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I. REALIZAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE AL ÎNTREPRINDERII 

În anul 2016 activitatea Î.S. „Radiocomunicaţii” a fost orientată spre atingerea 
obiectivului primordial în contextul îndeplinirii angajamentelor internaţionale, asumate 
de către R. Moldova şi anume: tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea 
digitală, precum şi sporirea calităţii şi extinderea serviciilor în domeniul furnizării de 
programe TV şi radio. 

Conform Planului de dezvoltare al Î.S.”Radiocomunicaţii” în decursul anului 
2016 au fost realizate următoarele acțiuni: 

- întru asigurarea rezervării recepţiei programului „Radio Moldova” de la 
pachetul DVB-T pentru reţeaua radio prin fir din mun.Chişinău la Staţiile 
amplificare sonoră (SAS) au fost montate sistemele antena-fider, au fost 
instalate şi configurate receptoarele digitale PBI DCH-5100P-T; 
 

- au fost efectuate lucrări de testare a 
tehnologiei digitale de difuzare HD 
radio de la staţia Chişinău pe frecvenţa 
94,0MHz şi efectuate măsurări 
instrumentale de către Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio; 
 

- a fost elaborat Regulamentul privind prestarea serviciilor de acces la 
infrastructura asociata reţelelor de comunicaţii electronice a întreprinderii; 

 
- a fost finalizată modernizarea rețelei radio prin fir prin înlocuirea 

amplificatoarelor tehnologic depășite cu amplificatoare de tip Power Soft 
K3DSP, ceea ce a dus la o reducere considerabilă a consumului de energie 
electrică comparativ cu anul 2015 (vezi diagrama de mai jos) 
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- au fost continuate şi finalizate lucrările de modernizare a sistemului de 

dirijare şi control a staţiilor amplificare sonoră (SAS) prin elaborarea, 
executarea şi instalarea LAN-controllerelor; 

 
- a fost desfăşurat Tenderul şi procurat echipamentul T2-MI, necesar pentru  

sincronizarea emiţătoarelor din cadrul „Multiplexului A” de televiziune 
digitală terestră. 

 
- a fost prezentată Informaţia despre gradul de pregătire a reţelei DVB-T2 a 

întreprinderii pentru difuzarea multiplexului naţional A de televiziune digitală 
terestră către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului;  

 
- au fost elaborate condiţii tehnice pentru Upgrade-ul emiţătoarelor 

ULX(Harris), precum şi semnat contractul 
privind procurarea modulatoarelor şi 
filtrelor necesare pentru funcţionarea 
emiţătoarelor ULX(Harris) în regim digital  
DVB-T2; 

 

 
 

- dat fiind faptul, că în baza concursului 
desfăşurat de CCA şi Deciziilor CCA nr. 10/54 
din 01 aprilie 2016 şi nr.16/96 din 7 
septembrie 2016, Multiplexul A (DVB-T2) a 
fost completat cu 15 Posturi de televiziune, ca 
urmare au fost elaborate şi expediate 
contracte de colaborare către radiodifuzorii 
desemnaţi învingători. Începînd cu 1 
noiembrie 2016 au fost lansate serviciile 

furnizare MUX A pentru 8 posturi TV şi anume: TVR Moldova, Moldova1, 
Canal2, Canal3, Publica TV, Prime, Accent TV, N4, cu o rată de acoperire a 
populației la nivel de 80 la sută. 

 
- A fost desfăşurat Tenderul pentru 

procurarea emiţătoarelor FM - 7 buc., care  
vor înlocui emiţătoarele FM existente, pe 
baza tuburilor electronice, cu emiţătoare 
construite pe baza tranzistoarelor 
(semiconductoarelor), care sunt mai 
eficiente din punct de vedere a costurilor 
suportate pentru deservirea și întreținerea 
lor(energie electrică, consumabile și piese 
de schimb), precum şi, sunt dotate cu 
sistem de monitorizare de la distanţă. 
 

