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În Registrul patrimoniului public al Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi
Comunicaţiilor sunt incluse 7 întreprinderi de stat (Î.S. „CRIS „Registru", Î.S.„Poşta
Moldovei", Î.S.„Radiocomunicaţii", Î.S.„Detaşamentul pază paramilitara", Î.S.„Centrul
Naţional pentru Frecvenţe Radio", Î.S.„Molddata", Î.S.„Pentru exploatarea clădirilor")
cu capital social înregistrat în mărime de 204,6 mln. lei şi o societate comercială
„Institutul de cercetări ştiinţifice S.A. „Eliri", cu capital majoritar de stat, în mărime de
3,5 mln. lei, din care proprietatea statului - 2,2 mln. lei sau 63,8 la sută.
Conform dispoziţiei d-21 din 17.06.2009, întreprinderile din subordinea
Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor prezintă Direcţiei analiză,
monitorizare şi evaluare a politicilor rapoartele de performanţă în care sunt elucidate
următoarele compartimente:
 Elaborarea documentelor;
 Prestarea servicii;
 Performanţele activităţii întreprinderii;
 Consolidarea capacităţilor manageriale.
În vederea asigurarea viabilităţii sectorului TIC în Republica Moldova, pe
parcursul anului 2010 întreprinderile din subordine de comun cu Aparatul central MTIC
au activat în grupurile mixte de lucru în vederea elaborării unui şir de documente de
politici: Legea Poştei, Strategia de dezvoltare a comunicaţiilor poştale, Strategia privind
tranzacţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, Tabelul naţional
al atribuirii benzilor de frecvenţă, Planului de acţiuni pentru asigurarea eliberării
paşapoartelor biometrice”.
Dezvoltarea infrastructurii informaţionale, a comunicaţiilor electronice şi a
comunicaţiilor poştale promovează dezvoltarea pieţei serviciilor de comunicaţi
electronice şi a serviciilor poştale, ca premise fundamentale pentru atingerea priorităţii
naţionale pe termen mediu potrivit SND – sporirea competitivităţii economiei naţionale.
Mai jos sunt prezentate performanţele ale întreprinderilor din subordine, ce
conturează situaţia la zi în domeniul dezvoltării societăţii informaţionale în Moldova.
Î.S. CRIS „Registru”
Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” (Î.S.
„CRIS”Registru”) este una din întreprinderile subordonate ale Ministerului, menită să
realizez proiecte de integrare şi formare a resurselor informaţionale de stat. Întreprinderea
deţine dreptul exclusiv asupra elaborării şi perfectării documentelor de identificare şi
înregistrare, precum şi asupra furnizării produselor şi serviciilor informaţionale de
importanţă statală.
În cadrul ÎS „CRIS Registru” activează 2082 de angajaţi dintre care 1516 posedă
studii superioare, 250 studii medii speciale şi 316 studii generale.
În perioada de raport, activitatea ÎS „CRIS „Registru” a fost orientată spre
realizarea, în limita competenţelor sale, a obiectivelor de bază în domeniul de creare,
păstrare şi actualizare a resurselor informaţionale de stat, elaborare şi implementare a
sistemelor informaţionale automatizate, gestionarea procesului de producere a actelor de
identitate, documentelor de înmatriculare a transportului, permiselor de conducere,
precum şi dezvoltarea sistemului de prestare a serviciilor electronice.
Servicii documentar:
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În domeniul documentării populaţiei, pe parcursul anului 2010 au fost eliberate
543.488 paşapoarte şi 276.390 buletine de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova
sau, respectiv, cu 29,6% şi 9,2% mai mult comparativ cu anul 2009.
Au fost emise 2689 de paşapoarte cu date biometrice – document de generaţie
nouă, care reduce riscul de falsificare a actelor, migrarea ilegală şi infracţiunile legate de
«furtul de identitate», acestea înregistrînd o majorare în mărime de 2381 unităţi
comparative cu anul 2009.
