
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport al performanţelor 
întreprinderilor din gestiunea MTIC 

atinse anul 2014 

 
 
 



2 
 

Sumar 
 

Importanţa sectorului TIC pentru dezvoltarea economică  şi competitivitate este confirmată 

atât de progresul Republicii Moldova la nivelul societăţii informaţionale, cât şi de impactul 

economic al extinderii societăţii informaţionale asupra creşterii productivităţii prin 

creşterea capitalului, prin factorul de creştere a productivităţii în sectorul TIC  şi prin 

utilizarea TIC.  

Guvernul si institutiile sale au rolul de a stimula, conduce si controla acest proces de 

tranzitie catre Societatea Informationala prin programe de actiune concrete si prin initierea 

unui nou cadru de reglementari specifice.  

In acest scop, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) acordă o 

atenţie sporită activităţii întreprinderilor de stat, la care este fondator, asumându-şi 

angajamente de a consolida administrarea şi de a spori eficienţa acestora prin 

implementarea unor măsuri concrete, în special sub aspect de transparenţă şi prevenire a 

corupţiei.  

În Registrul patrimoniului public al Ministerului sunt incluse 7 întreprinderi de stat (Î.S. 

„CRIS „Registru", Î.S.„Poşta Moldovei", Î.S.„Radiocomunicatii", Î.S.„Detaşamentul pază 

paramilitara", Î.S.„Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio", Î.S.„Molddata", 

Î.S.„Pentru exploatarea clădirilor"). 

Raportul de performanţe a întreprinderilor din gestiunea MTIC în anul 2014 (în continuare 

Raport), reprezintă sinteza activităţii întreprinderilor, în care MTIC exercită funcţia de 

fondator, pentru perioada anului 2014, care cuprinde o gamă largă de sarcini şi obiective 

comune, precum şi multe activităţi specifice cu impact important asupra exploatării şi 

dezvoltării sectorului TIC în Republica Moldova. 

Informaţiile cheie furnizate în Raport sunt legate de progresul intervenţiilor faţă de 

obiectivele stabilite în Planul de activitate al MTIC pentru anul 2014 şi planurilor proprii 

de dezvoltare. În această privinţă, a fost efectuată analiza performanţelor şi realizărilor 

atestate, bazându-se pe indicatorii de bilanţ anual al întreprinderilor.  

Evoluţia entităţilor a consemnat o tendinţă pozitivă de dezvoltare, fiind reflectată prin 

îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă (lichiditatea, eficienţa, creşterea profitabilităţii 

şi calitatea portofoliului de credite).  

În perioada ultimilor ani, s-a înregistrat o evoluţie pozitivă la toţi indicatorii, ceea ce arată 

că sectorul, în întregul său, este rentabil şi contribuie pozitiv la formarea venitului naţional. 

În anul 2014, entităţile din subordine au generat venituri din vânzări în mărime de 1022,76 

mil. lei, ce constituie o creştere faţă de anul precedent cu 22%. Potrivit datelor furnizate de 

întreprinderi, în perioada de gestiune, suma defalcărilor în bugetul consolidat şi fondul de 

asigurări sociale a constituit cca. 319,4 mil. lei.  
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Î.S. CRIS „Registru” 

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” (ÎS „CRIS 

„Registru”) este unicul furnizor de produse şi servicii informaţionale pe piaţa tehnologiilor 

informaţionale din Republicii Moldova, dat fiind faptul că deţine drepturi exclusive în ceea 

ce priveşte acordarea unor anumite servicii informaţionale şi elaborarea produselor, 

inclusiv de importanţă statală. 

În perioada de raport, activitatea ÎS „CRIS „Registru” a fost orientată spre  realizarea 

obiectivelor de bază care asigură dezvoltarea continuă a Sisitemului naţional de paşapoarte 

şi a Registrului de stat al populaţiei, perfectarea actelor de identitate, certificatelor de 

înmatriculare a mijloacelor de transport şi permiselor de conducere; prestarea servicilor de 

documentare a populaţiei, precum şi de înregistrare a transportului şi calificarea 

conducătorilor auto; furnizarea informaţiei din BCD; elaborarea şi implementarea 

sistemelor informaţionale automatizate; dezvoltarea sistemului de management al 

proiectelor şi serviciilor prestate, etc.  

În domeniul documentării populaţiei. În vederea realizării prevederilor H.G.nr.776 din 

04.10.2013 au fost mobilizate toate eforturile pentru buna desfăşurare a procesului de 

preschimbare a paşapoartelor de tip sovietic. În schimbul paşaportului de tip sovietic au 

fost eliberate 161874 buletine de identitate, inclusiv provizorii, dintre care 142561 – pe 

parcursul anului 2014.  

Începînd cu 01 martie 2014 a fost stabilită punerea în aplicare a buletinului de identitate 

electronic al cetăţeanului Republicii Moldova. În vederea 

reglementării procesului de eliberare a buletinului de identitate 

electronic şi stabilirea facilităţilor la eliberarea acestuia, au fost 

operate amendamente la un şir de acte normative. Către finele 

anului 2014 au fost confecţionate 76 buletine de identitate  

electronice ale cetăţeanului Republicii Moldova. 

În contextul liberalizării regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova, s-a atestat 

o creştere semnificativă a fluxului de persoane care doresc să obţină 

paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova. În conformitate cu 

recomandările Uniunii Europene, şi potrivit cerinţelor standardelor şi 

instrucţiunilor internaţionale stabilite faţă de actele de identitate 

mecanolizibile, au fost elaborate şi puse în aplicare modelele noi ale 

paşapoartelor biometrice cu coperta de culoare roşie-vişinie. Pînă la 

31.12.2014 au fost eliberate 159.968  astfel de paşapoarte. 
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Pe parcursul anului 2014, au fost eliberate 776738 acte de identitate (CA sau PA), ce 

constituie cu 257682 mai multe comparativ cu anul 2013.             

 
 
 
    Eliberate buletine de identitate al cetăţeanului RM  370 878 
    Eliberate paşapoarte al cetăţeanului RM                     405 860 
    Eliberate buletinede identitate provizoriu                   88 608 
    Înregistrate persoane la domiciliu/reşedinţă             16 733 
    Radiate persoane  din evidenţă                                       60 629 

 

 

 

 

Prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

acreditate în străinătate: au fost eliberate 6420 paşapoarte şi 2637 buletine de identitate ale 

cetăţeanului Republicii Moldova. Au fost examinate 326 de cereri pentru autorizarea 

emigrării. 

O activitate imensă s-a desfăşurat si pe plan interinstituţional în acest domeniu.  Astfel, 

prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

acreditate în străinătate au fost eliberate 6420 paşapoarte şi 2637 buletine de identitate ale 

cetăţeanului Republicii Moldova, totodată fiind examinate 326 de cereri pentru autorizarea 

emigrării.  

În domeniul înregistrării transportului şi calificării conducătorilor auto, în perioada de 

raport au fost revizuite şi efectuate modificări la actele administrative şi SIA la capitolul 

documentării şi calificării conducătorilor auto, care oferă noi posibilităţi tehnice de  

examinare şi vizualizare a informaţiei din Registrul de stat al conducătorilor de vehicole 

(RSCV). S-au elaborat un şir de instrucţiuni privind procesul de identificare a 

autovehiculelor, precum şi înmatricularea mijloacelor de transport. 