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 2016 au fost efectuate reparaţiile curente ale echipamentului 
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tehnic şi profilaxia sistemelor antenă-fider în conformitate cu  Planurile de 
reparaţii şi profilaxii aprobate pentru anul 2016.  

Totodată, în conformitate cu planul de mentenanţă a clădirilor şi teritoriilor: 

 au fost efectuate cu forţele proprii un şir de lucrări de reparaţie curentă a 
clădirilor tehnice la toate stațiile întreprinderii în sumă totală de 259,8 mii lei; 

 au fost efectuate un şir de lucrări de reparaţie capitală a clădirilor 
tehnice(Ungheni, Trifeşti, Străşeni, Căuşeni) în sumă de 563,4 mii lei; 

 au fost efectuate lucrări de defrişare şi amenajare a teritoriilor staţiilor Codru, 
STV Ivancea, SRTV Ungheni, STV Tighina, Hîrboveţ (suprafaţa totală a 
terenului defrişat – 26,3 ha); 

 a fost finisată reparaţia capitală a gardului de împrejmuire a sediului central al 
întreprinderii şi amenajare a terenului adiacent.  

 au fost desfăşurate lucrări de construcţie a gardurilor în jurul pilonilor şi 
localurilor tehnice pentru retranslatoarele TV de mică putere şi amenajare a 
terenurilor adiacente. Pîna la sfîrşitul anului 2016 au fost executate lucrări la 10 
din 10 localuri planificate. 

 a fost montată sistema de evacuare a aerului cald din emiţătorul de unde medii 
NX-50 la Staţia Codru. 

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 25 obiecte (piloni) ale 
întreprinderii. 

- Au fost acordate servicii de montare a echipamentului de telecomunicaţii 
Ambasadei SUA la SCPDS Chişinău şi anume:  

 a fost elaborat şi aprobat de către CNFR proiectul tehnic; 

  au fost efectuate lucrările de asamblare, montare şi conectare şi 
împământare a rack-ului Ambasadei SUA la rețea de tensiune electrică 
garantată; 

  au fost montate două sisteme antenă-feeder pe 
turnul din Chişinău.  

- Au fost acordate servicii de montare a sistemelor 
antenă-feeder ale Ministerului Afacerilor Interne la 
STV Comrat, “Saturn Grup” SRL la STV Soroca, 
“Victor Comunications” SRL la SCPDS Chişinău.  

- Au fost acordate serviciile de demontare de pe 
turnurile şi pilonii Î.S. „Radiocomunicaţii” a 
sistemelor antenă-fider ale companiilor „RedNord” 
şi „Moldelectrica”. 

Total au fost acordate servicii montare-demontare în anul 2016 în sumă de 
630,6 mii lei. 

- Au fost acordate servicii de reparaţie ale emiţătoarelor TV şi RD pentru 
companiile „General Media Grup” SRL, „Micul Samaritean”, 
„Selectcanal”SRL şi „Real Radio” SRL. In total au fost reparate 43 
emiţătoare TV şi RD (surse de alimentare, module de dirijare, etc.).  
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Total au fost acordate servicii de reparaţie ale echipamentului pentru diferite 
companii în sumă de 119,4 mii lei. 

- La solicitarea SIS au fost îndeplinite lucrările de reglare, montare şi 
mentenanţa la 2 sisteme antenă-feeder. 

- 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 12 unităţi. Totodată au fost 
efectuate expertizele proiectelor tehnice. Astfel, au fost extinse serviciile de 
acces la infrastructura asociată reţelelor fixe. 

- Pentru reamplasarea liniilor de radioficare şi folosirea suporturilor de 
radioficare ale întreprinderii amplasate pe acoperişurile blocurilor locative şi 
clădirilor din mun.Chişinău au fost efectuate Site-Survey –uri cu ieşirea la 
faţa locului şi elaborate Condiţii tehnice în număr de 5 unităţi. 