Întru susţinerea păturilor social-vulnerabile ale populaţiei (copiii minori, invalizii
de grupa I şi diferite categorii de veterani) au fost perfectate şi eliberate gratis 3008 acte
de identitate. Cu achitarea a 50% din suma stabilită au fost eliberate 2291 acte de
identitate. Pentru documentarea gratuită a populaţiei din stânga Nistrului, au fost
eliberate 2729 buletine de identitate, 3054 paşapoarte şi 72 acte de confirmare a
cetăţeniei.
În domeniul documentării mijloacelor de transport, au fost elaborate modelele
permiselor de conducere, certificatelor şi numerelor de înmatriculare pentru persoanele
fizice şi juridice din zona transnistreană. În anul 2010 Î.S. „CRIS” Registru” a eliberat
237064 de documente, precum şi 64233 plăci de înmatriculare.
În domeniul documentării conducătorilor auto desfăşoară lucrările de reconstrucţie
în cadrul proiectului-pilot de retehnologizare a procesului de examinare la proba teoretică
a conducătorilor auto şi candidaţilor în conducători auto, inclusiv prin implementarea
unui sistem de supraveghere video a procesului. Acelaşi sistem va fi aplicat şi la proba
practică, prin instalarea pe 2 autoturisme de examinare a echipamentului video de
monitorizare a probei practice a examenului.
În perioada raportată au fost emise şi eliberate 155382 de documente.
În domeniul dezvoltării şi administrării resurselor informaţionale, În perioada de
raport a fost asigurată procesarea a 1.572.957 formulare (1.033.106 cu perfectarea
documentelor mecanolizibile şi 539.851 fără perfectarea lor). La BCD au fost conectate
19 organizaţii şi 1088 utilizatori noi. În prezent, prin intermediul S.I.I. “Acces” se
extrage informaţia din BCD de către 432 organizaţii, fiind conectaţi 3.920 utilizatori.
În domeniul proiectării şi implementării sistemelor informaţionale automatizate,
În perioada de raport au fost elaborate a 3 proiecte de concepţii SIA (Concepţia SIA
„Registrul de stat al animalelor”, Concepţia SIA “Administrarea proprietăţii publice”, Concepţiei SIA
“Registrul căilor ferate”). Alte 8 proiecte de concepţii a SIA au fost definitivate (proiectul
Concepţiei SIA „Registrul de stat al transporturilor”; proiectul Concepţiei SIA „Registrul incendiilor”;
proiectul Concepţiei SIA „Registrul hârtiilor de valoare”; proiectul Concepţiei SIA „registrul fondului
arhivistic”; proiectul Concepţiei SIA „Controlul fitosanitar”; proiectul Concepţiei SIA „Registrul
comunicaţiilor inginereşti”; proiectul Concepţiei SIA „Registrul resurselor acvatice”; proiectul
Concepţiei SIA „Registrul drumurilor”).

Concomitent au fost aprobate 84 sarcini tehnice. La moment, 49 sarcini tehnice
sunt elaborate şi se află în proces de coordonare, iar 12 propuneri business au fost
evaluate de experţi. În exploatare experimentală au fost transmise 3 sisteme
informaţionale, iar în exploatare industrială 18 sisteme informaţionale. Concomitent, se
realizează mentenanţa a 18 sisteme.
În domeniul securităţii şi protecţiei informaţiei, o activitate amplă s-a desfăşurat
în furnizarea serviciilor electronice în regim on-line.
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În domeniul sistemului de reţea a fost finalizată modernizarea reţelei
„multiservis” WAN ÎS „CRIS „Registru” în 78 oficii teritoriale din 28 centre raionale
(procurarea şi instalarea echipamentului de comunicaţie conform proiectului tehnic, conectarea
oficiilor la reţeaua Internet, realizarea interconexiunilor VPN şi serviciilor transport date între oficiile
teritoriale şi nodul central al ÎS „CRIS „Registru” prin reţeaua Internet), ceea ce a permis

majorarea vitezei transport date de 20 ori, economisirea resurselor financiare pe servicii
transport date pe anul 2010 de 108772 lei şi micşorarea cheltuielilor financiare pe aceste
servicii cu 60-65% în anii viitori.
