
Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E   nr._____ 

din ______________________ 

 

privind scutirea Î.S. ”MoldATSA” de la  

defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net  

obţinut în anul 2015 

 

În temeiul art.13 alin.(2) lit.a) din Legea 146-XIII din 16 iunie 1994 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9) cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi în scopul asigurării activităţii stabile a agentului economic, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  
   

1. Se acceptă scutirea Î.S. ”MoldATSA” de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi 

din profitul net obţinut în anul 2015. 

 

2.  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, care administrează Î.S. 

„MoldATSA” va asigura, în cadrul consiliului de administraţie a întreprinderii, 

adoptarea deciziei privind utilizarea profitului net pentru acoperirea pierderilor din 

anii precedenţi. 
 

 

PRIM-MINISTRU  

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru,   

ministrul economiei 

 

Ministrul finanţelor  

 

Ministrul transporturilor şi 

Infrastructurii drumurilor 

                         Pavel FILIP 

 

 

 

Octavian CALMÎC 

 

       

      Octavian ARMAŞU 

      

         

                          Iurie CHIRINCIUC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    Notă informativă 

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind scutirea Î.S. ”MoldATSA” 

de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2015 
 

Proiectul de hotărîre a Guvernului a fost elaborat în temeiul p.2 al Hotărîrii Guvernului 

nr.110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net 

anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat”, care 

prevede că Ministerul Economiei, la propunerile argumentate ale ministerelor şi altor autorităţi 

administrative centrale privind utilizarea profitului net pentru investiţii în vederea dezvoltării 

producţiei întreprinderii, cu capitalizarea obligatorie a acestora (majorarea capitalului social) 

şi/sau acoperirea pierderilor din anii precedenţi va elabora proiectele de Guvern respective.  

Astfel, urmare examinării demersului parvenit în adresa Ministerul Economiei se propune 

să fie scutită de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2015 

ÎS ”MoldATSA”. 

Situaţia actuală creată la ÎS ”MoldATSA” (Moldavian Air Traffic Services Authority) 

este condiţionată de blocarea mijloacelor financiare ale întreprinderii, aflate în contul  

organizaţiei internaţionale Eurocontrol. 

În aprilie 2015, conturile Î.S."MoldATSA" din Belgia au fost blocate în urma unei decizii 

a Primei Instanţe din Bruxelles. Prin aceste conturi, Î.S.''MoldÂTSA" încasează bani de la CRCO 

(Central Route Chărges Office) Eurocontrol pentru serviciile de navigaţie aeriană, achitate de 

companiile aeriene care folosesc spaţiul aerian al Republicii Moldova. Din cauza acestui blocaj, 

Î.S."MoldATSA", fiind o unitate cu autonomie financiară, este lipsită de 85,0% mijloace 

financiare prin care se poate întreţine. 

Societatea "Energoalians" (Ucraina) reprezentată de S.R.L."Komstroy" (Ucraina) a avut 

relaţii economice pînă în anul 2013, aferent livrării energiei electrice în Republica Moldova, iar 

în rezultatul acestora s-a format o datorie debitoare în sumă de 28 774 977.13 Euro, 

nerambursată până în prezent. 

Ulterior, în adresa întreprinderii a fost expediat Titlul executoriu, eliberat în data de 

15.04.2015 nr. C9604_14341_13 19 19 Executorul Judecătoresc Mare Sacre, Ştefan Sacre, Piet 

de Smet, Brussels, Belgia, suma de executare fiind de 28 774 977,13 EURO. Titlul a fost emis în 

baza Hotărârii arbitrale din 25.10.2013, sub egida Regulamentului de Arbitraj al Comisiei 

Naţiunilor Unite de Drept Comercial International livrată de către prima instanţă a Tribunalului 

de la Bruxelles eliberată la data de 17.02.2015. Achitarea datoriei, conform prezentului Titlu, îi 

revine Guvernului Republicii Moldova.  

Executorul a întreprins acţiuni de colectare a datoriilor şi a considerat că 

Î.S."MoldATSA", avînd capitalul social 100% de stat, poartă răspundere în mod solidar cu 

Guvernul Republicii Moldova, respectiv, expediind Titlul executoriu de onorare a datoriei de la 

Î.S."MoldATSA" către Organizaţia Europeană pentru Securitatea Navigaţiei Aeriene 

Eurocontrol. 

La moment, Î.S."MoldATSA" a ajuns într-o situaţie gravă, unde există riscul de sistare a 

deservirii echipamentelor de control al traficului aerian. 

Suspendarea activităţii Î.S."MoldATSA" va declanşa şi stoparea activităţii întregului 

sistem privind traficul aerian, inclusiv al Aeroportului Internaţional Chişinău. 

Mărimea profitului net obţinut în anul 2015 de către Î.S."MoldATSA" în mărime de 7,82 

mil lei (suma scutirii va constitui 1,95 mil lei) va fi îndreptată la acoperirea pierderilor anilor 

precedenţi valoarea cărora a atins cifra de 29,15 mil lei.    
 

 

Viceprim-ministru,                                                 Octavian CALMÎC 

      ministru 

            

 

 