- Au fost calculate zona sanitaro-igienică şi zona de restricţii în construcţii 
pentru SCPDS Chişinău şi a fost obţinut Avizul sanitar de la Centrul 
Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii RM. Informaţia 
corespunzătoare privind restricţiile pentru construcţii în jurul staţiei 
menţionate a fost prezentată către Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism 
şi Relaţii Funciare a Primăriei mun.Chişinău. 

- În baza comenzilor de la „Moldtelecom” SA au fost executate şi montate 
construcţiile metalice (inclusiv protecţii antigheaţă) pentru instalarea SAF de 
telefonie mobilă  şi acordate serviciile de instalare, integrare şi comisionare 
a echipamentelor de comunicaţii mobile pe pilonii din loc.Ciorna, Ungheni, 
Comrat, Ivancea, Hînceşti, Edineţ, Slobozia-Cremene, Cimişlia, Iarova şi 
Nemţeni. 

- Au fost acordate servicii de pozare a cablului pe teritoriul SCPDS Chişinău 
pentru companiile „Moldcell” SA şi „Arax-Impex” SRL . 

- Au fost planificate şi îndeplinite lucrările de conectare la reţea electrică a 
echipamentului companiei “Intersat”  SRL la SCPDS Chişinău. 

- Au fost acordate servicii instalare a 
echipamentului electric (panou de 
distribuţie, contor electric, automate, 
cablu, etc.) pentru asigurarea 
alimentării cu energie electrică a 
echipamentului „Action Development” 
S.R.L.   

- A fost organizată difuzarea programului 
„Radio Plai” de la STV Leova. A fost elaborat şi aprobat de către CNFR 
proiectul tehnic, a fost procurat şi instalat echipamentul de recepţie pentru 
asigurarea  recepţiei semnalului „Radio Plai” de la SRTV Cimişlia. Totodată 
a fost montat emiţător FM şi puntea de sumare pentru difuzarea 
programului prin antena FM existentă. 

- Au fost acordate servicii de supraveghere a lucrărilor la înălţime efectuate 
de catre Beneficiari la obiecte ale întreprinderii în cantitate de 77 cazuri în 
sumă de 41,6 mii lei. 

Tot la capitolul realizări poate fi menţionată 
organizarea şi desfăşurarea Conferinţei 
regionale a Operatorilor de radiodifuziune şi 
Producătorilor de echipamente de transmisie 
radio şi TV MBT-2016. La conferinţă au 
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participat reprezentanţi a 10 ţări. Subiectele, care au fost abordate în cadrul 
conferinţei sînt următoarele: 

 radiodifuziunea terestră - evoluţie şi viitor; 

 aspectele tehnologiilor moderne de livrare a conţinutului video; 

 experienţă şi probleme în procesul digitalizării.  

Totodată, au avut loc prezentări de echipamente şi soluţii tehnice. 

 
 

IV. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 
 

În decursul anului 2016, la compartimentul „Securitatea şi sănătatea în muncă”, 
la întreprindere a fost asigurată realizarea măsurilor necesare pentru protecţia 
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale, 
asigurarea informării şi instruirii, precum şi pentru asigurarea organizării şi a 
mijloacelor necesare, conform prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă şi 
prevederilor Contractului Colectiv de Muncă al Î.S.”Radiocomunicaţii” pe anii 2014-
2016. Astfel, pe parcursul anului 2016, în scopul asigurării respectării prevederilor cu 
privire la securitatea şi sănătatea în muncă, au fost realizate toate măsurile necesare 
preconizate de Planul de acţiuni a întreprinderii pentru anul 2016. În conformitate cu 
planul au fost îndeplinite următoarele: 

 

1. Examinarea medicală periodică a personalului Întreprinderii.  

2. Instruirea conducătorilor subdiviziunilor întreprinderii, specialiştilor, 

lucrătorilor desemnaţi şi reprezentaţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă.  

3. Instruirea şi atestarea personalului Întreprinderii, care periodic sunt supuşi 

examinării în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.  