În scopul optimizării sistemului de prestare a serviciilor au fost realizate mai mult
de 150 de activităţi, dintre care pot fi evidenţiate următoarele:
 a fost revizuită Lista şi Tarifele la serviciile, prestate de ÎS „CRIS „Registru”,
elaborate propuneri de optimizare a politicii tarifare în domeniul serviciilor de
bază ale întreprinderii şi elaborat proiectul Ordinului cu privire la aprobarea
unei noi redacţii a Listei;
 au fost efectuate lucrări de evaluare şi monitorizare a gradului de satisfacţie a
clienţilor vis-a-vis de calitatea produselor şi serviciile prestate de ÎS „CRIS
„Registru” în următoarele domenii: servicii de perfectare a actelor de
identitate; înmatriculare a transportului auto şi calificare a conducătorilor
auto, cursuri de instruire, confecţionarea ştampilelor, prestarea informaţiei
prin intermediul „Acces-Web”;
 în scopul extinderii metodelor de plată, ÎS „CRIS „Registru”, a iniţiat un
proiect comun cu BC „Victoriabank”, în vederea punerii în aplicare a metodei
de efectuare a plăţii electronice prin intermediul cardurilor bancare.
 a fost desfăşurată analiza eficacităţii economice a serviciilor de recepţionare
on-line a comenzilor de perfectare a unui şir de documente, de asemenea,
elaborate, propunerile de optimizare a politicii tarifare a întreprinderii în
domeniul prestării serviciilor electronice.
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.
Întreprinderea prestează şi alte servicii deschise concurenţei şi servicii contractuale:
colete, abonarea şi distribuirea presei; poşta rapidă - EMS; mandate electronice; serviciul
Fax; servicii de multiplicare; difuzarea reclamei; încasarea plăţilor etc.
Î.S. „Poşta Moldovei” oferă întreaga sa gamă de servicii prin intermediul a 1135
oficii poştale, din care 1002 în localităţile rurale şi 10 agenţii poştale în localităţile rurale.
În anul 2010 numărul scriptic mediu al lucrătorilor a constituit 5172 persoane, iar
salariul mediu lunar al unui lucrător este de 2611 lei.
Volumul trimiterilor poştale prelucrate de Î.S. “Poşta Moldovei” demonstrează
prezenţa şi necesitatea stabilă a serviciilor poştale pe piaţa comunicaţiilor. Рe parcursul
anului 2010 au fost prelucrate 43.3 milioane unităţi de corespondenţă, 124.1 mii colete,
171.7 mii mandate băneşti poştale şi electronice, 24.1 milioane exemplare de ediţii
periodice distribuite prin abonare şi comercializare, au fost distribuite 8.7 milioane pensii
şi indemnizaţii şi 34.4 mii trimiteri EMS.
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Î.S. "Poşta Moldovei" efectuează schimb de trimiteri poştale internaţionale cu
peste 97 ţări ale lumii. Cel mai intens trafic de corespondenţă şi colete internaţionale
"Poşta Moldovei" îl are cu Rusia, SUA, Ucraina, Marea Britanie, România, Franţa, Israel,
Canada, Germania.
O atenţie deosebită se acordă nivelului de calitate a serviciilor poştale prestate
precum şi îndeplinirea standardelor şi normativelor:
 Implementarea Sistemului Internaţional Poştal IPS (IPSWEB), care
permite posibilitatea înregistrării şi controlul trecerii tuturor tipurilor de
trimiteri poştale internaţionale înregistrate, precum şi accesul clientului la
localizarea trimiterilor sale prin intermediul sistemului „Track & Trace”.
