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Raport  

privind activitatea Î.S. „Radiocomunicaţii”  
pentru anul 2017 

 
 

I. REALIZAREA  PLANULUI  DE  DEZVOLTARE  AL  ÎNTREPRINDERII 

Conform Planului de dezvoltare al Î.S. „Radiocomunicaţii” în decursul  anului 2017, 
au fost realizate următoarele măsuri: 

 
- În conformitate cu obiectivul principal din Planul de dezvoltare a 

întreprinderii pe anii 2015-2017, vizând tranziţia RM la televiziunea 
digitală terestră, au fost continuaţi paşii întru finalizarea procesului de 
tranziție către 1 ianuarie 2018: 

- A fost elaborat şi prezentat spre aprobare proiectul tehnic pentru 9 staţii DVB-
T2 MUX A. 

- Întru respectarea obligaţiunilor asumate conform prevederilor Licenţei privind 
utilizarea frecvenţelor 470-694 MHz pentru furnizarea multiplexului naţional A, 
anterior au fost procurate şi puse în funcţiune 17 emiţătoare 
DVB-T2 cu puterea de emisie 300W.  

- În scopul asigurării ratei de acoperire la nivel de cca 90 la sută 
din teritoriu și populaţie cu televiziune digitală prin Multiplexul 
național A au fost procurate modulatoare şi filtre necesare pentru 
funcţionarea emiţătoarelor analogice 
ULX(Harris) în regim digital DVB-T2 cu 
puterea de emisie până la 2kW.  

- La SRTV Mîndreştii Noi, Cahul şi Căuşeni în trimestrul IV al 
anului 2017 au fost efectuate lucrările propriu-zise de 
modernizare şi punere în funcţiune a emiţătoarelor Harris ULX-5000AN, pentru 
difuzarea televiziunii digitale MUX A (DVB-T2) cu puterea de emisie 1,5 kW. 

- Etapa următoare va fi: obţinerea Avizelor tehnice cu parametrii optimali (P.A.R. 
maximal) pentru 8 staţii din MUX A, lucrări de proiectare şi modernizarea altor 
emiţătoare analogice ULX(Harris). 

- Întru respectarea obligaţiunilor asumate conform prevederilor Licenţei privind 
utilizarea frecvenţelor 470-694 MHz pentru furnizarea Multiplexului naţional B, 
au fost procurate echipamente şi puse în funcţie la staţiile Edineţ, Mîndreştii-
Noi, Ungheni, Trifeşti, Străşeni, Cimișlia, Comrat, Cahul şi Căuşeni, ceea ce va 
permite atingerea ratei de acoperire a teritoriului şi a populaţiei de cca 65%. 

- Au fost efectuate lucrări de testare a echipamentului de codare video în 
standardul H.265, care poate aduce următoarele beneficii pentru televiziunea 
digitală terestră: 
 

1. Asigurarea pieţei cu echipamente de recepţie pe o 
perioadă îndelungată. 
2. Evitarea inundării pieţei cu Set-top-boxuri tehnologic 

depăşite.  
3. Aplicarea din start a unei tehnologii eficiente, ce va 

permite crearea reţelelor atractive ca număr de programe şi tarife accesibile. 
4. Utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţă.  
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- Au fost montate şi puse în funcţiune emițătoare FM pe                      
baza semiconductoarelor (6 buc.), care au înlocuit 
emiţătoarele FM existente, care funcționau pe baza 
tuburilor electronice și erau deja uzate fizic. 

 
 

 

 
- Au fost montate şi puse în funcţiune 2 emiţătoare de 

unde medii de ultimă generaţie.  
Astfel, eficienţa serviciilor de radiodifuziune a sporit, s-au redus 
cheltuielile de întreţinere, s-a îmbunătăţit operativitatea pe partea, ce 
ține de exploatarea acestor emiţătoare, datorită faptului, ca acestea 
sunt dotate cu sistem de monitorizare la distanţă, ceea ce va permite 
optimizarea cheltuielilor cu personalul de deservire prin excluderea 
schimburilor de noapte. 
 

 
- În scopul automatizării şi optimizării procesului 

de lucru la SRTV şi STV, inclusiv trecerii la 
regimul de lucru fără schimb de noapte a fost 
desfășurat Tenderul și semnat contractul 
privind procurarea sistemelor de 
electroalimentare garantată (Diesel-
generatoare) – au fost procurate și montate 22 
de unități. 
 