În acelaşi timp, au fost lansate servicii noi, cum ar fi: 

a) utilizarea complexului computerizat de examinare teoretică în vederea obţinerii 

permisului de conducere Subsistemul informaţional „Clasa de examinare”, la testarea 

cunoştinţelor conducătorilor de autovehicule; 

b) conducerea de probă în condiţii de trafic, conform rutelor de examinare aprobate, cu 

utilizarea autovehiculelor similare ce rumează a fi utilizate la procedura de examinare la 

proba de conducere. 

Pe parcursul anului 2014, au fost eliberate 65 809 permise de conducere, 163 622 

certificate de înmatriculare şi 90 167 plăci de înmatriculare. 
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În domeniul managementului proiectelor şi serviciilor au fost iniţiate 23 proiecte interne, 

17 din acestea  fiind implementate cu succes.  

În perioada de raport au fost iniţiate 19 proiecte externe şi de dezvoltare, inclusiv 7 

proiecte internaţionale pe marginea acordurilor internaţionale referitor la conversiunea 

permiselor de conducere (Spania, Bosnia şi Herţegovina, Turcia, România, Franţa, Italia, Lituania). 

Printre proiectele  implementate, menţionăm: Elaborarea şi editarea ghidului “Actele de 

identitate şi tehnologiile noi de securitate”; conlucrarea cu Centrul de certificare a cheilor 

publice din cadrul ÎS  „CRIS „Registru” în vederea lansării şi mentenanţei site-ului 

PKI.registru.md;  conlucrarea cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi 

Departamentul Poliţiei de Frontieră în vederea implementării carnetelor de paşapoarte cu 

cip integrat ş.a.  

Administrarea resurselor informaţionale s-a axat în special pe administrarea aplicaţiei 

„Acces WEB”, fiind perfectate 790 acte de instalare-primire de la utilizatori; prelucrate 

143 încheieri privind legitimitatea eliberării documentelor. 

De asemenea, au fost efectuate lucrări de bază privind modernizarea componentelor, 

elaborarea de subsisteme noi la Registrul de Stat al Populaţiei, Registrul de Stat al 

Transportului, Registrul de Stat al Conducătorilor de Vehicule. 

În domeniul administrării serviciilor au fost desfăşurate lucrări de optimizare a sistemului 

de prestare a serviciilor ÎS „CRIS „Registru”, fiind introduse 38 servicii noi, revizuite 

termenele şi tarifele pentru 111 servicii şi anulate 15 servicii. 

În scopul extinderii spectrului serviciilor prestate populaţiei, au fost elaborate şi plasate pe 

Portalul guvernamental www.servicii.gov.md module a 5 servicii electronice cu utilizarea 

buletinului de identitate electronic E-CA pentru autentificarea prin „Seviciul 

guvernamental de autentificare şi control  al accesului (M-Pass)”.  
 

Activitatea economică 

La finele anului 2014, în cadrul întreprinderii activau 2 061 de angajaţi, dintre care 1 791 

posedă studii superioare şi medii speciale. Salariul mediu lunar al unui angajat a constituit 

7030 lei. 

În perioada de raport Î.S ,,CRIS ”Registru” a obţinut venituri din vînzări în sumă de 541,5 

mln. lei, cu o majorare de cca 40% faţă de perioada anului 2013, cu rata rentabilităţii 

vînzărilor de 19,7%. Din activitatea economico-financiară, întreprinderea a obţinut profit 

net în mărime de 9,5 mln. lei, cu o rată a rentabilităţii financiare de cca. 3,6%.  

Suma defalcărilor în bugetul consolidat şi bugetul asigurărilor sociale de stat au constituit 

192,7 mln. lei. 

Rata autonomiei financiare globale constituie 0,58. 

Rata rentabilităţii activelor este de 2,1%. 

Rentabilitatea resurselor consumate 24,5%. 

http://www.servicii.gov.md/
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Î.S. “Poşta Moldovei” 

Î.S. „Poşta Moldovei”, în calitate de operator naţional, în baza Legii Poştei, furnizează 

servicii de bază la nivel naţional şi internaţional privind: poşta de scrisori; mandate poştale 

şi telegrafice; distribuirea pensiilor, subvenţiilor şi indemnizaţiilor. Î.S. „Poşta Moldovei” 

prestează şi alte servicii deschise concurenţei şi servicii contractuale: colete, abonarea şi 

distribuirea presei; poşta rapidă - EMS; mandate electronice; serviciul Fax; difuzarea 

reclamei; încasarea plăţilor etc. 

În domeniul serviciilor poştale a fost dezvoltat cadrul reglementar privind prestarea 

serviciilor poştale,  asigurarea calităţii Serviciului poştal universal, precum şi  elaborarea şi 

dezvoltarea Sistemului informaţional de automatizare a procesului tehnologic privind 

prestarea serviciului dat (Smart ID).  

O realizare esenţială este dezvoltarea Serviciului curierat, fiind încheiate contracte cu 28 de 

agenţi economici privind prestarea Serviciului Curierat şi lansînd Platforma online a 

Serviciului Curierat, în scopul accesării directe şi informării complete a potenţialilor client.   

Prestarea serviciilor de bază. În anul 2014 au fost expediate 49235,8 mii unităţi de trimiteri 

din categoria scrisori cu 814,9 mii 

unităţi mai pu’in decît în perioada 

anterioară, inclusiv 1047,1 

internaţionale. Volumul total al 

coletelor expediate a sporit cu 35,9 

mii unităţi, constituind 240,8 mii 

unităţi. Volumul trimiterilor poştei 

rapide – EMS s-a majorat cu 2,0 mii 

de trimiteri ș i constituie 9,7 mii 

unităţi expediate şi 21,0 mii unităţi 

recepţionate.  
 

În domeniul serviciilor financiare. În urma modificărilor efectuate de către BNM în 

reglementarea valutară şi în baza Legii „Cu privire la serviciile de plată şi moneda 

electronică”, Î.S. „Poşta Moldovei”, a obţinut Licenţa pentru prestarea serviciilor de plată, 

inclusiv în valută străină (Licenţa Seria BNM № 000575 din 01.09.2014) pe un termen 

nedeterminat, ce se referă la remiterea de bani efectuată prin intermediul subdiviziunilor 

întreprinderii.Drept urmare, pe 6 octombrie 2014 a fost lansat serviciul de achitare în 

valută străină a remitenţelor. Pînă la finele anului, pe parcursul ultimelor 3 luni, au fost 

eliberate 799 mandate în sumă totală de 615,6 mii Euro. În totalul sumelor de mandate 

achitate, cea eliberată în valută străină constituie 8,0%. 

O altă realizare strategică aîntreprinderii în anul 2014 este lansarea serviciului de 

recepţionare a cererilor de către oficiile poştale pentru eliberarea de către Î.S. „CRIS 
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„Registru” a 12 tipuri de documente. Serviciul oferă posibilităţi cetăţenilor să beneficieze 

de serviciile de comandă a unor certificate, acte, extrase din Registrul de stat etc. 

adresându-se pentru aceasta în oficiul poştal din localitate, fără se deplaseze suplimentar la 

sediile oficiilor de documentare şi de evidenţă. 

