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I.   REALIZAREA   PLANULUI   DE 

DEZVOLTARE   AL   ÎNTREPRINDERII 

    Crearea primului multiplex naţional.  
        La Staţiile de emiţătoare de televiziune şi radiodifuziune ale 

întreprinderii, folosind infrastructura existentă (clădiri, piloni, turnuri),  

în două etape au fost instalate 16 staţii DVB-T2 cu sisteme radiante.  

         8 din ele în localităţile Edineţ, Mîndreştii Noi, Ungheni, Trifeşti, 

Străşeni, Căuşeni, Cimişlia şi Cahul, care au fost montate la prima etapa, 

au început a funcţiona cu o putere de emisie de 300W începînd cu 2 aprilie 

2016 pe canalele TV alocate în baza licenţei de utilizare temporară 

eliberată de către ANRCETI, asigurînd o acoperire a teritoriului 

Republicii Moldova de cca 65 la sută, iar luînd în calcul emiţătorul DVB-

T2 instalat în mun.Chişinău, o acoperire a populaţiei de cca 75 la sută.  

        La data de 16 iunie 2015 Î.S.”Radiocomunicaţii” a obţinut Licenţa 

privind utilizarea canalelor pentru construirea Primului Multiplex 

Naţional A.  



I.   REALIZAREA   PLANULUI   DE 

DEZVOLTARE   AL   ÎNTREPRINDERII 

          În luna iunie 2015 Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio la 
solicitarea Î.S.”Radiocomunicaţii” a efectuat măsurători a parametrilor 
tehnici de emisie a celor 8 staţii de televiziune digitală  terestră DVB-T2. 
În rezultatul măsurătorilor s-a constatat, că potenţialul tehnic al 
întreprinderii permite prestarea serviciilor de difuzare în format digital la 
scară naţională şi la 17 iunie 2015 a fost anunţată tranziţia la Televiziunea 
Digitală Terestră. 

           În semestrul II al anului 2016 în scopul extinderii razei de acoperire 
cu Primul Multiplex Naţional A au fost procurate şi montate emiţătoare 
DVB-T2 cu sisteme radiante în localităţile Drochia, Soroca, Ivancea, 
Hînceşti, Comrat, Leova, Bender şi Baimaclia.  Astfel, odată cu punerea 
lor în funcţiune, ceea ce va avea loc după anunţarea de către Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului a rezultatului concursului pentru 
suplinirea capacității disponibile a Multiplexului A, rata de acoperire a 
populaţiei  va spori pînă la 80%. 
 



I.   REALIZAREA   PLANULUI   DE 

DEZVOLTARE   AL   ÎNTREPRINDERII 

 La Staţia radio Codru, a fost înlocuit emiţătorul de unde medii DSV-

150, care era depăşit tehnologic şi uzat fizic, cu un emiţător radio de 

ultimă generaţie NX50, ceea ce a permis reducerea consumului de 

energie electrică cu cca 50 la sută. Datorită acestui fapt a fost obţinută 

o economie de surse pentru IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

comparativ cu anul 2014  în sumă de cca 400 mii lei. 

 

 În scopul modernizării reţelei radio prin fir şi optimizării costurilor de 

întreţinere amplificatoarele uzate fizic şi tehnologic depăşite din toată 

reţeaua de radioficare au fost înlocuite cu amplificatoare de tip Power 

Soft K3DSP, ceea ce a permis reducerea consumului de energie 

electrică comparativ cu anul 2014 cu cca 158 mii lei sau 34 la sută. 

 



I.   REALIZAREA   PLANULUI   DE 

DEZVOLTARE   AL   ÎNTREPRINDERII 

 au fost procurate antene suplimentare în cantitate 4 buc. Pentru 

efectuarea măsurătorilor, inclusiv ale câmpului electromagnetic al 

semnalului DVB-T2; 

 a fost iniţiată Licitaţia privind procurarea emiţătoarelor radio de unde 

medii  de ultimă generaţie construite pe baza tranzistoarelor, care vor 

înlocui emiţătoarele radio UM la SRTV Edineţ şi SRTV Cahul; 

 au fost iniţiate lucrări de testare a tehnologiei digitale de difuzare HD 

radio la staţia Chişinău pe frecvenţa 94,0MHz; 

 a fost începută reparaţia capitală a gardului întreprinderii; 

 La data de 16 decembrie 2015 Î.S.”Radiocomunicaţii” a obţinut 

Licenţa privind utilizarea canalelor pentru construirea Multiplexului 

Naţional B. 



I.   REALIZAREA   PLANULUI   DE 

DEZVOLTARE   AL   ÎNTREPRINDERII 

Pe parcursul anului 2015 au fost efectuate 

investiţii în sumă de 12,6 mln. lei, ceea ce 

constituie 54,2 % din totalul preconizat pentru 

anul în întregime conform Planului de dezvoltare 

aprobat(21,7 mii lei). Dacă luăm în calcul şi 

etapa II a MUX A, care a fost realizată ca şi 

investiţie, dar nu a fost pusă încă în funcţiune 

suma investiţiilor ar atinge cifra de 18 mln.lei sau 

cca 83% din cifra planificată. 