 

- În scopul rezervării echipamentului FM 
amplasat la SCPDS Chişinău şi asigurării funcţionării 
fiabile al echipamentului RD instalat la staţiile 
întreprinderii, au fost procurate 5 diplexoare cu două 
intrări, una dintre care este destinată pentru banda largă. 

-  
- Întru optimizarea procesului de lucru la 

stațiile radio și TV amplasate pe tot teritoriul republicii a 
fost implementat sistemul de automatizare a procesului 
de conectare/deconectare de la distanţă: 

 a emiţătoarelor radio ce difuzează programele postului de radio „Europa 

Liberă” de la SRTV Edineţ, SRTV Ungheni şi SRTV Străşeni, 

 a emiţătoarelor TV ce difuzează programele posturilor de televiziune 

Prime şi Canal 2 de la SRTV Străşeni 

 
 

II. MENTENANŢĂ ECHIPAMENTE PROPRII ŞI REPARAŢII EDIFICII: 

 Pentru asigurarea funcţionării echipamentului de televiziune şi radiodifuziune în 
vederea prestării serviciilor, corespunzător indicatorilor de calitate stabiliţi, pe parcursul 
anului 2017 au fost efectuate reparaţiile curente ale echipamentului tehnic şi profilaxia 
sistemelor antenă-fider în conformitate cu  Planurile de reparaţii şi profilaxii aprobate 
pentru anul 2017.  
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Totodată, în conformitate cu planul de mentenanţă a clădirilor şi teritoriilor: 

 au fost efectuate reparații capitale la următoarele obiecte ale întreprinderii: 
clădirea tehnică SRTV Strășeni, clădirea tehnică STV Bălți, postul de pază SRTV 
Strășeni, clădirea tehnică SRTV Ungheni; 

 au fost efectuate reparații curente la următoarele obiecte ale întreprinderii: 
clădirea tehnică la STV Cornești, Hîncești și la SRTV Cahul. 

 au fost efectuate lucrări de reparaţie a acoperişului clădirilor tehnice în localitățile:  
Trifești, Mîndreștii Noi, Ivancea, Soroca, precum și a clădirii de pe str. Sucevița; 

 a fost construit apeductul cu o lungime de 1,2 km pentru asigurarea SRTV 
Ungheni cu apă; 

 a fost efectuată reparația și reamenajarea încăperii pentru Serviciul monitorizare 
calitate servicii; 

 au fost efectuate reparații ale localurilor tehnice pentru retranslatoarele de mică 
putere în localitățile: Holercani, Florești și Vadul lui Vodă; 

 a fost efectuată reparația capitală a plasei antipolei la SRTV Cahul; 

 a fost efectuată reparația gardurilor la: SRTV Edineț, Ungheni, STV Ceadîr-Lunga, 
Leova și la stația radio „Codru”; 

 au fost efectuate lucrări de restabilire a liniilor de radio, care au avut de suferit în 
urma ninsorilor abundente din luna aprilie. 

 

 

III. MENTENANŢĂ ŞI SERVICII PENTRU ALŢI BENEFICIARI: 

- În baza contractului de antrepriză cu Î.C.S. „Ericsson Telecomunications” 
S.R.L. pentru „Orange Moldova” SA au fost efectuate lucrări de mentenanţă a 
sistemelor antenă-feeder amplasate la 28 obiecte (piloni) ale întreprinderii. 

- Au fost reparate 17 emiţătoare TV şi RD pentru companiile „General Media 
Group Corp.” SRL, „Real Radio” SRL, „Radio Media Group Inc.” SRL, „Pajura 
Albă” SRL, „NG Production” SRL şi „Selectcanal TV” SRL. 

- Au fost elaborate şi eliberate către companiile „Orange Moldova”, „Moldcell” şi 
altele condiţii tehnice pentru instalarea echipamentului suplimentar pe pilonii şi 
în clădirea tehnică în număr de 18 unităţi. Totodată au fost efectuate 
expertizele proiectelor tehnice.  

- Au fost acordate servicii de demontare a sistemelor antena-feeder la STV 
Bender şi SCPDS Chişinău pentru Ministerul Afacerilor Interne şi compania  
„Rapid Link” SRL.   