În scopul realizării acestei sarcini a fost aprobat Planul de acţiuni privind prestarea 

serviciilor publice ale Î.S. „CRIS Registru” prin intermediul Î.S. „Poşta Moldovei”, vare 

este în plină implementare. 

Activitatea de cooperare internaţională a ÎS „Poşta Moldovei” s-a manifestat prin 

respectarea în continuare a obligaţiunilor operaţionale şi logistice faţă de partenerii străini, 

prin participarea activă la iniţiativele întreprinse în cadrul UPU, PostEurop şi relaţiile 

bilaterale cu administraţiile poştale internaţionale. 

Pe parcursul anului de referinţă, au fost semnate acordurilor de colaborare privind 

schimbul de Remitenţe cu Operatorul poştal din Italia, Portugalia, România, Spania (în 

proces de semnare). 

În scopul lansării unui proiect pilot pentru modernizarea serviciilor financiare şi 

introducerea serviciului Mobile Wallet, a fost încheiat Acordul de Colaborare între Î.S. 

„Poşta Moldovei” şi compania „Groupe La Poste” din Franţa, care va permite deschiderea 

unui cont la oficiile poştale şi achitarea tuturor facturilor, efectuarea tranzacţiilor financiare 

şi a cumpărăturilor on-line cu ajutorul unui telefon mobil.  
 

Activitatea economică 

În anul 2014, numărul mediu al salariaţilor întreprinderii a constituit 5 288 de angajaţi, 

dintre care  2396 posedă studii superioare şi medii speciale. Salariul mediu lunar al unui 

angajat a constituit 3 417 lei. 

În perioada de raport Î.S ,,Poşta Moldovei” a obţinut venituri din vînzări în sumă de 349,7 

mln. lei, cu o majorare de cca. 5% faţă de perioada anului 2013, cu rata rentabilităţii 

vînzărilor de 19,8%. Din activitatea economico-financiară, întreprinderea a obţinut profit 

net în mărime de 6166 mii lei, cu o rată a rentabilităţii financiare de cca. 9,7%. Suma 

defalcărilor în bugetul consolidat şi bugetul asigurărilor sociale de stat au constituit 

74,1mln. lei. 

Rata autonomiei financiare globale constituie 0,2. 

Rata rentabilităţii activelor este de 2,15%. 

Rentabilitatea resurselor consumate 24,7%. 
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Î.S. “Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” 
 

Î.S. „CNFR” realizează managementul spectrului de frecvenţe/ canale radio pentru 

dezvoltarea serviciilor de televiziune, radiodifuziune, radiocomunicaţii fixe şi mobile pe 

întrg teritoriu Republicii Moldova. 

În decursul anului 2014 activitatea CNFR a fost direcţionată pe diverşi vectori de activitate 

şi dezvoltare: 

 monitoringul spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilităţii 

electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii;  

 certificarea produselor din telecomunicaţii, informatică şi poştă şi încercări ale 

produselor din telecomunicaţii la compatibilitatea electromagnetică; 

 dezvoltarea întreprinderii şi implementarea tehnologiilor informaţionale; 

 gestionare resurse umane, securitatea şi sănătatea în muncă ş.a. 

Gestionarea eficientă al spectrului de frecvente radio are o importanţă strategică în 

asigurarea utilizării optimale al spectrului pentru onorarea cerinţelor societăţii şi pieţei în 

implementarea şi utilizarea tehnologiilor şi serviciilor avansate în comunicaţii electronice.  

Pe parcursul anului, CNFR a asigurat           Dinamica numărului staţiilor de bază ale sistemelor de 

suportul dezvoltării sectorului          comunicaţii mobile celulare calculate la compatibilitatea electromagnetică 

de radiocomunicaţii prin efectuarea 

calculelor compatibilităţii electro-

magnetice pentru 2073 staţii de bază 

(2G), 520 staţii de bază (3G), 109 

staţii de bază (4G).  

În anul de raport  au fost avizate 864 

asignări de frecvenţă pentru diferite 

servicii. Majorarea esenţială al 

numărului staţiilor de bază 

GSM900/1800 calculate se datorează eliberării noilor licenţe operatorilor de telefonie 

mobilă şi procesului de replanificare a canalelor GSM în noile benzi de frecvenţă. 

În domeniul Radiomonitoringului spectrului de frecvenţe radio (SFR), în decursul anului 

2014 activitatea a fost axată pe obiectivul garantării disponibilităţii spectrului de frecvenţe 

radio pentru serviciile de telecomunicaţii implementate şi serviciile preconizate pentru 

implementare. În comparaţie cu anii precedenţi, s-a înregistrat un număr mai mic al 

solicitărilor cu privire la localizarea surselor de interferenţă prin intermediul sistemului de 

triangulare „Chişinău”, (177 solicitări), pe de altă parte s-a atestat o creştere a numărului de 

solicitări cu privire la investigarea cazurilor de perturbaţii în reţelele de comunicaţii mobile 

celulare datorată numeroaselor cazuri de perturbaţii create de echipamentele DECT 6.0. În 

GSM900/1800 UMTS/IMT2000 LTE

2012 223 924 79

2013 197 381 130

2014 2073 520 109
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scopul stopării emisiilor perturbătoare, specialiştii CNFR au participat la 65 controale, în 

componenţa Grupului Comun de Control (CNFR, MTIC, ANRCETI).  

Activitatea de certificare a produselor are ca obiectiv major protecţia utilizatorului de 

produsele care nu corespund exigenţelor sau sunt periculoase pentru sănătatea şi viaţa lui, 

precum şi protejarea reţelelor de comunicaţii de utilizarea echipamentelor care le pot 

deteriora sau produce deranjamente. Pe parcursul anului 2014, CNFR a efectuat 422 de 

încercări de laborator pentru certificarea produselor TIC, eliberând 345 de Certificate de 

conformitate. Produsele se consideră conforme în cazul când ele corespund cerinţelor 

tehnice esenţiale stabilite în reglementările tehnice şi în standardele naţionale respective. 

O atenţie sporită se acordă procesului de dezvoltare a  întreprinderii şi  implementarea  

tehnologiilor  informaţionale. În acest scop a fost asigurată mentenanţa Sistemului 

naţional de monitoring al spectrului de frecvenţe radio,conform procedurii tehnologice 

aprobate, s-a optimizat securitatea sistemelor de asigurare cu energie electrică a 

echipamentelor de radiomonitoring. Pentru  automatizarea proceselor tehnologice în 

domeniile monitoringului spectrului de frecvenţe radio şi certificării produselor de 

comunicaţii electronice au fost elaborate şi implementate programele aplicative 

„CERTIFICARE” şi „SPECTRU”. 

 

Activitatea economică 

În anul 2014, în cadrul întreprinderii au activat 68 salariaţi, dintre care 44 persoane posedă 

studii superioare, şi 7 persoane studii medii speciale. Salariul mediu lunar al unui angajat a 

constituit – 11970,6  lei. 

