
RAPORTUL DE ACTIVITATE 
AL  ÎNTREPRINDERII  MUNICIPALE DE CONSTRUCŢIE ŞI REPARAŢIE  

A DRUMURILOR ŞI SPAŢIULUI LOCATIV CAHUL ÎN ANUL  2015 
 
 
     ÎM de CRDSL Cahul a fost creată în baza deciziilor Consiliului orăşenesc Cahul  
nr.8/9(19/9)-XXI din 22.12.2001 şi nr.2/13(35/13)-XXI din 31.03.2003, Hotărârii Guvernului 
R.Moldova nr.439 din 10.05.2000, ordinelor Ministerului Mediului şi Amenajării teritoriului a 
R.Moldova nr.391 din 12.09.2000 şi nr.408 din 02.10.2000 prin reorganizarea Întreprinderii de      
Stat „Direcţia de construcţie şi reparaţie a drumurilor Cahul”, cu transmiterea succesiunii în 
drepturi şi obligaţii a întreprinderii reorganizate şi a terenului aferent. 
 În 2015, pentru ÎM de CRDSL Cahul volumul vânzărilor constituie 7501700,65 lei, ceea 
ce este cu 3286637,80 lei sau cu 78% mai mult decât în perioada precedentă. Activitatea 
operațională a întreprinderii include trei tipuri de lucrări – reparație, restabilirea părții carosabile, 
vînzarea betonului asfaltic, amenajarea  teritoriului (lucrări executate cu greiderul la replofilarea 
drumurilor). 
  Activitatea de bază cuprinde reparația și restabilirea părții carosabile cu o pondre 
dominată de 66% de la volumul de vînzări.Partea  de  vînzări a  asfaltului și amenajare constituie 
33% și  1% respectiv. 
   Structura volumului de vînzări se compune din lucrări  de  antrepriză (reparaţia  
străzilor): 
 

 2014 
(fără TVA) 

2015 
(fără TVA) 

Contract cu  Primăria oraşului Cahul 2432987,53 3667285,30 
Contracte cu Consiliul raional 679146,69 - 
Alte  contracte 690886,15 692221,18 

Total: 3803020,37 4359506,48   

Lista obiectelor de antrepriză îndeplinite în anul 2015 se anexează. 
 Alte venituri: 

1. Arenda – 16666,67 lei (teren, antena compania de telecomunicații IM „Orange”); 
2. Producţia de asfalt pentru vînzare – 3051288,13 lei.; 
3. Servicii cu mecanismele – 74238,77 lei. 
Comparativ cu anul precedent, în anul 2015 urmărim o mărire a producerii asfaltului 

pentru vînzare în sumă de 395375,80 lei.  
     Impozite în bugetul consolidat în anul 2015 au fost achitate în suma de 1387067,33 lei, 
din care: 
 

Nr. Impozite,taxe Suma 
1 Contr. asig. soc. angajat. 322016,55 
2 Contr.individ.asigur.soc.6% 27439,20 
3 Imp. pe venitul din salariu 107968 
4 Prime asig. medicala   129088,65 
5 Taxa pe valoarea adaugata 734568 
6 Imp. bunuri imobila,taxa pentru drumuri 17645,93 
7 Taxa  amenajarea teritoriului 8925 
8 Imp.pe venit din activitate 39416 

Total: 1387067,33 
 



Indicii de bază a activităţii economice a ÎM de CRDSL Cahul 
 

Denumirea U/M 2013 2014 2015 
1.Venituri  din  vânzări mii lei 4374,1 4330,5 7501,7 
2.Lucrări  de  antrepriza mii lei 4339,1 3803,0 4359,5 
3.Servicii  cu  mecanizmele mii lei - 7,0 74,2 
4.Prepararea asfaltului p/u vînzare  tone 5,3 246 2306,9 
5.Arenda mii lei 29,7 16,7 16,7 
6.Costul vînzărilor mii lei 3277,2 3188,6 4292,5 
7.Profit brut mii lei 1096,9 +1141,9 3209,2 
8.Cheltuieli generale şi administrative mii lei 870,6 838,5 2381,6 
9.Rezultatul din activitatea financiară mii lei +226,3 +303,4 +827,6 
10.Nr.mediu scriptic al angajat oameni 30 30 28 
11.Fondul salarial total mii lei 1018,9 1078,1 1450,6 
12.Nr.mediu scriptic-inclus salar. oameni 22 22 21 
13.Salariul mediu mii lei 3859 4900 5756 
14. Imp.venit activit.  16,1 39,4 104846 
15.Venitul dupa impozitare  +210,2 +264,0 +722735 
 

În anul 2015 au fost finisate reparațiile capitale a autogreiderului DZ-99 și ruloul 
compactor DU-48 care au fost procurate în stare deplorabilă din lipsa surselor financiare.Astfel 
ne-am complectat cu tehnică tehnologică la toate lucrările de construcție și reparație a 
drumurilor. 

Tot în anul precedent a fost efectuată reparația acoperișului, parțial a încăperilor și fațadei 
sediului administrativ. 
 
 
Administratorul  
ÎM de CRDSL Cahul                                                                 Miric NUCĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perspectiva anului 2016 
 

În anul 2016 planificăm să îndeplinim lucrări de antrepriză în volumul anului 2015 și mai 
mare să acordăm servicii cu mașinile și mecanismele de construcții rutiere, vînzări de mixturi 
asfaltice. Venitul din arendă de la IM Orange va fi aceeași (conform contractului). 
     În  perspectiva an.2016 este necesar de a planifica procurarea de utilaj tehnologic pentru a 
îndeplini lucrări de reparație și construcție a drumurilor la un nivel mai superior și anume: 

1. Freză pentru beton asfaltic în sumă 500 mii lei la mîna a doua. 
2. Repartizator finisor de mixturi asfaltice (асфальтoукладчик) – 400 mii lei la mîna a 

doua. 
Pe lîngă aceasta FMA s.Roșu necesită o modernizare ca în viitorul apropiat să putem fi 

concurenți pe piață și să limităm poluarea atmosferei de la arderea păcurei și anume: 
1. Sistema de dozare a materialelor interne. 
2. Trecerea de la încălzirea materialelor cu păcură la gaz natural care ar reduce mult 

costurile de producție, fiindcă păcura trebuie mai întîi procurată și apoi realizată prin vînzarea 
mixturilor asfaltice. 

Pe cînd gazul natural este achitat numai după ce a fost consum, practic îl primim în avans 
cu o lună și după aceea îl achităm. 
 
 
 
 
 
Administratorul  
ÎM de CRDSL Cahul                                                                 Miric NUCĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA 
datoriilor debitoare și creditoare la 01.01.2016 

 
Datorii creditoare Datorii debitoare 

Denumirea întreprinderii Suma Denumirea întreprinderii Suma 
Tirex Petrol IM 
 

95317,75 SA Drumuri Cahul 1034082,35 

II „Servis Tuzlucov” 
 

2618,25 SRL „Gentilom” 2602,00 

SRL „Feramenta” 
 

1412,00   

II „Liusi Susanu” 
 

16369,66   

SRL „Construct Univers” 
 

10638,12   

IM „Apă Canal” Cahul 
 

1293,60   

SRL „P and Trans” 
 

755,00   

Total: 
 

144766,59 Total: 
 

1036684,35 

 
 
 
 
Administratorul  
ÎM de CRDSL Cahul                                                                 Miric NUCĂ 