- A fost lansată difuzarea posturilor de radio „Like FM- 
Russkoe Radio” şi „Radio ONE” al companiei „NG 
Production” de la SRTV Edineţ, STV Bălţi, STV Soroca şi 
STV Hînceşti. Pentru difuzarea programului „Like FM- 
Russkoe Radio” de la SRTV Edineţ, a fost ajustată şi 
montată puntea de sumare pentru funcţionarea a 2 
emiţătoare pe o antena FM existentă. 

- Au fost acordate servicii de montare a sistemelor antenă-
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fider la STV Bălţi pentru compania „Bălţi Gaz” SRL și pentru compania „Victor 
Comunications” SRL  pe Casa Radio a IPNA „Teleradio-Moldova”; 

- A fost organizată difuzarea programului radio „Hit FM” de la STV Ceadir-
Lunga. 

- În loc.Glodeni a fost schimbat localul tehnic (container)  în scopul amplasării 
echipamentelor suplimentare ale altor beneficiari.  

- Au fost acordate servicii de supraveghere a lucrărilor la înălţime efectuate de 
către Beneficiari la obiecte ale întreprinderii în cantitate de 47 cazuri. 

 

 

IV. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

Pe parcursul anului 2017, la compartimentul „Securitatea şi sănătatea în muncă”, 
la întreprindere a fost asigurată realizarea măsurilor necesare pentru asigurarea 
securităţii şi protecția sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor 
profesionale și anume: 

 Reexaminarea unui set de acte normative din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă în conformitate cu specificul de activitate al întreprinderii, 

 Examene medicale profilactice a angajaților expuşi factorilor profesionali de 
risc (total angajați supuși examenului medical – 95), 

 Executarea recomandărilor comisiei medicale indicate în fişa de aptitudine 
în muncă şi actul final – 3, 

 Asigurarea subdiviziunilor structurale cu materialele necesare informării şi 
instruirii angajaților în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

 Instruirea şi atestarea personalului întreprinderii, care periodic, conform 
cerințelor postului, sunt supuşi examinării în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă(140 angajați), 

 Completarea truselor de prim ajutor cu medicamente de prima necesitate, 

 Instruirea şi atestarea personalului SIAP în domeniul lucrului la înălţime şi 
alpinismului utilitar,  

 Asigurarea SIAP cu îmbrăcăminte, încălţăminte speciale de lucru şi 
mijloacelor de protecţie individuală conform normelor aprobate, 

 Atestarea locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă, evaluarea riscurilor 
profesionale, măsurările instrumentale privind nivelul factorilor mediului de 
producţie, evaluarea stării reale a condiţiilor de muncă în secţiile şi 
subdiviziunile întreprinderii, 

 Instruirea conducătorului de unitate şi conducătorilor locurilor de muncă la 
cursuri de instruire realizate de serviciile externe de protecţie şi 
prevenire(10 angajați). 

Pe parcursul anului 2017 au fost îndeplinite acţiuni, ce țin de domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă în sumă de 59,4 mii lei. 
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V. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Rezultatul activităţii economico-financiare a Î.S. „Radiocomunicaţii” pentru anul 
2017 a constituit profit în mărime de cca. 7,2 mln. lei. 

Acesta s-a format din rezultatele următoarelor activităţi: 

• din activitatea operaţională – profit : 5,5 mln. lei; 

• din activitatea financiară – profit : 1,7 mln. lei (dividende și diferenţe de 
curs). 

Comparativ cu perioada similară a anului precedent profitul pîna la impozitare a 
înregistrat o creștere cu 1 mln. lei.  

Dinamica principalilor indicatori economici pentru anul 2017 faţă de anul 2016 este 
prezentată în Diagrama 1 şi Anexa 1. 

 

 

Diagrama 1 

 

 

V.I       VENITURILE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE 

Totalul de venituri din activitatea operaţională în anul 2017 a constituit 64,2 
mln. lei fără TVA, ceea ce este în scădere faţă de anul 2016 cu 2,1%, planul de venit 
fiind îndeplinit la nivel de 100.7%.  