4. Instruirea şi atestarea personalului tehnico-ingineresc care exercită 

supravegherea  asupra exploatării inofensive a  macaralelor, persoanelor 

responsabile de întreţinerea macaralelor în stare bună şi asigurarea securităţii la 

executarea lucrărilor cu macaralele.  

5. Instruirea conducătorilor subdiviziunilor şi a specialistilor Î.S. 

“Radiocomunicaţii”, încadraţi în lucrările cu produsele de uz fitosanitar. 

6. Evaluarea riscurilor profesionale şi atestarea locurilor de muncă. 

7.  Asigurarea subdiviziunilor structurale cu materialele necesare, informarea 

şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

8. Asigurarea secţiilor şi subdiviziunilor cu îmbrăcăminte, încălţăminte speciale 

de lucru şi mijloace de protecţie individuală conform normelor aprobate.  

9. Asigurarea secţiilor şi subdiviziunilor  cu materiale igienico-sanitare conform 

normelor aprobate.  

10. Reexaminarea şi aprobarea normelor de eliberare gratuită salariaţilor a 

îmbrăcămintei, încălţămintei speciale de lucru şi mijloacelor de protecţie individuală.   

11. Restabilirea sistemelor de semnalizare în caz de incendiu la  Staţia centrala 

procesare şi distribuire semnal Chişinău şi  SRD Codru. 

12. Atestarea locurilor de muncă. Evaluarea riscurilor profesionale și a stării 

reale a condițiilor de muncă în secțiile și subdiviziunile întreprinderii. 
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În conformitate cu devizul de cheltuieli planificate pentru măsurile de securitate 

şi sănătate în muncă pentru anul 2016 sînt prevăzute 242 mii lei. Pe parcursul anului 

2016 au fost îndeplinite acţiuni în sumă de 158,7 mii lei sau 65,6% din suma anuală 

conform planului aprobat. 

 

V. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

Rezultatul activităţii economico-financiare a Î.S.„Radiocomunicaţii” pentru  anul 
2016 a constituit profit în mărime de 6206,1 mii lei. 

Acesta s-a format din rezultatele următoarelor activităţi: 

• din activitatea operaţională – profit : 5059,9 mii lei; 

• din activitatea financiară – profit : 1146,2 mii lei(dividende şi diferenţe de 
curs valutar favorabile). 

Comparativ cu anul precedent profitul pâna la impozitare a înregistrat o 
majorare  cu 3627,4 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere de 141%. Dinamica 
principalilor indicatori economici în perioada anului 2016 faţă anul 2015 este 
prezentată în Diagrama 1 şi Anexa 1. 

 

 

Diagrama 1 

 Din datele prezentate în diagramă se constată, că toți cei trei indicatori analizați 
au înregistrat o creștere comparativ cu anul 2015.  

Rata rentabilităţii economice (resurselor consumate) - raportul profitului pînă la 
impozitare la totalul consumurilor şi cheltuielilor activităţii operaţionale, pentru anul 
2016 a înregistrat valoarea de 10,2%, astfel fiecare leu cheltuit de către întreprindere 
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a adus circa 10 bani profit pînă la impozitare, în anul precedent ~4,4 bani profit pînă la 
impozitare (Anexa 1). 

Profitul net pentru anul 2016 a constituit 4925,3 mii lei şi a înregistrat o 
creştere de cca. 3,8 ori faţă de anul precedent. 

 

V.I        VENITURILE ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE 
 

Totalul de venituri din activitatea operaţională în anul 2016 a constituit 
65,6 mln. lei fără TVA, ceea ce este în creştere faţă de anul 2015 cu circa 7 la sută, 
planul de venit fiind îndeplinit la nivel de 99,2%. Aceasta se explică prin faptul, că 
capacitatea disponibilă a MUX A a fost suplinită doar 53 la sută (din cele 15 posturi 
TV pentru care Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat licențe de emisie, 
au fost încheiate contracte de colaborare doar cu 5 radiodifuzori, pentru 8 posturi TV). 