În perioada de raport Î.S. „CNFR” a obţinut venituri din vînzări în sumă de 35,7 mln. lei, 

ce constituie o creştere de 38% faţă de perioada anului 2013, cu rata rentabilităţii vînzărilor 

de 53%. Din activitatea economico-financiară, întreprinderea a obţinut profit net în mărime 

de 14,9 mln. lei, cu o rată a rentabilităţii financiare de cca. 17,5%. Suma defalcărilor în 

bugetul consolidat şi bugetul asigurărilor sociale de stat au constituit 12,2 mln. lei. 

Rata autonomiei financiare globale constituie 0,96. 

Rata rentabilităţii activelor este de 16,3%. 

Rentabilitatea resurselor consumate s-a majorat de două ori faţă de anul precedent şi 

constiotuie  114%. 
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Î.S ,,Radiocomunicaţii” 
 

Este operatorul naţional în domeniul difuzării programelor de radio şi televiziune în 

Republica Moldova,  având în administrare trei reţele publice de televiziune şi două reţele 

de radiodifuziune cu acoperire naţională. 

Activitatea de bază a Î.S. „Radiocomunicaţii” în anul 2014 a fost orientată spre prestarea 

serviciilor de televiziune, radiodifuziune şi transport de date pentru beneficiarii de bază 

atît în domeniul furnizării reţelelor publice fixe (3 reţele publice TV cu acoperire > 90% 

din populaţie şi 2 reţele publice RD cu acoperire > 90% din populaţie) cît şi în domeniul 

furnizării serviciilor de programe TV şi radio prin eter (4 reţele TV cu acoperire 60-80% 

din populaţie şi 7 reţele RD cu acoperire  60-80% din populaţie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În total în anul 2014 au fost prestate servicii pentru 30 instituţii ale audiovizualului din 

republică şi de peste hotare. 

Printre cele mai importante acţiuni realizate întru îndeplinirea Planului de dezvoltare al 

întreprinderii se numără extinderea zonei de acoperire cu programul IPNA Compania 

,,Teleradio-Moldova" Radio Moldova-l prin inlăturarea zonelor de umbră in mun.Chişinău 

şi Radio Moldova Tineret in localitatea Glodeni.  

Totodată, activitatea întreprinderii a fost axată pe realizarea acţiunilor, ce ţin de asigurarea 

din punct de vedere tehnic a tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la cea digitală  

- obiectivul primordial al ÎS „Radiocomunicaţii” în contextul îndeplinirii angajamentelor 

internaţionale, asumate de către Republica Moldova, pentru a finaliza digitalizarea eterului 

nu mai târziu de 16 iunie 2015. 

În  scopul efectuării testărilor de televiziune digitală terestră la scară naţională, Î.S. 

„Radiocomunicaţii” a obţinut Licenţe de utilizare temporară a 8 canale de televiziune fiind 

procurate şi puse în funcţiune 8 emiţătoare de generaţie nouă DVB-T2. În tehnologia 

DVB-T2 se aplică cele mai recente tehnici de modulaţie şi codare, fapt ce permite 
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utilizarea eficientă a spectrului terestru disponibil pentru furnizarea serviciilor de 

comunicaţii electronice. Pentru construirea primului multiplex naţional digital MUX DVB-

T2 au fost investite surse proprii în suma de 6880,5 mii lei. 

Un volum amplu de lucrări a fost efectuat în vederea asigurării calităţii serviciilor prestate 

beneficiarilor. Astfel, pentru asigurarea funcţionării echipamentului de televiziune şi 

radiodifuziune în vederea prestării serviciilor, corespunzător indicatorilor de calitate 

stabiliţi, pe parcursul anului 2014 au fost efectuate reparaţii curente a edificiilor tehnice şi 

revizia tehnică ale echipamentului tehnic TV şi RD şi a fost modernizat parcul de 

echipamente pentru măsurători, au fost achiziţionate 2 oscilografe digitale moderne, 

totodată fiind actualizat sistemul operaţional al măsurătorului ETL cu opţiunea de 

măsurare DVB-T2 şi T2-MI.  

De menţionat, că circa 51 agenţi economici au beneficiat de serviciile de furnizare a 

accesului la infrastructura asociată de reţele fixe (colocare).  

Mentenanţă echipamente şi servicii montare-demontare pentru beneficiari (IM Orange 

Moldova SA, SA „Moldtelecom”, Departamentul Poliţiei de frontieră, etc.) a fost asigurată 

pe parcursul anului 2014 prin oferirea unui şir de servicii suport dupa instalarea 

echipamentelor de telecomunicatii departamentale, precum şi asigurarea mentenanţei 

sistemelor antena-fider conform obligaţiilor contractuale existente faţă de beneficiarii 

serviciilor.  

Activitatea economică 

În anul 2014, numărul mediu al salariaţilor întreprinderii a constituit de 219 unităţi, dintre 

care 137 persoane cu studii superioare şi medii speciale. Salariul mediu al unui angajat în 

anul 2014 a constituit 6912 lei. 

În perioada de raport Î.S ,,Radiocomunicaţii” a obţinut venituri din vînzări în sumă de 61,5 

mln. lei, cu o crestere uşoară de cca. 2% faţă de perioada anului 2013, cu rata rentabilităţii 

vînzărilor de 18,6%. Din activitatea economico-financiară, întreprinderea a obţinut profit 

net în mărime de 380 mii lei, cu o rată a rentabilităţii financiare de cca. 0,3%. Suma 

defalcărilor în bugetul consolidat şi bugetul asigurărilor sociale de stat au constituit 23 mln. 

lei. 

Rata autonomiei financiare globale constituie 0,97. 

Rata rentabilităţii activelor este de 0,26%. 

Rentabilitatea resurselor consumate 22,8%. 
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Î.S. „MoldData” 
 

Întreprinderea de stat „MoldData” este instituţie de stat specializată în prestarea serviciilor 

informatice pentru administraţie, business şi persoane fizice, exercită funcţia de gestionar 

al bazei de date a numelor de domenii din zona „.md”, elaborează sisteme informatice 

pentru „e-Administrare”, prestează servicii de găzduire web, web design etc. 

Activitatea Întreprinderii, în peioada de referinţă,  a fost axată  pe gestionarea bazei de date 

a domeniilor din zona „.md”, prestarea serviciilor de hosting şi web design, precum şi 

implementarea şi mentenanţa sistemelor informatice implementate. 

Printre beneficiarii serviciilor prestate de Î.S. „MoldData” se numără atît persoane juridice 

cît  şi fizice, depăşind la ora actuală cifra de 18000. 

În activitatea de gestionare şi promovare a domeniului de ţară .md., a fost asigurată 

funcţionalitatea şi securitatea 

bazelor de date, a sistemului 

aplicativ şi a tehnicilor de 

înregistrare, menţinere şi 

administrare a numelor în cadrul 

domeniului de nivel superior .md. 

Începînd cu anul 1998 şi pînă la 

finele anului 2014, în zona „.md” 

au fost înregistrate 24807 nume de 

domenii, înregistrănd o tendinţă de 

crestere a activităţii in spatiu internet „.MD” . 