 
În Diagrama 2 este prezentată informaţia privind structura în procente a 

veniturilor în anul 2017 pe grupuri omogene de servicii prestate de întreprindere. Din 
datele prezentate în Diagrama 2 observăm, că ponderea cea mai mare și anume -78,2% 
din cifra de afaceri revine veniturilor obţinute din activitatea de difuzare programe 
audiovizuale.  

65623.6 64241.5 
60584.1 

58719.1 

5039.5 5522 

2016 2017

Rezultatul activității operaționale  
anul 2016 - anul 2017 , mii lei 

Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit din act.operaț. 



1_Raport activitate  anul 2017 

 

Diagrama 2 

 

 

Diagrama 3 

În Diagrama 3 şi Anexa 2 este prezentată informaţia privind structura veniturilor 
pe grupuri omogene de servicii prestate de întreprindere şi în comparaţie cu anul 2016. 
După cum se observă, creşterea cifrei veniturilor se datorează în fond activităţii de 
prestare a serviciilor de furnizare MUX A. O uşoară creştere se observă şi în cazul 
serviciilor furnizare acces la infrastructura asociată a reţelelor fixe. Venitul din serviciile 
radio prin fir a scăzut şi constituie doar 3,1% din totalul veniturilor din serviciile prestate 
de întreprindere din motivul, că numărul abonaţilor este în permanentă descreştere. În 
comparaţie cu finele anului 2016 acesta s-a redus cu cca 9 la sută. În descreștere față de 
anul prececent sunt și veniturile din serviciile nelegate de activitatea de comunicații 
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electronice din motivul că serviciile montare-demontare antene au migrat către alți 
antreprenori. 

Totodată, din cauza ninsorilor abundente din luna aprilie a anului 2017, rețeaua 
publică de comunicații electronice, prin care se furnizează serviciul de programe radio 
prin fir a fost deteriorată pe mai multe porțiuni ale sectoarelor orașului Chișinău. Ca 
urmare a acestei intemperii, abonații nu au beneficiat de serviciul radio prin fir, ceea ce a 
dus și la scăderea venitului obținut din prestarea serviciilor radio prin fir cu cca 220 mii 
lei.    

 

V.II     CHELTUIELILE ACTIVITĂŢII ECONOMICE 

Costul vînzărilor în anul 2017 a constituit cca. 47,5 mln. lei ceea ce este cu 5% 
mai puțin ca în anul precedent, şi cu 10,4 la sută sub nivelul planificat.  

Cheltuielile perioadei de gestiune (generale şi administrative, alte cheltuieli 
operaţionale) în anul 2017 s-au cifrat la 11,2 mln.lei, ceea ce este cu 6% mai mult, ca în 
anul precedent şi cu cca. 4 la sută mai mult ca cele planificate. Totalul de cheltuieli şi 
consumuri în anul 2017 a însumat 58,7 mln.lei, ceea ce este cu 3,1% mai puțin ca în 
anul precedent şi cu cca. 8 la sută mai puţin ca cele planificate. 

Din datele prezentate în Anexa 3 se constată faptul că, cu excepția articolului 
combustibil, toate articolele de consumuri se încadrează în limitele planificate și 
majoritatea din ele sînt în diminuare faţă de anul precedent. 

 

Diagrama 4 

Diagrama 4 reflectă structura consumurilor în dinamică, care nu a suferit schimbări 
esențiale în comparație cu finele anului precedent, cu excepția uzurii activelor fixe, 
ponderea careia s-a redus cu 2,6 p.p., și a consumurilor pentru combustibil, ponderea 
cărora a crescut cu 1,8 p.p. 

Consumurile privind retribuirea muncii, inclusiv contribuţiile din contul 
angajatorului, s-au cifrat la suma de 17,3 mln.lei.. Acest articol deţine cea mai mare 
pondere de cca. 36,5% în structura costului vînzărilor. 
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 Optimizarea structurii organizatorice a întreprinderii, precum și a statelor de 
personal, a permis majorarea salariului mediu al unui angajat cu 14% și totodată a dus la 
reducerea cheltuielilor cu personalul cu cca. 201 mii lei față de anul precedent. 

Dintr-un leu vînzări nete pentru remunerarea muncii au fost cheltuiţi 28 bani, ceea 
ce este la același nivel ca și în anul 2016.  

Dinamica şi structura fondului de retribuire a muncii sunt prezentate în Diagramele 5 
şi 5a.  

