Topul celor mai transparente întreprinderi cu capital public din Moldova în 2020: Află
care sunt învingătorii
Bun găsit,
Editura „Știința" întreprinderea de stat „Radiocomunicații” și „Manejul de Atletică Ușoară”
sunt cele mai transparente întreprinderi cu capital public din Moldova. La polul opus se
situează „Confercai”, Tipografia Centrală și Stația de stat pentru încercarea mașinilor.
Clasamentul transparenței întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova, disponibil pe
www.companies.viitorul.org a fost prezentat pe 28 mai, în cadrul unei conferințe video organizate de
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” și INEKO Slovacia.
Pentru calcularea clasamentului de transparență a fost monitorizată activitatea a 67 de întreprinderi
de stat, municipale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat sau municipale din
Republica Moldova în anul 2019. Întreprinderile cu capital public au fost evaluate în baza a șase
criterii de transparență: indicatorii economici, transparența și accesul la informație, achizițiile
publice și proprietatea, resursele umane, etica și conflictul de interese, granturi și caritate. Punctajul
maxim pentru o întreprindere constituie 100 de puncte. Astfel, cele mai transparente
întreprinderi sunt Î.S. „Editura Știința” (44 de puncte), Î.S. „Radiocomunicații” (43 de puncte)
și Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” (40 de puncte). Potrivit raportului nr.2 de monitorizare a
transparenței întreprinderilor cu capital public, semnat de juristul Viorel Pîrvan, media generală de
transparență a întreprinderilor de stat, întreprinderi municipale și societăți comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat sau municipale din Republica Moldova constituie 17,9 %.
La fel, în cadrul conferinței video, dr. în economie, Mihail Manoli a scos în evidență cele mai
transparente întreprinderi luând în considerare sustenabilitatea lor financiară. Potrivit analizei lui,
întreprinderile cu capital public duc lipsă de transparență și de o gestionare eficientă, completate de
influența factorului politic. Iar expertul Transparency International din Slovacia, Michal Pisko și
împărtășit experiența privind clasamentul transparenței companiilor de stat și municipale din țara
sa.
Conferința video de prezentare a clasamentului poate fi vizionată aici: „Transparența
întreprinderilor cu capital public din Moldova: între eficiență, reforme și independență financiară”
*Vă recomandăm să vizionați clipul la calitatea 1080p (HD). Video-ul are următoarea succesiune a
prezentărilor: • (min 00:05) Cuvânt de salut din partea lui Liubomir Chiriac, director executiv, IDIS
„Viitorul” și Peter Golias, directorul INEKO din Slovacia; • (min 14:17) Transparența întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova: între progrese și restanțe moștenite (Viorel Pîrvan - expert
juridic); • (min 35:21) Sustenabilitatea financiară a întreprinderilor cu capital public din Republica
Moldova: constatări și tendințe (Mihail Manoli - Dr. în economie) și • (min 47:12) Bunele practici
privind transparența întreprinderilor cu capital de stat din Slovacia, prezentate de Michal Pisko,
coordonator proiecte de la Transparency International Slovacia.
Știrea integrală o găsiți aici: Topul celor mai transparente întreprinderi cu capital public din Moldova:
Editura „Știința", Manejul de Atletică Ușoară și Radiocomunicații, primele în clasament
IDIS „Viitorul" invită toate părțile interesate să participe la o sesiune de întrebări și
răspunsuri cu privire la transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor cu capital
public din Moldova. Sesiunea va avea loc marți, 2 iunie, ora 14.00, prin aplicația Zoom.us. Cu mai
multe detalii revenim într-un mesaj separat.

Topul celor mai transparente întreprinderi cu capital public din Republica Moldova poate fi accesat
pe portalul de date deschise www.companies.viitorul.org.

…………
Inițiativa „Susținerea democrației, a independenței și transparenței instituțiilor publice-cheie din
Republica Moldova” este implementată de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS)
„Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO) și este
susținută financiar de Programul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace
(SlovakAid). Inițiativa are ca scop informarea publicului despre dezvoltarea democrației și
independența instituțiilor-cheie ale statului, precum și îmbunătățirea transparenței și a stabilității
financiare a autorităților publice locale și a întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova.
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