Pentru o mai bună funcţionalitate a serviciului  Web hosting a fost iniţiată implementarea 

unui nou sistem de gestionare şi billing a serviciului hosting, care va asigura un nivel sporit 

de securizare a serviciului de hosting, o evidenţă statistică a conturilor şi plăţilor mai 

exactă. În acest sens, s-au fectuat lucrări de migrare a account-urilor pe produsele din 

categoria Enterprise software, care sunt licenţiate ș i beneficiază de înnoiri permanente.  

În scopul dezvoltării a aplicaţiilor informatice, a fost asigurată funcţionalitatea continuă a 

aplicaţiilor informatice: „Web document”, „Registrul petiţiilor”, „Biblioteca electronică”, 

„Web rapoarte statistice”, „Resurse umane” ş.a. Pe parcursul anului, a fost semnat un 

contract nou cu Comisia Naţională pentru Integritate  şi acordată asistenţa clienţilor cu care 

au fost semnate contracte anterior (12 instituţii). 
 

Activitatea economică 

În anul 2014, numărul mediu de angajaţi ai companiei a constituit 53 de persoane, dintre 

care 46 persoane cu studii superioare, salariu mediu lunar fiind de 8728 lei. 
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În perioada de raport Î.S ,,Molddata” a obţinut venituri din vînzări în sumă de 12,8 mln. lei, 

ce constituie o crestere de 17% faţă de perioada anului 2013, cu rata rentabilităţii vînzărilor 

de 53%. Din activitatea economico-financiară, întreprinderea a obţinut profit net în mărime 

de 417 mii lei, cu o rată a rentabilităţii financiare de cca. 13,5%. Suma defalcărilor în 

bugetul public naţional au constituit 5,3 mln. lei. 

Rata autonomiei financiare globale constituie 0,29. 

Rata rentabilităţii activelor este de 3,9%. 

Rentabilitatea resurselor consumate 112%. 

 

 

Î.S. ,,Pentru exploatarea clădirilor” 
 

Întreprinderea gestionează imobilele MTIC, încheînd contracte de arendare a spaţiului cu 

12 agenţi economici, fiind daţi în locaţiune circa 1080 m
2
. 

Pe parcursul anului IS. ,,PEC” a acordat servicii de deservire a edificiului MTIC, 

aprovizionarea ministerului cu energie electrică, termică, apă potabilă şi canalizare precum 

şi exploatarea eficientă a imobilelor fondatorilor. 

Pe larg a fost desfăşurată activitatea de gestionare a spaţiilor date în locaţiune, fiind 

optimizate cheltuielile directe şi indirecte ale întreprinderii, renegociată în creştere plata 

pentru locaţiune cu majoritatea locatarilor. 

Ţinem să menţionăm, că licitaţiile privind selectarea locatarilor pentru spaţiile oferite în 

locaţiune se organizează de către Î.S. PEC în mod obligatoriu. Totodată, în mod 

transparent sunt organizate achiziţiile serviciilor prin intermediul concursurilor . 
 

Activitatea economică 

În cadrul întreprinderii activează 18 angajaţi, dintre care 15 persoane posedă studii 

superioare şi medii speciale. În anul 2014, salariul mediu lunar al unui angajat a constituit 

4769 lei. 

În perioada de raport Î.S ,,PEC” a obţinut venituri din vînzări în sumă de 3,5 mln. lei, cu o 

scădere a ratei rentabilităţii vînzărilor de la 40,5% (în anul 2013) pînă la 5,4% în anul de 

referinţă. Din activitatea economico-financiară, întreprinderea a obţinut profit net în 

mărime de 141 mii lei, cu o rată a rentabilităţii financiare de cca. 0,45%. Suma defalcărilor 

în bugetul consolidat şi bugetul asigurărilor sociale de stat au constituit 1,22 mln. lei. 

Rata autonomiei financiare globale constituie 0,96. 

Rata rentabilităţii activelor este de 0,43%. 

Rentabilitatea resurselor consumate 8,5%. 
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Î.S. „Detaşamentul de Pază Paramilitară” 
 

Întreprinderea organizează şi efectuează paza obiectelor de o însemnătate deosebită şi a 

obiectelor  de regim din domeniul comunicaţiilor electronice. 

Pe parcursul anului întreprinderea si-a concentrat activitatea asupra îÎmbunătăţirii calităţii 

serviciilor prestate agenţilor economici şi sporirii nivelului profesional al efectivului.  

Activitatea în acord cu agenţii economici s-a manifestat prin acordarea serviciilor de pază 

departamentală la întreprinderile subordonate MTIC,  ANRCEI şi unor întreprinderi 

municipale (SA „Moldtelecom”, ÎS “Administraţia de Stat a Drumurilor”, ş.a.). Cu agenţii 

economici s-a verificat starea tehnică şi locurile vulnerabile la obiecte şi sau întocmit 

semestrial acte. 

Astfel, la sfîrşitul anului 2014 au fost  reîncheiate contractele de prestări servicii pază fizică 

cu beneficiarii. Totodată au fost încheiate acorduri adiţionale de prelungire a termenului 

contractului de prestări servicii pază tehnică pînă la 31.12.2015 cu 16 Centre de Poştă 

raionale.  

O atenţie sporită Î.S. ,,DPP” acordă pregătirii practice a efectivului şi securităţii muncii. 

În acest sens, pe parcursul lunii septembrie 2014 efectivul întreprinderii a susţinut cu 

succes examenul la cunoaşterea şi mînuirea armei de foc  în cadrul MAI. 

În toate posturile au fost perfectate permise de deţinere a armelor şi permise port-armă 

individuale. În luna noiembrie 2014 a fost prelungit permisul general de deţinere şi 

transportare a armelor pentru o perioadă de 3 ani. 
 

Activitatea economică 

Numărul mediu de personal al întreprinderii este de 412 persoane. Numărul angajaţilor cu 

studii superioare şi medii speciale este de 75 persoane. Salariul mediu al unui angajat în 

anul 2014 a constituit 2300,39 lei.  

În perioada de raport Î.S ,,DPP” a obţinut venituri din vînzări în sumă de 16,0 mln. lei, cu 

rata rentabilităţii vînzărilor de 18,9%. Din activitatea economico-financiară, întreprinderea 

a obţinut profit net în mărime de 300 mii lei, cu o rată a rentabilităţii financiare de cca. 

12,5%. Suma defalcărilor în bugetul consolidat şi bugetul asigurărilor sociale de stat au 

constituit 8,2 mln. lei. 

Rata autonomiei financiare globale constituie 0,6. 

Rata rentabilităţii activelor este de 7,6%. 

Rentabilitatea resurselor consumate 23,3%. 

 
 
 
 

http://www.asd.md/
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Concluzii şi Recomandări 
 

Concluzionînd cele expuse, putem constata, că în perioada anului 2014 toate entităţile 

subordonate Ministerului au depus eforturi pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor 

stabilite, înregistrând o cifra de afaceri per ansamblu de 1022,8 mln.lei şi o creştere mai 

accentuată, de aproximativ 22% .  