 

Diagrama 5 

 
Diagrama 5a 

Din Diagrama 5a putem observa, că comparativ cu anul 2016 ponderea salariilor 
de baza a scăzut și a crescut ponderea primelor pentru performanță, ceea ce vorbește 
despre faptul, că accentul a fost pus pe motivarea personalului pentru realizarea 
obiectivelor trasate. 
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VI. INDICII VIZÂND RESURSELE UMANE 

Efectivul scriptic al personalului Î.S. „Radiocomunicaţii” la finele anului 2017 a 
constituit 178 persoane (cu 25 unităţi mai puțin decît la finele anului 2016). 

Pe parcursul perioadei supuse raportării au fost angajate 12 persoane. Numărul 
concedierilor a constituit 37 unităţi (din proprie inițiativă și în legătură cu expirarea 
termenului contractului individual de muncă). 

 

Diagramele 6, 7 şi 8 reflectă structura personalului sub aspectele educaţie, funcţii 
şi vîrstă. 

 

Diagrama 6 
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Diagrama 7 

 

 

Diagrama 8 

Salariul mediu lunar al unui angajat al Î.S. „Radiocomunicaţii” la finele anului 2017 
a constituit 9523 lei şi este în creştere cu 14% faţă de anul 2016, iar în termeni reali 
(ajustat la indicele prețurilor de consum) - cu 7%. E de menţionat, că în raport cu salariul 
în medie pe sectorul real al economiei salariul mediu lunar al unui angajat al Î.S. 
„Radiocomunicaţii” se poziţionează cu cca 59% mai mare, dar în raport cu salariul în 
medie pe domeniul Informaţii şi comunicaţii este mai mic cu 26 la sută.  

Productivitatea medie lunară a muncii la finele anului 2017 (venit din activitatea 
operaţională per angajat) a constituit 28,8 mii lei şi este în creştere faţă de anul 2016 cu 
6 la sută.  

 

VII. ACTIVITATE DE ORDIN JURIDIC 

Asigurarea cadrului juridic normativ al activităţii întreprinderii este realizată de 
către Serviciul juridic, care are la baza activităţii următoarele responsabilităţi şi sarcini: 
apără drepturile şi interesele legitime ale întreprinderii, consolidează şi acordă suportul la 
soluţionarea problemelor juridice, inclusiv perfectează actele juridice necesare şi cererile 
de chemare în judecată pentru încasarea sumelor debitoare, reprezintă interesele 
întreprinderii în instanţele de judecată, altor organe jurisdicţionale şi autorităţilor publice 
de orice nivel, consultă angajaţii în probleme de ordin juridic. 

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost realizate următoarele obiective: 

 Examinarea solicitărilor Ministerului de ramură şi altor organe centrale de 

specialitate privind avizarea proiectelor de acte normative din domeniul de 

activitate al întreprinderii, inclusiv, înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a lor -30 

la număr. 

 Asigurarea juridică a activităţilor subdiviziunilor întreprinderii în domeniul lor de 

responsabilitate (examinarea petiţiilor, întocmirea diferitor adresări/cereri, dispoziţii 
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- 32, ordine - 36, lucrul în comisii, grupuri de lucru, etc.), elaborarea 

regulamentelor şi instrucţiunilor  ş.a.. 

 Implicarea în activităţile ce ţin de elaborarea, perfecţionarea şi negocierea 

contractelor noi cu diferiţi agenţi economici, cât şi la etapa prolongării contractelor 

existente, inclusiv, modificarea lor, reieşind din interesele întreprinderii, 

 Au fost întocmite şi înaintate debitorilor Î.S.„Radiocomunicaţii” 25 reclamaţii 

(notificări) privind expirarea termenlor de achitare a sumelor debitoare. Cerinţele 

invocate în acestea au fost executate de către debitori în mod benevol în totalitate 

sau parţial, până la elaborarea cererilor de chemare în judecată, procedura fiind 

încetată.  

Î.S. ”Radiocomunicaţii” are litigii judecătoreşti care sunt puse pe rol (inclusiv finalizate în 
anul 2017) în instanţele de judecată naţionale: 

1. “Eventis Mobile” SRL,   Î.S.”Radiocomunicaţii”  - creditor (procedura de 
insolvabilitate). 

