curente 9246438 

15. Lichiditatea curentă Total active circulante/ 

6,17 Total datorii curente 

16. Rentabilitatea activelor 
(economică) 

Profit (pierdere) pînă la impozitare (sau 

profit net/ pierdere netă a perioadei de 

gestiune) х 100% / 
 Valoarea medie a activelor totale 

17 
  

17. Durata de colectare a creanţelor  

curente 
Valoarea medie a creanţelor curente х 360 
zile/ 

94,6 
Venituri din vînzări  

18. Numărul de rotaţii ale activelor Venituri din vînzări /  
Valoarea medie a activelor 

1.43 
19. Numărul de rotaţie al datoriilor 

curente 
Venituri din vînzări/ Valoarea medie a 

datoriilor curente 23.52 
20. Rata de acoperire a datoriilor 

cu numerar 
Fluxul net de numerar din activitatea 
operaţională/ 

- 0.01 
Total datorii pe termen lung+Total datorii 
curente  

21. Rentabilitatea capitalului 
propriu (financiară) 

[Profit net (pierdere netă) al perioadei de 

gestiune  (sau profit (pierdere) pînă la 

impozitare)] х 100% / 

20,0 
Valoarea medie a capitalului propriu   
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Analiza rezultatelor financiare și rentabilității 

În anul 2019 Î. S.  INMEX a obţinut profit net în mărime de 2 841,6 mii lei, ceea ce 

reprezintă o micșorare cu 890,3 mii lei sau cu 76.1% faţă de perioada de gestiune 

precedentă. Această micșorare a fost condiţionată de menținerea prețurilor la serviciile 

acordate și de majorarea prețurilor la unele materiale și servicii. La rîndul său, această 

evoluţie negativă a fost determinată de majorarea cheltuielelor cu 3174,5mii lei.   

Avem o  majorare  cu 233,2 mii lei a genului principal de activitate şi s-a majorat costul 

vînzărilor 117,8%. S-au micșorat cu 91,2% s-au cu 5,2 mii lei alte venituri operaţionale. Cu 

toate că avem o majorare de 262,7 mii lei a cheltuielilor generale şi administrative, iar alte 

cheltuieli operaționale s-au micșoat cu 18,5 mii lei, totodată avem o micșorare a profitului 

din activitatea operațională cu 98,9 mii lei. 

Rentabilitarea întreprinderii pentru anul 2019 este de 11,6%, s-a micșorat  cu 5,6% 

faţă de perioada precedentă. 

Analiza venitului pe persoană și personalul 

Numărul scriptic mediu al personalului în perioad curentă este de 58 persoane şi s-a 

majorat cu 116,0 % faţă de aceeași perioadă a anului precedent, dintre care sunt tineri 

angajati. Venitul obţinut pe persoană s-a majorat cu 102,6%. 

 

ACTIVIATEA ECONMICĂ-FINANCIARĂ ÎS INMEX PENTRU ANUL 2019 

№ Indicii 2018 2019 
2019/2018 

% 

1 Venitul total (mii lei) 25458.0 27743,4 109,0 

2 Cheltuieli totale (mii lei) 21726.1 24516,0 112,8 

3 Beneficiu (mii lei) 3731.9 3227,4 86,5 

4 Rentabilitatea 17.2 11,6 67,4 

5 Retribuții personal, 

 total (mii lei) 
4854.2 5789,3 119,3 

6 Numărul scriptic mediu al 

personalului (muncitori) 
50 58 116,0 

7 Salariul mediu pentru un 

muncitor (lei) 
13369,0 13710,0 102,6 
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 Î.S. INMEX datorii față de personalul  întreprinderii nu are. Toate impozitele și taxele sunt 

achitate conform legislației.   

 

 
6. INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA VOLUMUL ȘI SERVICIILE, 

ÎNDEPLINITE PENTRU ANUL 2019 COMPARATIV CU ANUL 2018 
 

Secția 

2018 2019 Fact 
2019/ 
2018 
% 

Volum fact 
(m3) 

Volum 
fact (mii 
lei) 

Volum 
fact (m3) 

Volum fact 
(mii lei) 

REZINA 453 153 5 262.8 422 905 5 190,0 98,6 
CHIȘINĂU 242 089 5 564.7 440 004 7 244,3 130,2 
BĂLTI 813 650 14 264.3 783 799 15 216,8 106,7 
Alte venituri   366.2  92,3  
ÎN TOTAL 1 508 892 25 458,0 1 646 708 27743,4 109,0 

 
7.  PROGNOZA VOLUMULUI SERVICIILOR DE EXPLOZII 

PLANIFICATE PE ANUL 2020 
 
 

Servicii de puscare  Volumul (Mii3) 
Volumul serviciilor/mii 

lei 
Secția REZINA 300  2 750,0 
Secția CHIȘINĂU 432 7 450,0 
Secția BĂLȚI 784  15 538,0 

ÎN TOTAL 1 516  25 738,0 

 
8. FACTORII DE RISC AI  Î. S.  “INMEX” 

 
   În ultimii ani riscul a avut o evoluție dinamică deosebită. Riscul de piață corespunde 

prețurilor potențiale ca urmare a modificării prețurilor. Î.S. “INMEX” are un portofoliu 

foarte activ și măsoară zilnic expunerea pieței. 