Activitatea întreprinderilor a fost direcţionată pe diverşi vectori de activitate şi dezvoltare, 

acordînd o atenţie deosebită realizării integre a măsurilor planificate, cît şi a documentelor 

de importanţă vitală pentru ţară. 

In conditiile economiei de piaţă, profitul constituie obiectivul de bază al oricărei 

întreprinderi. Creşterea acestuia si, implicit, a rentabilitatii constituie o necesitate obiectivă, 

vitală pentru insăşi existenţa întreprinderii.  

Analiza economico-financiară a activităţii entităţilor în perioada de referinţă reflectă per 

general o diminuare uşoară a ratei rentabilităţii vânzărilor (-7,52%) faţă de anul 2013, 

fiind însoţită de creşterea profitului brut cu 12,8% (total 221,79 mln. lei). Rata rentabilităţii 

vânzărilor indică profitul care se obţine la un leu vânzări şi reflectă capacitatea 

întreprinderii de a obţine profit din vânzarea produselor finite, efectuarea lucrărilor şi 

prestarea serviciilor. Cea mai înaltă creştere a ratei rentabilităţii vânzărilor a fost 

înregistrată la ÎS „CNFR” în mărime de 53.34% (31.74% -în anul 2013). 

Principalele rezerve de creştere a rentabilităţii vânzărilor vizează: sporirea vânzărilor, 

creşterea puterii de negociere a întreprinderii cu furnizorii şi obţinerea unor preţuri de 

achiziţie avantajoase, şi, nu în ultimul rând optimizarea cheltuielilor. 

Competitivitatea întreprinderii pe piaţă este determinată de gradul de valorificare a 

activelor şi nivelul resurselor consumate. În acest sens, rentabilitatea economică a 

întreprinderilor se află la un nivel scăzut comparativ cu paramentri internaţionali, 

înregistrînd în anul 2014 o creştere a rentabilităţii activelor la nivel de 3,12% şi 

rentabilitatea resurselor consumate 26,98%. În special evidenţiăm nivelul destul de scăzut 

al rentabilităţii activelor la ÎS ,,Radiocomunicaţii” (0,26%) şi  ÎS „PEC”(0,43%). 

Producerea de bunuri şi servicii competitive reprezintă principalul factor care determină 

evoluţia pozitivă a acestui indicator şi situarea pe o treaptă superioară faţă de concurenţi. 

Rata rentabilităţii financiare a înregistrat o creştere la majoritatea întreprinderilor, fapt ce 

denotă capacitatea acestora de a realiza profit net prin capitalurile proprii angajate în 

activitatea sa. În acest sens, menţionăm creşterea de peste 4 ori a rentabilităţii financiare la 

ÎS ,,Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (de la 4%  în anul 2013 pînă la 17% în anul 

2014), la fel dublarea rentabilităţii financiare a ÎS. ,,Poşta Moldovei” (de la 4,9%  în anul 

2013 pînă la 9,7% în anul 2014). 

Pentru echilibrul financiar al întreprinderii este necesar ca capitalul propriu să fie egal sau 

mai mare ca 1/3 din pasivul bilanţului, respectiv rata autonomiei financiare globale să fie 
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mai mare de 0,3. Mărimea acestui indicator, calculată pentru entităţile din subordinea 

ministerului este de circa 0,58 şi denotă o pondere sporită a capitalului propriu în 

patrimoniul întreprinderii. 

Majoritatea întreprinderilor reflectă o cifră pozitivă a Fondului de rulment, care reflectă o 

stare de echilibru pe termen lung, aceasta având capacitate de a suporta termenul de 

transformare a activelor în bani. Valoarea Fondului de rulment per total pe entităţi 

constituie 98,5 mln.lei şi atestă o majorare cu 8,2 mln. lei faţă de anul 2013, în special 

fiindinfluenţată pozitiv de valorile sporite înregistrate la ÎS ,,CNFR” 

 Cît priveşte Lichiditatea întreprinderilor, ce caracterizează capacitatea de plată a acestora, 

putem menţiona nivelul uşor ridicat a acestui indicator per ansamblu (1,24%). Aceasta 

denotă că întreprinderile sunt îndeajuns active pentru acoperirea datoriilor sale pe termen 

scurt. De un nivel înalt de lichiditate dispune ÎS ,,Radiocomunicaţii”, urmat de ÎS ,,CNFR”. 

Pentru conlucrarea mai eficientă cu societatea civilă, entităţile asigură plasarea pe pagina 

web a informaţiei privind serviciile prestate, inovaţiile în domenii şi noutăţi despre 

activitatea întreprinderii. 

Ţinem să menţionăm faptul că în scopul prevenirii cazurilor de abuz din partea salariaţilor, 

în cadrul întreprinderilor funcţionează telefonul de încredere. Totodată au loc acţiuni de 

informare a angajaţilor prin aducerea la cunoştinţă a legislaţiei în viguare şi plasarea 

informaţiei la locuri vizibile. 

Desfăşurarea eficientă şi ritmică a activităţii întreprinderilor impune adaptarea continuă la 

mediul competiţional, ceea ce presupune schimbări tehnologice, anticiparea frecvenţelor 

schimbării în preferinţele consumatorilor, identificarea unor noi oportunităţi, adaptarea 

continuă a structurii financiare pentru ca costul mediu ponderat al capitalului să nu 

depăşească rata rentabilităţii prognozate. 

Pentru soluţionarea acestor aspecte şi întru îmbunătăţirea indicatorilor economico-

financiari, se recomandă conducătorilor de întreprinderi de întreprins următoarele acţiuni: 

 Îmbunătăţirea procesului de elaborare, execuţie a bugetului, precum şi dezvoltarea 

capacităţilor direcţiilor de ramură în planificarea bugetară, care va permite asigurarea 

eficienţei operaţionale; 

 Monitorizarea şi controlul permanent a cheltuielilor, precum şi argumentarea 

eficienţei acestora; 

 Direcţionarea activităţii unităţilor de audit la diagnosticarea riscurilor, eficienţei şi 

eficacităţii funcţionării managementului financiar şi control.  

 Analiza pieţei de desfacere naţionale şi internaţionale pentru identificare 

posibilităţilor noi de obţinere a profitului. 