2. Grib Valentin către Î.S.”Radiocomunicaţii” (anularea ordinului de aplicare a 
sancțiunii disciplinare). 

3. “Euro-TV Chişinău” SRL,  Î.S.”Radiocomunicaţii” – creditor (procedura de 
insolvabilitate). 

4. Î.S.”Radiocomunicații” către ”Pro digital”SRL – încasarea datoriei pentru serviciile 
prestate, finalizat la 08.11.2017, achitare integrală în mod benevol. 

5. Bumbu Svetlana către ACC-2, Cimișlia – încheierea contractului de livrare a apei,  
Î.S.”Radiocomunicații” – intervenient accesoriu, finalizat la 14.06.2017, a fost 
încheiat contract între părți în mod benevol. 

6. Primăria Bălți către S.A.”Moldtelecom” – anularea titlului de autentificare a 
dreptului deținătorului de teren, Î.S.”Radiocomunicații”- intervenient accesoriu. 

 

VIII. INVESTIŢII 

Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate investiţii în sumă de 20 897 mii lei 
(emițătoare digitale TERX – 17 buc. pentru MUX A și MUX B, punți de sumare pentru 
DVBT-2, modulatoarele şi filtrele necesare pentru funcţionarea emiţătoarelor analogice 
ULX(Harris) în regim digital DVB-T2, stație de transformare la Trebujeni, emițătoarele FM 
pe bază de semiconductoare -7 buc. dulapuri tehnice pentru echipamente, generatoare 
diesel, diplexoare s.a). E de menționat, că conform Planului de dezvoltare multe din 
aceste acțiuni urmau a fi executate încă în anul 2016, dar în virtutea unor factori obiectivi 
au fost amânate pentru perioadele ulterioare. 

 

IX. DECONTĂRI CU BUGETUL PUBLIC NAȚIONAL 

Î.S. „Radiocomunicaţii” achită plăţile în buget în termenele şi mărimile stabilite şi la 
data de 31 decembrie 2017 nu are restanţe privind decontările cu bugetul. 

Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate decontări în bugetul public naţional în 
sumă de cca 19,3 mln. lei, din care 11,7 mln. lei în bugetul de stat şi 7,6 mln. lei în 
bugetul asigurărilor sociale şi medicale. 

 

 

Mihail IACOB 

Director general 
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 Anexa 1

         Indicatorii economici vizînd activitatea Î.S. "Radiocomunicații"

în  anul 2017

Unit.de Anul 2017 % in compar. 

masura compar.cu cu planul

efectiv plan efectiv anul 2016 ,%

1 Venitul din vinzari 

mii lei 

fara TVA 62908.0 62108 62537.1 99.4% 100.7%

2 Costul vinzarilor  -"- 49994.3 52990 47496.9 95.0% 89.6%

3 Profitul brut (pierdere globala)  1-2  -"- 12913.7 9118 15040.2 116.5% 165%

4 Alte venituri operationale  -"- 2735.9 1669 1704.4 62.3% 102%

5 Total venituri din activitatea operationala  -"- 65643.9 63777 64241.5 97.9% 100.7%

6 Cheltuielile perioadei  -"- 10589.8 10799 11222.2 106.0% 103.9%

7 Total consumuri si cheltuieli mii lei 60584.1 63789 58719.1 96.9% 92.1%

8 Rezultatul din activitatea operationala

 profit (pierdere)  5- 7 mii lei 5059.8 5522.4 109.1%

9 Rentabilitatea vinzarilor  3/1 % 20.53 14.7 24.05 117.2%

10 Consumuri la un leu venit din vinzari  2/1 lei 0.79 0.85 0.76 95.6% 89%

11 Rezultatul din activitatea de investitii

 profit (pierdere) mii lei -32.0

12 Rezultatul din activitatea financiara

 profit (pierdere) mii lei 1146.2 1718.2 150%

13 Profitul (pierderea) perioadei de gestiune 

pina la impozitare mii lei 6206.0 1188.0 7208.6 116% ~ 6 ori

Profitul net mii lei 4925.3 400.0 6416.5 130% ~ 16 ori

14 Rata rentabilităţii economice (resurselor 

consumate) % 10.2 12.3 120%

15 Creante aferente vinzarilor nete mii lei 21148.8 22541.1 106.6%

16 Datorii fata de agentii economici mii lei 1475.4 1707.5 116%

17 Salariul mediu al unui lucrator lei 8329.6 9523.0 114%

18 Numarul mediu scriptic al personalului un. 201.4 186.1 92.4%

19 Productivitatea muncii în medie lunar mii lei 27.2 28.8 105.9%

   

Denumirea indicilor
Nr./

ord.

