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Darea de seamă  

privind rezultatele activităţii  

Camerei Înregistrării de Stat în anul 2015 

 

 

În anul 2015 Camera Înregistrării de Stat, prin intermediul filialelor sale, a 

înregistrat 5 985 întreprinderi.  În perioada de raport, 2 583 de întreprinderi au fost 

înregistrate în regim de urgenţă, ceea ce constituie 43,2% din cifra totală.  

Din numărul total de 10 370 întreprinderi cu investiţii străine înregistrate în 

Republica Moldova, 722 dintre ele au fost înregistrate în 2015, iar mărimea capitalului 

vărsat în fondul statutar de companiile străine în perioada de raport se însumează la 

105 450 006 lei.  

În anul 2015 s-au înregistrat 14 430 de modificări în Registrul de stat, dintre care 

4 413 de modificări au fost înregistrate în regim de urgență, ceea ce constituie 30,6% 

din cifra totală. 

În perioada de raport au fost radiate 3 905 întreprinderi din Registrul de stat. 

Numărul de întreprinderi radiate în rezultatul lichidării în temeiul deciziei organelor de 

drept  în anul 2015 constituie 320 întreprinderi.  

 În perioada de raport Camera a răspuns la 49 685 interpelări ale organelor de drept 

şi control. 

 Au fost eliberate 7 194 copii de pe actele de constituire. 

   Este de menţionat că în anul 2015 au fost eliberate 57 607 extrase şi informaţii pe 

suport de hîrtie.  

 La data de 01.01.2016 în Registrul de stat al persoanelor juridice şi 

întreprinzătorilor individuali sunt înregistrate 170 049 întreprinderi.  

În anul 2015 la Camera Înregistrării de Stat au fost recepţionate 2 334 de cereri ale 

cetăţenilor de publicare a avizelor în  Monitorul  Oficial al Republicii Moldova.  

Numărul operaţiunilor de bază efectuate de filialele CÎS în anul 2015 se ridică la 

cifra de 81 960.  

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 815 din 02.08.2005 cu 

privire la regularizarea fluxurilor de mărfuri ce constituie obiectul activităţii de comerţ 

exterior al Transnistriei, începînd cu data de 25 ianuarie 2006, Camera Înregistrării de 

Stat efectuează înscrierea provizorie şi înregistrarea permanentă a agenţilor economici 

care au sediul în raioanele de Est ale Republicii Moldova. Din 25.01.2006 şi pînă la 

01.01.2016 au fost luaţi la evidenţă provizorie 1 076 agenţi economici cu sediul în 

Transnistria, 171 din ei fiind luaţi la evidenţă în anului 2015. În perioada respectivă au 

fost înregistrate permanent conform legislaţiei naţionale în vigoare 29 întreprinderi ce au 

sediul în raioanele menţionate. Începînd cu data de 01.08.2004 şi pînă în prezent au 

trecut înregistrarea de stat potrivit legislaţiei naţionale 271 întreprinderi cu sediul în 

Transnistria.  

Este de menţionat că, în baza Hotărîrii Guvernului nr.1004/2006 pe parcursul 

anilor 2006-2015 au fost luate la evidenţa de stat 1 835 organe centrale de specialitate 

ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv 30 organe 

pe parcursul anului 2015. 
  