 
Direcţia analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor 
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Anexă 

 

Indicatori generali ai activităţii economico-financiare a întreprinderilor monitorizate de  

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 
 

Nr. Indicatori 
Unitate de 

măsură 
2014 2013 2012 2014-2013 % 2013-2012 % 

Î. S. ,,CRIS” REGISTRU” 

1 Cifra de afaceri mii lei. 541 465.3 386 109 365 701 155 356.3 +40.2% 20,408 +5.6% 

2 Cheltuieli pe perioadă mii lei. 526 514.9 378 239.5 381 975.4 148 275.4 +39.2% -3,735.9 -1% 

3 Costul vînzărilor mii lei. 434 733.9 285 621.9 286 205.2 149 112 +52.2% -583.2 -0.2% 

4 Marja comercială brută (cifra-costul) mii lei. 106 731.5 100 487.1 79 495.8 6 244.4 +6.2% 20,961,2 +26.36% 

5 Fondul de rulment mii lei. 12 888.8 23 706.6 6 332.7 -10 817.8 -45.63% 17,373.9 +274.35% 

6 Lichiditatea % 1.07 1.25 1.05 -0.18 -14.10% 0.19 +18.25% 

7 Numărul mediu al salariaţilor un. 2 061 2 067 2072 -6 -0.29% -5 -0.24% 

8 Cîştigurile salariale medii ale 

personalului angajat 
lei. 7 030 5 755 5 699 1.275 +22% 56 +1% 

Î. S. ,,POŞTA MOLDOVEI” 

1 Cifra de afaceri mii lei. 349 702.6 331 791.7 329 181.7 17 910.9 +5.4% 2 610 +0.8% 

2 Cheltuieli pe perioadă mii lei. 347 330.8 330 795.5 332 935.2 16 535.3 +5% -2 139.7 -0.64% 

3 Costul vînzărilor mii lei. 278 136.1 268 052.1 271 651.1 10 084 +3.8% 14 400.9 +5.3% 

4 Marja comercială brută (cifra-costul) mii lei. 71 566.5 63 739.6 55 059 7 826.9 +12.3% 6 044 +11% 

5 Fondul de rulment mii lei. -10 727.1 -15 739 -21 711.9 5 011.9 -31.84% 5 972.9 -27.51% 

6 Lichiditatea % 0.95 0.92 0.90 0.03 +2.57% 0.02 +2.25% 

7 Numărul mediu al salariaţilor un. 5 288 5 187 5 158 101 +2% 74 +1.4% 

8 Cîştigurile salariale medii ale 

personalului angajat 
lei. 3 417 3 243 3 004 174 +5% 239 +8% 

Î.S. ,,CENTRUL NAŢIONAL PENTRU FRECVENŢE RADIO” 

1 Cifra de afaceri mii lei. 35 692.9 25 750.1 30 997.9 9 942.8 +38.6% -52.479 -16.9% 

2 Cheltuieli pe perioadă mii lei. 22 719.1 23 682.3 24 290.4 -963.3 -4.1% -6.081 -2.5% 

3 Costul vînzărilor mii lei. 16 655.8 17 577.2 18 774 -921.3 -5.2% -1.198.8 -6.4% 

4 Marja comercială brută (cifra-costul) mii lei. 19 037.0 8 172.9 12 224 10 864.1 +132.9% -4 051.1 -33.1% 

5 Fondul de rulment mii lei. 61 031.7 43 891.8 37 621.8 17 139.9 +39.05% 6,270 +16.67% 

6 Lichiditatea % 17.94 49.24 168.07 -31.30 -63.56% -118.83 -70.7% 

7 Numărul mediu al salariaţilor un. 68.0 66.0 67 2.0 +3% -1 -1.5% 

8 Cîştigurile salariale medii ale 

personalului angajat 
lei. 11 970.6 10 904 10 471 1 066.6 +9.8% 433 +4.1% 
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Î.S. ,,RADIOCOMUNICAŢII” 

1 Cifra de afaceri mii lei. 63 253.5 62 949.6 62 551.3 303.9 +0.5% 398.3 +0 63% 

2 Cheltuieli pe perioadă mii lei. 60 082.3 59 316.8 59 911.2 765.5 +1.3% -594.4 -1% 

3 Costul vînzărilor mii lei. 50 052.8 49 084.9 50 095 967.9 +2.0% -1 010.1 -1 68% 

4 Marja comercială brută (cifra-costul) mii lei. 13 200.7 13 864.7 10 926.4 -664.0 -4.8% 2,796 +2 56% 

5 Fondul de rulment mii lei. 35 534.5 35 413.3 33 355.4 121.2 +0.34% 2 057.9 +6.17% 

6 Lichiditatea % 21.87 21.20 17.53 0.67 +3.17% 3.67 +20.93% 

7 Numărul mediu al salariaţilor un. 219.0 230.0 236 -11.0 -4.8% -6 -2 5% 

8 Cîştigurile salariale medii ale 

personalului angajat 
lei. 6 912 6 619 5,981 293.0 +4.4% 638 +10 6% 

Î. S. ,,MOLDDATA” 

1 Cifra de afaceri mii lei. 12 889.9 10 924.8 10 924.8 1 965.1 +18% 743.5 +7.3% 

2 Cheltuieli pe perioadă mii lei. 12 884.7 8 417.5 8 417.5 4 467.2 +53.1% -345.4 -3.9% 

3 Costul vînzărilor mii lei. 6 075.0 4 667.2 4 667.2 1 407.8 +30.2% -717 -13.3% 

4 Marja comercială brută (cifra-costul) mii lei. 6 814.9 6 257.5 6 257.5 557.3 +8.9% 1 460.4 +30.4% 

5 Fondul de rulment mii lei. -1 353.3 1 936.8 -222.15 -3 290.1 -169.87% 2 158.95 -971.86% 

6 Lichiditatea % 0.82 1.28 0.95 -0.46 -36.19% 0.33 +34.52% 

7 Numărul mediu al salariaţilor un. 54 46 42 8 +17.4% 4 +9.5% 

8 Cîştigurile salariale medii ale 

personalului angajat 
lei. 9 288 8 495 10 292 793 +9.3% -1 797 -17.5% 

Î. S. ,,DETAŞAMENTUL DE PAZĂ PARAMILITARĂ” 

1 Cifra de afaceri mii lei. 16 225.2 17 554.3 17 462.1 -1 329.1 -7.6% 92.2 +0.52% 

2 Cheltuieli pe perioadă mii lei. 15 890.7 17 039.2 17 059.6 -1 148.5 -6.7% -20.4 -0.12% 

3 Costul vînzărilor mii lei. 13 037.4 14 876.7 15 020.1 -1 839.3 -12.4% -1 434 -0.95% 

4 Marja comercială brută (cifra-costul) mii lei. 3 187.9 2 677.7 2 347,4 510.2 +19.1% 222.8 +9.5% 

5 Fondul de rulment mii lei. 1 558.7 1 767.6 1 808.7 -208.9 -11.82% -41.1 -2.27% 

6 Lichiditatea % 1.99 3.16 2.07 -1.17 -36.88% 1.09 +52.53% 

7 Numărul mediu al salariaţilor un. 412.0 464 546 -52 -11.2% -82 -15% 

8 Cîştigurile salariale medii ale 

personalului angajat 
lei. 2 300 2 194 1 884.69 106 +4.8% 310.1 16.45% 

Î. S. ,,PENTRU EXPLOATAREA CLĂDIRILOR” 

1 Cifra de afaceri mii lei. 3 531.2 3 633 3 879.4 -101.8 -2.8% -246.4 -6.35% 

2 Cheltuieli pe perioadă mii lei. 3 450.5 3 462.6 3 728 -12.1 -0.4% -265.4 -7.1% 

3 Costul vînzărilor mii lei. 2 275.6 2 161.2 2 510 114.4 +5.3% -348.8 -13.8% 

4 Marja comercială brută (cifra-costul) mii lei. 1 255.6 1 471.8 1 369.4 -216.2 -14.7% 102.4 +7.5% 

5 Fondul de rulment mii lei. -389.2 -603.6 -725 214.4 -35.52% 121.4 -16.75% 

6 Lichiditatea % 0.60 0.52 0.46 0.08 +15.58% 0.05 +11.86% 

7 Numărul mediu al salariaţilor un. 18 18 20 - - -2 -5% 

8 Cîştigurile salariale medii ale 

personalului angajat 

lei. 4 769 4 443 4 011 326 +7.3% 432 +10.8% 
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Nr. 
d/o 