În Diagrama 2 este prezentată informaţia privind structura veniturilor pentru 
anul 2016 pe grupuri omogene de servicii prestate de întreprindere. Din datele 
prezentate în Diagramă observăm, că similar cu perioada precedentă ponderea cea 
mai mare şi anume 81,3% din cifra de afaceri le revine veniturilor obţinute din 
activitatea de difuzare programe audiovizuale, la polul opus, cu cea mai mică pondere 
(1,6%) s-au situat veniturile din furnizare MUX A, dat fiind faptul că au fost lansate 
abia către 1 noiembrie 2016. 

 

 

 

Diagrama 2 

 

În Diagrama 3 şi Anexa 2 este prezentată informaţia privind structura 
veniturilor pe grupuri omogene de servicii prestate de întreprindere în dinamică față 
de anul 2015. După cum se observă, creşterea cifrei veniturilor se datorează în fond 
activităţii de prestare a serviciilor de difuzare programe audiovizuale şi de prestare 
servicii furnizare acces la infrastructura asociată a rețelelor fixe de comunicații 
electronice. Veniturile din celelalte genuri de activităţi, fie că s-au menținut la nivelul 
anului 2015, fie sînt în scădere faţă de anul precedent. Venitul din serviciile radio prin 
fir a scăzut faţă de nivelul anului 2015 cu circa 7 la sută din motivul, că numărul 
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abonaţilor este în permanentă descreştere, acesta s-a redus în comparaţie cu finele 
anului precedent - cu cca. 6% și a constituit la 31.12.2016 – 27493. 

 

 

Diagrama 3 

Serviciile prestate pe parcursul anului 2016 au fost achitate în proporţie de 
cca 98 la sută, rata achitărilor fiind în scădere faţă de anul precedent cu cca. 1,5%. 
Totalul datoriilor debitorii la 31.12.2016 a constituit 20,1 mln.lei şi s-a majorat cu 11% 
faţă de nivelul anului precedent (18,1 mln.lei). 

Pe parcursul anului 2016 au fost reziliate 24 contracte şi semnate 14 
contracte cu agenţi economici privind prestarea de către Î.S.”Radiocomunicaţii” 
diferitor servicii de comunicaţii electronice. Total contracte privind prestarea serviciilor 
la finele anului 2016 – 130. 

 

V.II        CHELTUIELILE ACTIVITĂȚII ECONOMICE 

Costul vînzărilor în anul 2016 a constituit cca. 50 mln. lei şi este cu 5,1% mai 
mare ca în anul precedent, şi cu 9,6  la sută sub nivelul planificat.  

Cheltuielile perioadei de gestiune(generale şi administrative, alte cheltuieli 
operaţionale) în  anul 2016 s-au cifrat la 10,6 mln.lei, ceea ce este cu 1,3% mai puțin, 
ca în anul precedent şi cu 1,8 la sută sub nivelul celor planificate. Structura 
consumurilor şi cheltuielilor este prezentată în Diagrama 4 şi Anexa 3 
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Diagrama 4 

Din datele prezentate în Diagrama 4 şi Anexa 3 se constată,  că practic toate 
articolele consumurilor se încadrează în limitele planificate. În descreştere faţă de 
anul precedent sînt aşa articole de cheltuieli ca: uzura activelor fixe -4%, servicii de 
asigurare a compatibilităţii  -13%, deplasări  -16%. O majorare justificată a avut loc în 
ceea ce ţine de articole de cheltuieli, ca: consumuri privind retribuirea muncii  +7.4%, 
energie electrică  +9%, servicii telefonie fixă şi mobilă +33%, servicii pază  +8%. O 
creştere substanţială poate fi constatată la articolul casarea materialelor  +86%, fapt 
ce se explică prin expirarea perioadei de garanţie pentru emiţătoarele radio şi TV 
procurate în anul 2012 pentru retehnologizarea întreprinderii. Pîna în 2015 absolut 
toate piesele şi consumabilele pentru reparaţia lor era gratuită. În anul 2016 a avut loc 
înlocuirea regulamentară a paletelor la emiţătoarele TV menţionate, care a fost 
financiar suportată de întreprindere. 