 



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 perioadei ianuarie-

septembrie anul 2015 pe lîngă lucrările de deservire regulamentară a 

mijloacelor tehnice au fost efectuate cu forţe proprii şi următoarele 

lucrări: 

 Au fost montate reţele electrice interne în clădirile tehnice la STV Bălţi, 

SRTV Cahul şi SERTV Edineţ; 

 A fost reparată plasa antigheaţă pentru pasajul de trecere la SRTV 

Cahul; 

 A fost reparat sistemul de iluminare la staţia Hîrbovăţ 

(Proteagailovca); 

 



II. MENTENANŢĂ   ECHIPAMENTE   PROPRII  

ŞI  REPARAŢII  EDIFICII 

 Au fost efectuate un şir de lucrări de reparaţie a clădirii administrative 

şi a clădirilor tehnice (Chişinău, Cahul, Edineţ, Străşeni, Căuşeni, 

Trifeşti, Bălţi şi Baimaclia); 

 Au fost efectuate lucrările de instalare a contoarelor la STV Tighina 

pentru evidenţa separată a consumului de energie electrică pentru 

posturile PrimeTV, Canal 2 şi Radio Moldova Tineret; 

 Au fost efectuate lucrări de defrişare şi amenajare a teritoriilor staţiilor 

SRTV Străşeni, Trifeşti, Edineţ, Mîndreştii Noi. 

 



III. MENTENANŢĂ  ŞI  SERVICII  PENTRU ALŢI 

BENEFICIARI 

 În domeniul serviciilor de furnizare acces la infrastructura asociată de 
reţele fixe(colocare) pe parcursul anului 2015 au fost semnate contracte 
şi au început a fi prestate servicii pentru şapte agenţi economici 
noi(„Noi Media de Sud” SRL, „Euroshow Group” SRL, „Ingress 
Communication” SRL, SRL „Statis TV”, Î.S. „MoldATSA”, SRL 
„Timpuri Noi”, „Real Radio” SRL).  

 În domeniul activităţii întreprinderii, ce ţine de mentenanţă 
echipamente şi servicii montare-demontare pentru beneficiari: 

   • au fost efectuate lucrările de montare a reţelei de alimentare cu energie   
electrică pentru „HB Media” SRL(Realitatea TV); 

   • au fost acordate pentru SA „Moldtelecom” servicii de montare a 
sistemelor antena-fider pentru telefonia mobilă la 5 obiecte ale 
întreprinderii; 

 

 



III. MENTENANŢĂ  ŞI  SERVICII  PENTRU ALŢI 

BENEFICIARI 

       • au fost acordate servicii de suport tehnic pe perioada de garanţie 

01 mai 2015 – 31 octombrie 2015 pentru echipamentele Departamentului 

Poliţie de Frontieră în cadrul contractului cu compania Ericsson AB. 

        • au fost acordate servicii de reparaţie ale emiţătoarelor TV şi RD 

pentru companiile ÎCS „General Media Grup” SRL şi Fundaţia Creştină 

„Micul Samaritean”. 

        • 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-fider amplasate la 14 

obiecte (piloni) ale întreprinderii. 

 



IV. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Rezultatul activităţii economico-financiare a Î. S. „Radiocomunicaţii” în 

anul 2015 a constituit profit în mărime de 2655.1 mii lei. 

Acesta s-a constituit din rezultatele următoarelor activităţi: 

 •din activitatea operaţională – profit : 3382.8  mii lei; 

 •din activitatea de investiţii - pierderi : 2956.5  mii lei(cheltuieli la 

ieşirea/casarea mijloacelor fixe uzate fizic şi tehnologic depăşite); 

 •din activitatea financiară – profit : 2228.8 mii lei(dividende şi 

diferenţe de curs valutar favorabile). 

 

Comparativ cu anul 2014 profitul pîna la impozitare a înregistrat o 

creştere cu 1120.7 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare de 1.73 ori.  

 



Indicatorii economici vizind activitatea I.S. "Radiocomunicatii" 

in anul 2015 



DINAMICA PRINCIPALILOR INDICATORI 

ECONOMICI PENTRU ANII 2014-2015 

Rata rentabilităţii economice 

(resurselor consumate) - 

raportul profitului pînă la 

impozitare la totalul 

consumurilor şi cheltuielilor 

activităţii operaţionale, pentru 

anul 2015 a înregistrat valoarea 

de 4,4 %, astfel fiecare leu 

cheltuit de către întreprindere a 

adus circa 4,4 bani profit pînă 

la impozitare, în anul precedent 

~3 bani profit pînă la 

impozitare . 

Profitul net pentru anul 2015 a constituit 1314 mii lei şi a înregistrat   o 

creştere de peste 3,4 ori faţă de anul precedent. 