Indicator 

Unitate de 
măsură 

Anual Deviere 

2014 2013 2012 
2014/2013 2013/2012 

+/- % +/- % 

 TOTAL pe întreprinderi 

1. Cifra de afaceri mln. lei 1 022,76 838,71 817,35 184,05 21.9% 21,36 2.6% 

2.  Cheltuieli pe perioadă mln. lei 988,87 820,95 826,13 167,92 20.5% -5.18 - 0.6% 

3. Costul vînzărilor mln. lei 800,97 642,04 647,35 158,93 24.8% -5,31 - 0.8% 

4. Profitul brut mln. lei 221,79 196,67 166,15 25,12 12.8% 30,52 18.37% 

5. Fondul de rulment  mln. lei 98,54 90,37 56,03 8,17  9,0% 34,35 61.3% 

6. Lichiditatea % 1.24 1.28 1.16 -0.04 - 3.1% 0.12 10.3% 

7. Nr. salariaţi din mediu pe 
întreprindere 

un. 
8120 8086 8142 34.0 0.4% -56 - 0.7% 

8. Salariul mediu pe entităţile 
monitorizate 

lei 
6,526.7 5950.4 5906.1 579.3 9.7% 44.3 0.7% 

9. Rata autonomiei financiare 
globale. 

rata 
0.58 0.63 0.59 -0.05 - 7.8% 0.04 6.26% 

10. Rentabilitatea vînzărilor  % 21.22 22.95 20.37 -1.73 - 7.5% 2.58 12.7% 

11. Rata rentabilităţii activelor % 3.12 2.14 1.83 0.98 45.9% 0.31 17.0% 

12. Rata rentabilităţii 
resurselor consumate  

% 
26.98 29.79 25.59 -2.81 - 9.4% 4.20 16.4% 

13. Rentabilitatea financiara  % 5.39 3.40 3.09 1.98 58.3% 0.31 10.1% 
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Anexa 2 

 

Indicatorii eficientei economice a întreprinderilor, 

 monitorizate de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 
 

Indicator ÎS  ,,CRIS” REGISTRU” ÎS  ,,POŞTA MOLDOVEI” 

2014 2013 2012 
2014/2013 2013/2012 

2014 2013 2012 
2014/2013 2013/2012 

+/- % +/- % +/- % +/- % 

Rata autonomiei 

financiare globale. 
0.58 0.72 0.67 -0.14 -19.00 0.05 7.30 0.22 0.21 0.18 0.02 7.81 0.02 11.51 

Rentabilitatea 

vinzarilor %. 
19,7 26.03 21.74 -6.31 -24.26 4.29 19.72 19.83 18.56 16.85 1.27 6.84 1.71 10.15 

Rata rentabilităţii 

activelor %. 
2.11 2.80 2.28 -0.69 -24.64 0.52 22.84 2.15 1.01 0.02 1.14 112.84 0.99 4983.19 

Rata rentabilităţii 

resurselor 

consumate %. 

24.55 35.18 27.78 -10.63 -30.22 7.41 26.66 24.74 22.80 20.27 1.95 8.54 2.53 12.47 

Rentabilitatea 

financiara %. 
3.63 3.90 3.41 -0.27 -6.96 0.49 14.48 9.72 4.92 0.11 4.80 97.42 4.81 4458.60 

Indicator ÎS ,,CENTRUL NAŢIONAL PENTRU FRECVENŢE RADIO” ÎS ,,RADIOCOMUNICAŢII” 

2014 2013 2012 
2014/2013 2013/2012 

2014 2013 2012 
2014/2013 2013/2012 

+/- % +/- % +/- % +/- % 

Rata autonomiei 

financiare globale. 
0.96 0.99 1.00 -0.03 -2.75 -0.01 -0.92 0.97 0.97 0.90 0.00 0.21 0.06 7.10 

Rentabilitatea 

vinzarilor %. 
53.34 31.74 39.43 21.60 68.04 -7.70 -19.51 18.62 18.59 17.91 0.04 0.19 0.68 3.80 

Rata rentabilităţii 

activelor %. 
16.37 4.01 9.04 12.37 308.44 -5.03 -55.67 0.26 0.46 0.21 -0.20 -43.07 0.25 123.00 

Rata rentabilităţii 

resurselor 

consumate %. 

114.30 46.50 65.11 67.80 145.81 -18.61 -28.59 22.88 22.83 21.81 0.05 0.24 1.02 4.67 

Rentabilitatea 

financiara %. 
17.05 4.06 9.07 12.99 320.01 -5.01 -55.25 0.27 0.47 0.23 -0.20 -43.19 0.25 108.21 
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Indicator Î S ,,MOLDDATA” Î S ,,DETAŞAMENTUL DE PAZĂ PARAMILITARĂ” 

2014 2013 2012 
2014/2013 2013/2012 

2014 2013 2012 
2014/2013 2013/2012 

+/- % +/- % +/- % +/- % 

Rata autonomiei 

financiare globale. 
0.29 0.34 0.24 -0.05 -14.89 0.10 43.24 0.60 0.75 0.55 -0.14 -19.24 0.20 35.72 

Rentabilitatea 

vinzarilor %. 
52.87 57.28 47.12 -4.41 -7.70 10.16 21.57 18.93 14.73 13.52 4.20 28.53 1.22 9.00 

Rata rentabilităţii 

activelor %. 
3.91 22.10 18.05 -18.20 -82.33 4.05 22.43 7.58 13.65 9.29 -6.07 -44.47 4.36 46.99 

Rata rentabilităţii 

resurselor 

consumate %. 

112.18 134.1 89.10 -21.89 -16.33 44.98 50.48 23.36 17.28 15.63 6.08 35.19 1.65 10.55 

Rentabilitatea 

financiara %. 
13.51 65.05 76.11 -51.54 -79.24 -11.06 -14.53 12.53 18.23 16.83 -5.70 -31.25 1.40 8.30 

Indicator Î S ,,PENTRU EXPLOATAREA CLĂDIRILOR” 

2014 2013 2012 
2014/2013 2013/2012 

+/- % +/- % 

Rata autonomiei 

financiare globale. 
0.96 0.96 0.96 0.00 -0.18 0.00 0.29 

Rentabilitatea 

vinzarilor %. 
5.45 40.51 35.30 -35.06 -86.55 5.21 14.77 

Rata rentabilităţii 

activelor %. 
0.43 0.47 0.26 -0.04 -8.46 0.21 80.66 

Rata rentabilităţii 

resurselor 

consumate %. 

8.46 68.10 54.55 -59.64 -87.58 13.55 24.83 

Rentabilitatea 

financiara %. 
0.45 0.49 0.27 -0.04 -8.30 0.22 80.13 

 