 

Totalul de cheltuieli şi consumuri în anul 2016 a însumat cca 60.6 mln.lei, ceea 
ce este cu 4 % mai mult ca în anul precedent şi cu 8.3 la sută mai puţin ca cele 
planificate. 

 

Retribuirea muncii pentru personalul de producție, inclusiv contribuţiile din 
contul angajatorului s-au cifrat la suma de 17.6 mln lei. Acest articol deţine cea mai 
mare pondere în structura costului vînzărilor – 35.2%, și este cu 7.4% mai mare ca în 
anul precedent, dar cu 2% sub nivelul planificat.  

 
 
Dinamica şi structura fondului de retribuire a muncii sunt prezentate în 

Diagramele 5  şi 5a.  
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Diagrama 5 

 

 

Diagrama 5.a 
 

VI. INDICII VIZÂND RESURSELE UMANE 

Efectivul scriptic al personalului Î.S. „Radiocomunicaţii” la finele anului 2016 a 
constituit 203 persoane (cu 2 unităţi mai puţin decît la finele anului 2015). 
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Pe parcursul perioadei supuse raportării au fost angajate 33 persoane. 
Numărul concedierilor în această perioadă a constituit 35 unităţi. 

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

 

Diagrama 6 

 

 

Diagrama 7 



Raport activitate Î.S. “Radiocomunicaţii” anul 2016  

 

Diagrama 8 

La cursuri, seminare de perfecţionare pe parcursul anului 2016 au participat 45 
salariaţi. 

Salariul mediu lunar al unui angajat al Î.S. „Radiocomunicaţii” pentru anul 2016 
a constituit 8376,1 lei şi este în creştere cu 10,1% faţă de anul 2015. 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 55% mai mare, dar în 
raport cu salariul în medie pe domeniul Informaţii şi comunicaţii este mai mic cu 24 la 
sută. Indicele prețurilor de consum în anul 2016 față de anul 2015, a constituit 
106,4%. Astfel, indicele câștigului salarial real al unui angajat al întreprinderii pentru 
anul 2016 a constituit doar cca. 4%. 

Productivitatea medie lunară a muncii pentru anul 2016 (venit din activitatea 
operaţională/angajat) a constituit 27,2 mii lei şi este în creştere faţă de anul 2015 cu 
10,6 %.  

VII. ACTIVITATE DE ORDIN JURIDIC 

În anul 2016 au fost înaintate debitorilor Î.S. „Radiocomunicaţii” 48 de 
reclamaţii privind expirarea termenelor de achitare a sumelor debitoare. 
Cerinţele invocate în cele 48 reclamaţii au fost executate de către unii debitori în mod 
benevol în totalitate sau parţial, pînă la elaborarea cererilor de chemare în judecată.  
În anul 2016 au fost înaintate cereri de chemare în judecată privind încasarea datoriei 
pentru serviciile prestate și a penalităților de întîrziere a plății pentru: 

1. SRL ”Radio HIT” – datorie 390357 lei, penalitate 139,591 lei. Litigiul se află 
la examinare la judecătoria sect. Rîșcani, mun. Chișinău, 

2. SRL ”Pro Digital” – datorie 981940 lei, penalitate 342083 lei. Litigiul se află 
la examinare la judecătoria sect. Rîșcani, mun. Chișinău, 

3. SRL ”Canal-X” – datorie 957940 mii lei, penalitate 277937 lei. Litigiul se află 
la examinare la judecătoria sect. Centru, mun. Chișinău. 