 Implementarea Sistemului de monitorizare a calităţii serviciului poştal
pentru efectuarea controlului nivelului real de calitate al poştei de scrisori,
obţinerea informaţiei în formă de grafice, pentru analiza motivelor şi
constatarea punctelor slabe în sistemul de îndrumare;
În anul de gestiune au fost efectuate activităţi de edificare a societăţii informaţionale
prin crearea punctelor de acces public la Internet în 24 localităţi rurale, în baza oficiilor
poştale. Astfel, prin intermediul punctelor PAPI se realizează prestarea unui spectru vast de
servicii publice on-line: acces la Internet, e-mail, skype, acces la servicii publice şi
guvernare electronică, servicii fax, imprimare, scanare, copiere documente, servicii de
consultanţă, acest proiect a fost realizat cu suportul UIT.
Situaţia economico-financiară a Î.S. „Poşta Moldovei” în anul 2010 s-a îmbunătăţit
esenţial faţă de anul 2009 în urma reorganizării managementului întreprinderii. Astfel,
conform datelor operative, a obţinut o cifră de afaceri în mărime de 335,6 mln lei cu 49,8
mln lei sau 17,4% mai mult comparativ cu anul 2009. În structura veniturilor tarifare cea mai
mare cotă revine veniturilor din prestarea serviciilor poştale de 55%, fiind urmată de serviciile
financiare cu o pondere de 36%, difuzarea ediţiilor periodice prin abonare – 6%, servicii
netradiţionale şi altele – 3%.

Î.S. “Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”, are ca sarcină principală
asigurarea necesităţilor economiei naţionale şi populaţiei Republicii Moldova cu
frecvenţe/canale radio pentru dezvoltarea serviciilor de televiziune, radiodifuziune,
radiocomunicaţii fixe, mobile.
La întreprindere activează 71 de salariaţi, iar salariul mediu lunar al unui angajat
constituie 8398 lei.
În anul 2010 întreprinderea s-a axat pe prestarea serviciilor calitative şi la timp
utilizatorilor spectrului radioelectric, precum şi asigurarea compatibilităţii
electromagnetice staţiilor radiocomunicaţii în procesul de planificare, calculare şi avizare
al frecvenţelor(canalelor) radio.
În scopul protecţiei internaţionale a asignărilor de frecvenţă ale RM se efectuează
notificarea frecvenţelor/canalelor, prin înscrierea acestora în Registrul internaţional de
frecvenţe, gestionat de către Biroul Radiocomunicaţii UIT. în anul 2010 CNFR a
expediat la BR UIT pentru notificare1523 asignări de frecvenţă radio, inclusiv: în
serviciul mobil terestru -967 asignări de frecvenţă, în serviciul fix -44 asignări de
frecvenţă, în serviciul mobil maritim -6.
Concomitent a fost analizată compatibilitatea electromagnetică cu staţiile
Republicii Moldova a 33 staţii mobil terestre, 40 staţii RD şi 3 staţie TV terestru
solicitate de Administraţiile de Telecomunicaţii ale ţărilor limitrofe.
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În domeniul
certificării produselor comunicaţii electronice şi efectuarea
încercărilor de laborator în anul 2010 au fost certificate echipamente şi eliberate
Certificate de conformitate în număr de 339. De asemenea s-au efectuat expertizele
documentelor de import şi documentaţiei tehnice a produselor de comunicaţii electronice
si eliberate Autorizaţii de import în mărime de 1515.
O atenţie sporită Î.S. „CNFR” acordă implementării tehnologiilor informaţionale şi
dezvoltării întreprinderii. Au fost introduse valorile alocărilor şi asignărilor de frecvenţă
în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de stat al frecvenţelor şi staţiilor de
radiocomunicaţii”. Totodată a fost achiziţionată si implementată o staţie mobilă de
radiomonitoring pe baza automobilului "Mersedes Sprinter" şi a redislocat staţia fixa de
radiomonitoring UMS100 din Criuleni în Holercani cu asigurarea teleghidării de la
distanţă.