 

 

 

  Factorii de risc ai Î.S.  INMEX sunt: 

1.1.  Concurenții 

1.2.  Micșorarea volumelor de sevcii acordate 
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1.3.  Evaluarea, data de prețul pieței 

1.4.  Evoluția cursului valutar 

1.5.  Riscul investițional 

1.6.  Risc de țară 

1.7.  Risc economic 

 

9. NOTĂ INFORMATIVĂ CU PRIVIRE LA REZULTATUL AUDITULUI 

INDEPENDENT 
 

Conform contractului fără număr  din 02.04.2019, firma de audit  “ Confidențial -Audit 

” S.R.L. a efectuat controlul de audit privind activitatea economico-financiară a  Î.S. 

"INMEX" pentru perioada anului 2019. 

Responsabili de activitatea economico-financiară a Î.S. "INMEX" în perioada supusă 

controlului au fost administratorul  Brunchi A.  şi contabilul-şef  Șalari V. cu dreptul la 

prima şi a doua semnătură pe documentele bancare şi financiare, care poartă răspundere 

deplină pentru prezentarea documentelor iniţiale de origine.  

Auditul a examinat, în baza testării, a dovezilor ce confirmă datele situațiilor 

financiare şi dezvăluirea informaţiei. Auditul, de asemenea, a examinat evaluarea 

principiilor contabilităţii utilizate şi analiza estimărilor contabile considerabile determinate 

de conducere, precum şi evaluarea situațiilor financiare prezentate luate în ansamblu. 

Situațiile financiare ale Î.S. "INMEX" sînt pregătite în toate aspectele semnificative, în 

conformitate cu cerinţele stabilite faţă de aceste rapoarte financiare.                         

Controlul a fost efectuat la următoarele capitole: 

1. Informaţie generală despre întreprindere; 

2. Starea evidenţei contabile la întreprindere conform principiilor şi metodelor însemnate 

în politica de contabilitate; 

3. Mişcarea capitalului social şi a rezervelor întreprinderii; 

4. Evidența activelor imobilizate; 

5. Evidența stocurilor; 

6. Evidența creanțelor; 

7. Evidența mijloacelor bănești; 

8. Evidența datoriilor; 

9. Calcularea şi achitarea salariului şi a contribuţiilor asigurărilor sociale; 
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10.  Evidenta calculării și achitării plăților către bugetul de stat; 

11.  Evidenţa veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii;        

12.  Analiza  principiului continuităţii activităţii întreprinderii. 

        În baza raportului de audit independent al societății de audit  “Confidențial Audit ” 

S.R.L. cu privire la auditul situațiilor financiare Î.S. "INMEX" Vă, aduce la cunoștință  că 

nu s-au depistat abateri de la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobat 

prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, nr.425 din 19 aprilie 2013. 

       Contabilitatea la  ÎS ”INMEX” se ţine conform: 

       Legii contabilităţii și raportării financiare  nr. 287 din 15.12.2017, 

       Standardului Nașional de Contabilitate “Politica de Contabilitate”, 

       Planul de conturi contabile al activității economico-financiare a întreprinderii, 

       Altor acte legislative şi normative, ţinîndu-se cont de modificările şi  

completările ulterioare. 

       Conform  Legii contabilităţii și raportării financiare  nr. 287 din 15.12.2017 şi cu 

Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al 

Republicii Moldova, nr. 60 din 29 mai 2012, inventarierea stocurilor, mărfurilor, 

materialele şi a activelor pe termen lung se efectuează o dată pe an nu mai tîrziu de 30 

decembrie a anului de gestiune. 

       Serviciul contabil participa la diferite seminare ceia ce oferă imagine integrală și 

corectă în evidența contabilă. 

       Contabilitatea asigură controlul în conturile contabile  efectuate, prezentarea 

informaţiei operative şi întocmirea situațiilor financiare în termenele stabilite, poartă 

răspundere pentru respectarea principiilor metodologice de organizare a contabilităţii. 

       Evidenţa economică aplică sistemul contabil complex, se ţine în baza sistemului 

contabil în partidă dublă cu prezentarea situaţiilor financiare complete.                                                       

Contabilitatea se ţine cu utilizarea tehnicii computerizate şi programei 1C versiunea 8.3. 
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10. Raportul auditului 
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11. Încheiere 

Rezultatele obținute confirmă că activitatea Î.S. „INMEX” reprezintă un complex în 

derulare, care necesită eforturi și coerență în acțiuni. Întreprinderea de azi se află mereu 

într-un proces de schimbare, deoarece trebuie să se adapteze și să acorde conceptului de 

performanță o importanță sporită. Acest concept este foarte complex și nu include doar 

obținerea unui rezultat deosebit într-o anumită activitate. Avem la bază pocese individuale 

care include stabilirea strategiei, realizarea strategiei, procesul de monitorizare și masurarea 

performanței. Monitorizarea permanentă a indicatorilor arată dacă activitatea decurge în 

direcția dorită sau nu, informează administratrul despre rezultatele obținute în activitatea de 

bază și procesele –cheie ale întreprinderii. 

Putem să spunem că a fost un an nu prea ușor, dar ne-am străduit să obținem profit și 

să menținem și în continuare orientarea spre dezvoltarea și promovarea celor mai eficiente 

măsuri pentru monitorizarea riscurilor. 

 

 

 
 
 
Administartor                                                    Andrei Brunchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exc. V. Șalari 