 
Cu privire la litigiile judecătoreşti, ce ţin de încasarea sumelor debitoriale, iniţiate 
anterior: 
 

1. Î.S.”Radiocomunicaţii” către Î.M.”Noile Idei Televizate” SRL privind încasarea 
datoriei  pentru serviciile prestate şi a penalităţii de întîrziere a plăţii. Suma 
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datoriei 468668,15 lei, suma penalităţii 8436,02 lei. A fost elaborat  Acordul de 
stingere a datoriei pentru prestarea serviciilor de televiziune din contul 
echipamentelor apartenente Î.M.”Noile Idei Televizate” SRL aflate în gestiunea 
Î.S. „Radiocomunicaţii”.  

 

 

VIII. INVESTIŢII 

Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate investiţii în sumă de 9925,7 mii lei. 

Reieșind din Programul de tranziție la televiziunea digitală terestră, care 
urmează a fi finalizată către sfîrșitul anului 2017, Planul de dezvoltare al întreprinderii 
a fost aprobat pentru o perioadă de trei ani (2015-2017) și valorificarea investițiilor 
pentru anii 2015-2016 cumulativ constituie 83% din suma totală a investiţiilor 
preconizată pentru perioada corespunzătoare. 

 

 

IX.    DECONTĂRI CU BUGETUL PUBLIC NAȚIONAL 

Î.S. „Radiocomunicaţii” achită plăţile în buget în termenele şi mărimile stabilite 
şi la data de 31 decembrie 2016 nu are restanţe privind decontările cu bugetul. 

Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate decontări în bugetul public naţional 
în sumă de cca 15,8 mln. lei, din care 10,5 mln. lei în bugetul de stat şi 5,3 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 2016

Unit.de Anul 2016 % in compar. 

masura compar.cu cu planul

a.2015(%)

1 Venitul din vinzari 
mii lei 

fara TVA 59103.0 64744.0 62908.0 1.06 0.97

2 Costul vinzarilor  -"- 47548.6 55317.0 49994.3 105.1% 90.4%

3 Profitul brut (pierdere globala)  1-2  -"- 11554.4 9427.0 12913.7 111.8% 137.0%

4 Alte venituri operationale  -"- 2482.6 800.0 2735.9 110.2% 342.0%

5 Total venituri din activitatea operationala  -"- 61585.6 65544.0 65643.9 1.07 1.00

6 Cheltuielile perioadei  -"- 10741.4 10786.0 10589.8 98.6% 98.2%

7 Total consumuri si cheltuieli mii lei 58290.0 66103.0 60584.1 1.04 0.92

8 Rezultatul din activitatea operationala

 profit (pierdere)  5- 7 mii lei 3295.6 -559.0 5059.8 153.5%

9 Rentabilitatea vinzarilor  3/1 % 19.55 14.56 20.53 1.05          

10 Consumuri la un leu venit din vinzari  2/1 lei 0.80 0.85 0.79 98.8% 93.0%

11 Rezultatul din activitatea de investitii

 profit (pierdere) mii lei -2956.5

12 Rezultatul din activitatea financiara

 profit (pierdere) mii lei 2228.8 1490.00 1146.2 0.51

13 Profitul (pierderea) perioadei de gestiune 

pina la impozitare mii lei 2567.9 931.0 6206.0 2.42

Profit net mii lei 1314.0 400.0 4925.3 3.75 12.31

14 Rata achitării serviciilor % 99.5 98.0 0.98

15 Creante aferente vinzarilor nete mii lei 18137.2 20137.3 111.0%

16 Datorii fata de agentii economici mii lei 90.4 336.3 3.7

17 Salariul mediu lunar al unui angajat lei 7607.6 8376.1 1.10

18 Numarul mediu scriptic al personalului un. 209 201.4 96.4%

19 Productivitatea muncii în medie lunar mii lei 24.6 27.2 110.6%

   

Denumirea indicilor
Nr./o

rd.