Anul 2017Anul 2016 Anul 2017
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Anexa  2

Analiza îndeplinirii 

planului de venituri din activitatea Î.S. "Radiocomunicații"

în  anul  2017

Venit, mii 

lei      (fara 

TVA)

Pondere in 

total, %

Venit, mii 

lei      (fara 

TVA)

Pondere in 

total, %

Servicii furnizare MUX A 1057.2 1.6% 4250 4093.3 6.4% 287% -156.7 -3.7%

Servicii difuzare  programe 

audiovizuale - total 53403.7 81.4% 50139 50263.3 78.2% -5.9% 124.3 0.2%

Servicii radio prin fir 2393.5 3.6% 2098 1981.4 3.1% -17.2% -116.6 -5.6%

Servicii  furnizare acces la 

infrastructura asociata a retelelor fixe
5643.4 8.6% 5621 5794 9.0% 2.7% 173.1 3.1%

Servicii nelegate de activitatea de 

comunicatii electronice 3146.1 4.8% 1669 2109.4 3.3% -33.0% 440.4 26.4%

Total venituri 65643.9 63777 64241.5 -2.1% 464.5 0.7%

nr abonati r/f la 31.12.2017 24973

reducere, nr.post.abonat comparativ cu 30.09.2017 -400

reducere, nr.post.abonat comparativ cu 31.12.2016 -2415

reducere in % comparativ cu 30.09.2017 1.6

reducere in % comparativ cu 31.12.2016 8.8

anul 2017   

plan,         

mii lei

Abatere 

relativa 

fata de 

efectiv         

2016, %

Abatere 

absoluta 

efectiv fata 

de plan         

2017, mii lei

Abatere 

relativa 

efectiv fata        

de plan           

2017, % 

anul 2016 - efectiv anul 2017 - efectiv
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Anexa 3

Consumuri privind retribuirea muncii 19280.5 17597.0 17335.2 -1.49                     -10.1                      

(inclusiv  CAS si AM) 4157.8 3795.4 3722.6 -1.92                     -10.5                      

Energie electrica 11800 11502.0 10910.7 -5.14                     -7.5                        

Combustibil 984 865.3 1054.3 21.84                    7.1                         

Materiale&consumabile 2519 1431.8 2200.1 53.65                    -12.7                      

Uzura activelor fixe 12306 12180.0 10785.4 -11.45                   -12.4                      

Servicii telefonie fixa si mobila 200 228.8 125.7 -45.05                   -37.1                      

Servicii VPN abonament FTT 420.0 629.2 392.7 -37.58                   -6.5                        

Servicii de asigurare a compatibilitatii 180.0 153.1 165.2 7.94                      -8.2                        

Intretinerea si reparatia fondurilor fixe 1000 822.3 743.0 -9.64                     -25.7                      

incl.reparatie autotransport. 338.9 336.5 -0.71                     

Servicii paza 3100 2567.1 2773.4 8.04                      -10.5                      

Deplasari 200 161.8 133.0 -17.82                   -33.5                      

Alte cheltuieli 1000 1289.7 878.2 -31.90                   -12.2                      

Total costul vinzarilor 52990 49428.0 47496.9 -3.9                       -10.4                      

Vinzari nete 62745 62908 62537.1 -1                          -0.3                        

Profit brut 9756 13480.0 15040.2 12                         54                          

Alte venituri operationale 1264 2715.6 1704.4 -37                        35                          

Cheltuielile perioadei de gestiune 10799 11183.5 11222.2 0.3                        3.9                         

Total consumuri si cheltuieli 63788.5 60611.5 58719.1 -3                          -7.9                        

Rezultat din activitatea operationala -12 5012.1 5522.4 10.2

Consumuri pentru anul 2017 în dinamică față de anul 2016 , mii lei

Abatere relativa 

faţă de plan         

2017, %

Plan 2017  Denumirea indicatorului

2016  

efectiv        

(mii lei)

Abatere relativă 

faţă de 2016, %

 2017      

efectiv  

(mii lei)