VENITURILE     ACTIVITĂŢII     OPERAŢIONALE 

Totalul de venituri din activitatea operaţională în anul 2015 a constituit 

64,3 mln. lei fără TVA, ceea ce este în creştere faţă de anul 2014 cu 1,7 la 

sută, planul de venit fiind îndeplinit la nivel de 103,7%. 

ponderea cea mai mare 

(79,5% din cifra de 

afaceri) revine veniturilor 

obţinute din activitatea de 

difuzare programe 

televiziune şi 

radiodifuziune. 

 



Creşterea cifrei veniturilor se datorează în fond activităţii de prestare a 

serviciilor de difuzare programe audiovizuale şi de prestare servicii 

nelegate de activitatea de comunicaţii electronice. Veniturile din celelalte 

genuri de activităţi sînt în scădere faţă de anul precedent. Venitul din 

serviciile radio prin fir a scăzut din motivul că numărul abonaţilor s-a 

redus în comparaţie cu finele anului precedent - cu cca. 7.5%. 



ANALIZA   ÎNDEPLINIRII   PLANULUI   DE   VENITURI   DIN 

ACTIVITATE   ÎN  ANUL   2015 



CHELTUIELILE ACTIVITĂŢII ECONOMICE 

Costul vînzărilor pentru anul 2015 a constituit cca. 50,2 mln. lei şi este cu 

0,4% mai mult ca în perioada corespunzătoare a anului precedent, şi cu 1,7 la 

sută sub nivelul planificat.  

Cheltuielile perioadei de gestiune(generale şi administrative, alte cheltuieli 

operaţionale) pentru anul 2015 s-au cifrat la 10,7 mln.lei, ceea ce este cu 7% 

mai mult, ca în aceeaşi perioadă a anului precedent şi cu 1,5 la sută mai mult 

ca cele planificate. Nivelul planificat a fost depăşit din următoarele motive: 

TVA la casarea activelor fixe (591,3 mii lei) şi casarea creanţei compromise a 

SRL „Ploaia de Argint” în legătură cu declararea insolvabilităţii companiei. 

Structura consumurilor şi cheltuielilor este prezentată în Diagrama 4 şi 

Anexa 3. 

Totalul de cheltuieli şi consumuri pentru anul 2015 a însumat cca 60.9 mln.lei, 

ceea ce este cu 1,5% mai mult în anul precedent şi cu 1,2 la sută mai puţin ca 

cele planificate. 

 



 CONSUMURI ANUL 2015 IN DINAMICA FATA DE ANUL 2014 



Se constată o uşoară creştere în dinamică per total şi în mare parte la toate articolele 

consumurilor. O reducere considerabilă de peste 61 la sută a fost obţinută în ceea ce ţine de 

serviciile VPN(transport programe TV prin fibra optică) datorită renegocierii condiţiilor 

contractului cu „Moldtelecom” SA. În descreştere faţă de anul precedent sînt şi aşa articole 

de cheltuieli ca:- servicii telefonie fixa şi mobilă - -6%, casarea materialelor - -8%. O 

majorare justificată a avut loc la aşa articole de cheltuieli, ca servicii paza - +8%, casare 

combustibil - +5%; întreţinerea şi reparaţia fondurilor fixe - +10%, deplasări – +7 %, 

energie electrică - +2%. 



Cheltuielile totale cu personalul,  inclusiv  contribuţiile din contul angajatorului 

s-au cifrat la suma de 21,7 mln lei. Acest articol deţine cea mai mare pondere în 

structura consumurilor şi cheltuielilor – 35,6% % şi este cu 1,6 p.p. mai mare ca 

în aceeaşi perioadă a anului precedent. Dintr-un leu vînzări nete pentru 

remunerarea muncii au fost cheltuiţi 34.9  bani, comparativ cu 34.2 bani în anul 

2014. 



V.  INDICII   VIZÂND   RESURSELE   UMANE 

 Efectivul scriptic al personalului Î.S. „Radiocomunicaţii” la 31 

decembrie anul 2015 a constituit  205 persoane (cu 10 unităţi mai puţin ca 

la 31 decembrie anul 2014). 

 

 Pe parcursul perioadei supuse raportării au fost angajate 25 

persoane. Numărul concedierilor în această perioadă a constituit 35 

unităţi. 

Salariul mediu lunar al unui angajat al Î.S. „Radiocomunicaţii” pentru 

anul 2015 a constituit 7607,6 lei şi este în creştere cu 10,1% faţă de anul 

2014. 

 

 Productivitatea medie lunară a muncii pentru anul 2015(venit din 

activitatea operaţională/angajat) a constituit 25,7 mii lei şi este în creştere 

faţă de anul 2014 cu cca. 7 %.  
 



VII. DECONTĂRI   CU   BUGETUL   PUBLIC   NATIONAL 

 Î.S. „Radiocomunicaţii” achită plăţile în buget în termenele şi 

mărimile stabilite. 

 Pe parcursul anului 2015 au fost efectuate decontări în 

bugetul public naţional în sumă de cca 23 mln.lei, din care 16,8 în 

bugetul de stat şi 6,2 mln. lei în bugetul asigurărilor sociale şi 

medicale. 

 