În anul 2010, CNFR a obţinut următorii indici economici (prealabil):
 Cifra de afaceri a constituit 24819.4 mii lei,
 Cheltuieli 23310.2 mii lei,
 Profitul a constituit 99.449 mii lei.
 Sumele îndreptate spre dezvoltarea întreprinderii au constituit 11479.3 mii
lei, sursele fiind profitul anului precedent, precum şi acumularea uzurii
fondurilor fixe.
Î.S. „Radiocomunicaţii” este operatorul naţional în domeniul difuzării
programelor de radio şi televiziune pe întreg teritoriul Republica Moldova, având în
administrare trei reţele publice de televiziune şi două reţele de radiodifuziune cu
acoperire naţională.
Efectivul scriptic de personal al întreprinderii situaţie la 31.12.2010 a constituit
371 unităţi. Salariul mediu al unui angajat în anul 2010 a constituit 4887.3 lei.
Activitatea Î.S. „Radiocomunicaţii” în anul 2010 a fost orientată spre prestarea
serviciilor de televiziune, radiodifuziune şi transport date pentru beneficiarii de bază:
Compania “Teleradio-Moldova, ÎCS „Telefe M International” SRL, ÎCS “Prime” SRL.
De comun cu Centrul Naţional de Frecvenţe Radio a fost implementat, sistemul
unic de monitorizare a staţiilor de radio şi televiziune ale Î.S.”Radiocomunicaţii”, care
permite verificarea de la distanţă a parametrilor staţiilor TV şi RD.
Conform Convenţiei de la Geneva din anul 2006, pînă în anul 2015, Republica
Moldova, de rînd cu celelalte state europene, urmează să treacă la televiziunea digitală în
standardul DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial). Acest standard este unul
din cele mai potrivite în perspectivă pentru Republica Moldova, luînd în consideraţie
particularităţile construcţiei oraşelor mari, cît şi de iregularităţile reliefului.
Trecerea la televiziunea digitală va permite optimizarea spectrului de frecvenţe,
deoarece pe un canal TV vor putea fi difuzate pînă la 8 posturi TV cu însoţitoare sonoră
în regim stereo şi pînă la 16 programe radio în regim stereo. Aceasta va soluţiona
problema resurselor limitate în ceea ce priveşte canalele TV şi frecvenţele radio şi,
totodată, va asigura telespectatorii şi radioascultătorii cu programe diverse şi de calitate.
Activitatea Î.S. „Radiocomunicaţii” în planul implementării televiziunii digitale
poate fi caracterizată prin organizarea tenderului vizând procurarea echipamentelor de
formare şi control a fluxului de transport programe de televiziune codare H.264/AVC
(format MPEG-4), în urma căruia a fost încheiat contract de livrare a echipamentului.
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Insuficienţa surselor financiare, cauzată de neachitarea serviciilor şi acumularea
datoriilor de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, s-a reflectat, ca şi în anul
precedent, asupra îndeplinirii Planului de dezvoltare al întreprinderii pentru anul 2010.
Totuşi, chiar dacă a avut de suportat dificultăţi de ordin financiar Î.S. „Radiocomunicaţii”
în 2010 a realizat:
 a fost procurat, montat şi dat în exploatare emiţătorul tip TV NH8606VC cu
puterea de ieşire de 10kW, producţie ROHDE&SCHWARZ, care practic
este pregătit pentru difuzarea programelor în regim digital. Actual, acest
emiţător difuzează programul naţional de televiziune „Moldova 1” da la
SRTV Ungheni
 au fost efectuate reparaţii curente si revizie tehnica la staţiile SRTV
Cimişlia, Căuşeni, Cahul, Ungheni, Mîndreştii Noi, Edineţ SRR Corneşti,
Soroca şi la staţia radio „Codru”;
 a fost procurat pilon telescopic de 10 m necesar pentru măsurarea
intensităţii CEM;
Cifra de afaceri a întreprinderii a constituit cca. 63.7 mln. lei (fără TVA), iar suma
creanţelor pentru serviciile de comunicaţii electronice prestate de Î.S.