Anul 2015 

efectiv

Anul 2016 

plan

Anul 2016 

efectiv
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Anexa  2

Analiza îndeplinirii 

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

în  anul 2016

Venit,  mii 

lei      (fara 

TVA)

Pondere in 

total, %

Venit,     

mii lei      

(fara TVA)

Pondere in 

total, %

Servicii furnizare MUX A 3520 1057.2 1.6% -2462.8 -70%

Servicii difuzare  programe audiovizuale - 

total 51134.3 83.0% 53004 53392.4 81.3% 4% 388.4 1%

Servicii de linii inchiriate 11.3 0.0% 11.2 11.3 0.02% 0.1 1%

Servicii radio prin fir 2564.4 4.2% 2168.0 2393.5 3.6% -7% 225.5 10%

Servicii  furnizare acces la infrastructura 

asociata a retelelor fixe
4961.1 8.1% 5653 5643.4 8.6% 14% -9.6 0%

Servicii nelegate de activitatea de 

comunicatii electronice 2914.5 4.7% 1837 3146.1 4.8% 8% 1308.9 71%

Total venituri 61585.6 66193 65643.9 6.6% -549.5 -0.8%

nr abonati r/f la 31.12.2016 27493

reducere, nr.post.abonat comparativ cu 30.09.2016 -542

reducere, nr.post.abonat comparativ cu 31.12.2015 -1854

reducere in % comparativ cu 30.09.2016 1.9

reducere in % comparativ cu 30.09.2015 6.3

 Anul 2016  

- plan,    

mii lei

Abatere 

relativa 

fata de 

efectiv  

2015, %

Abatere 

absoluta 

efectiv fata 

de plan 

2016, mii 

lei

Abatere 

relativa 

efectiv 

fata de 

plan 2016, 

% 

Anul 2015 - efectiv Anul 2016 - efectiv
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Anexa 3

                                Consumuri anul 2016 în dinamică față de anul 2015

17866.8 16389.6 17597 7.4                       -2                         

3225.6 3523.4 3795.5

11570 10557.4 11502 9                          -0.6                      

870 874.8 865.3 -1                         -0.5                      

1950 683.7 1273.9 86                        -35                       

15702 13107 12556.9 -4                         -20                       

270 196.8 262.2 33                        -3                         

630 631.2 629.2 -0                         -0                         

150 175.4 153.1 -13                       2                           

1500 803 804.3 0                          -46                       

2900 2498 2633.1 5                          -9                         

200 169 142.4 -16                       -29                       

1708 1462.6 1574.9 8                          -8                         

55317 47548.5 49994.3 5.1                       -9.6                      

65393 59103 62908 6                          -4                         

Profit brut 10075.8 11554.5 12913.7 12                        28                         

Alte venituri operaționale 800 2482.6 2736 10                        242                       

Cheltuieli generale și administrative, total 10285.0 10249.4 10314.8 0.6                       0                           

Alte cheltuieli operaționale 500.0 481.4 275 -43                       -45                       

Total consumuri și cheltuieli 66102 58279.3 60584.1 4.0                       -8.3                      

Rezultat din activitatea operațională 91 3306.3 5059.9 53.0                     

Rezultat din activitatea de investitii -2956.5

Rezultat din activitatea financiara 2228.8 1146.2

Profitul(pierderea) perioadei de gestiune 91 2578.6 6206.1

pînă la impozitare  

Abatere relativa 

faţă de plan 

2016, %

Abatere 

relativă faţă de  

2015, %

Plan 2016          

mii lei

Efectiv 2015                 

mii lei

Efectiv 2016                

mii lei
Denumirea indicatorului

Consumuri privind retribuirea muncii

(inclusiv  CAS și AM)

Energie electrică

Combustibil

Materiale

Uzura activelor fixe

Servicii telefonie fixă și mobilă

Servicii VPN abonament FTT

Servicii de asigurare a compatibilității

Intreținerea și reparația fondurilor fixe

Vînzări nete

Servicii pază

Deplasări

Alte cheltuieli

Total costul vinzarilor

 