„Radiocomunicaţii” situaţie la 31.12.2010 a constituit cca. 35.4 mln. lei, dintre care:
- 28.6 mln. lei sau 81% revin datoriilor IPNA Compania „TeleradioMoldova”;
- 2.3 mln. lei(6.5%) – datoriile ÎCS „Prime TV” pentru difuzarea programului
„Prime”.
Î.S. „MoldData” este o întreprindere specializată în elaborarea sistemelor
informatice pentru administraţie şi business,menite să optimizeze atît procesele de luare a
deciziilor cît şi activitatea curentă de management.
Numărul scriptic de angajaţi ai companiei este de 56 de persoane, salariul mediu
lunar fiind de 6700 lei.
Pe parcursul anului 2010 activitatea Î. S. ”MoldData” a avut drept scop realizarea
şi promovarea de soluţii şi servicii în domeniul tehnologiei informaţiei pentru instituţiile
administraţiei publice centrale şi locale, pentru cetăţeni şi mediul de afaceri din
Republica Moldova.
Prioritatea strategică în activitatea întreprinderii a reprezentat-o acţiunile
întreprinse în vederea informatizării activităţilor din sectorului public prin identificarea şi
implementarea soluţiilor informatice de e-Administrare şi e-Guvernare.
Au fost proiectate şi dezvoltate noi funcţionalităţi şi noi versiuni ale aplicaţiilor
informatice elaborate şi promovate de MoldData:
o SI „Managementul Documentelor”,
o SI „Managementul Resurselor Umane”,
o SI „ Registrul Petiţiilor”,
o SI „Raportări On-line ”,
o SI ”Biblioteca de Documente Normative Instituţionale Interne”.
Administrarea domeniului de nivel superior „.md” este una din activităţile de bază
a întreprinderii şi pe parcursul perioadei vizate a asigurat în perioada de raportare
administrarea şi promovarea domeniului de ţară .md, reuşind identificarea de noi soluţii
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pentru o mai largă accesibilitate a serviciilor prin diminuarea costului general al
domeniilor şi oferirea de servicii mult mai avantajoase la anumite categorii de domenii.
În total, din momentul iniţierii numelor de domenii, în zona „.md” au fost
înregistrate peste 18000 nume de domenii. Pe parcursul anului a fost asigurată
funcționarea fără întreruperi a serverului de înregistrare a numelor de domenii .MD. Doar
în anul 2010 fost înregistrate domenii noi în număr de 5910, inclusiv 4756 pentru
rezidenţi din Rep. Moldova
De asemenea compania a întreprins acţiuni în vederea consolidării capacităţilor
tehnologice şi manageriale asigurând funcţionarea în bune condiţiuni a sistemului de
management al calităţii prin monitorizarea feedback-ului de la clienţi, auditul serviciilor
întreprinderii, conform prescrierilor SMC.
În perioada de gestiune Î.S. „Molddata” a obţinut o cifră de afaceri în mărime de
9036.7 mii lei, constituind o creştere de 14.5% faţă de anul precedent.
Institutul de Cercetari Ştiinţifice S.A."ELIRI" este o companie lider în efectuarea
de cercetări ştiinţifice unice, de proiectări experimentale şi tehnologice.
Numărul angajaţilor în anul 2010 a constituit 75 angajaţi, iar salariul mediu al unui
angajat este ….
S.A. „Eliri” a îndeplinit 9 comenzi, inclusiv 3 comenzi conform programului de
Stat al Republicii Moldova, care se elaborează în comun cu Institutele Academiei de
Ştiinţe a Moldovei.
Pe parcursul anului 2010, Institutul a desfăşurat o amplă activitate ştiinţifică în
microelectronică, comunicaţii, precum şi în proiecte de nanostructură, concomitent a fost
elaborată tehnologia şi însuşită producţia sensorilor magnetici cu volumul de 0.5 mm
pentru dignosticarea sistemelor medicale. Beneficiarilor – Israel a atestat producţia
sensorilor şi a aprobat institutul în calitate de livrator ai acestora.
Institutul de Cercetări Ştiinţifice S.A. "ELIRI" de comun cu Institutul de
Energetică AŞ din Moldova, efectuează cercetări tehnice a divozoarelor de tensiune
DRT-24kV şi DRT-35kV.
Pentru Institutul de Inginerie Electronică (IIETI) AŞ din Moldova a fost elaborată
tehnologia de laborator pentru prepararea nanostructurilor filiforme cu nanoincluziuni
alungite din materiale magnetice.
De asemenea se efectuează lucrări conform grantului cu STCU (Science and
technological Centre of Ukraine) în cadrul proiectului „Elaborarea nanostructurilor
filiforme multicomponente pentru aplicaţii termoelectrice” pe anul 2010.
Pe parcursul anului 2010, institutul a participat la 2 expoziţii. Remarcabil este
faptul S.A. „Eliri” a obţinut o medalie de argint în cadrul expoziţiei „Fabricat în
Moldova” pentru invenţia sa „Salon International des Inventions” . De asemenea, aceasta
a participat la expoziţia de proiecte investiţionale „Investment Project Exhibition”.
În perioada de raport institutul a obţinut o cifră de afaceri în mărime de 3.5 mln lei.
Î.S. „Detaşamentul de pază paramilitară” a fost creată pentru organizarea şi
efectuarea pazei obiectelor de o însemnătate deosebită, obiectelor de regim din domeniul
teleradiocomunicaţiilor. Întreprinderea ca pază departamentală, acordă servicii pază la
întreprinderile subordonate Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al R.
Moldova şi unor întreprinderi municipale.
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Genul de activitate a întreprinderii este activitate de investigaţie şi protecţie a
bunurilor şi persoanelor.
Pe parcursul anului 2010, întreprinderea a neîncheiat 7 contracte de prestări
servicii pază cu agenţii economici, de asemenea a fost instalat sistemul de monitorizare şi
control „Kronos”.
Cifra de afaceri a întreprinderii în anul 2010 a constituit 28744359 lei înregistrând
o creştere relativă de 7,25% comparativ cu anul precedent.
De asemenea întreprinderea în anul 2010 a înregistrat o rentabilitatea a vânzărilor
în mărime de 1,44% adică fiecare leu cheltuit aduce întreprinderii un profit în mărime de
1 leu si 44 bani.
Numărul scriptic de angajaţi în cadrul întreprinderii este de 1 098 persoane, iar
salariul mediu lunar constituie 1 608,70 lei.
Î.S. „Pentru exploatarea clădirilor ” este o întreprindere din subordinea MTIC,
care are ca principale genuri de activitate următoarele acţiuni:
 Gestionarea eficientă a imobilelor şi construcţiilor auxiliare ale
Fondatorului;
 Amenajarea teritoriului din jurul clădirilor, plantarea copacilor, florilor,
curăţarea canalizaţiei de evacuare a apelor reziduale de pe teritoriul ei;
 Asigurarea serviciilor Ministerului cu mobilier de birou necesar, inventar de
gospodărie, rechizite de cancelarie;
 Asigurarea protecţiei bunurilor materiale aflate în clădirile administrative;
 Efectuarea lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie curentă sau
capitală a clădirilor primite la balanţă.
Activitatea principală a întreprinderii este darea în arendă a spaţiului. La moment
întreprinderea are încheiate contracte de arendare cu 10 agenţi economici, fiind daţi în
exploatare circa 953.3 m2.
Numărul mediu scriptic al angajaţilor la întreprindere constituie 22 persoane, iar
salariul mediu lunar al unui angajat este de 3770 lei.
De asemenea instituţia este responsabilă de deservirea edificiului MTIC,
aprovizionarea ministerului cu energie electrică, termică, apă potabilă şi canalizare
precum şi exploatarea eficientă a imobilelor fondatorilor.
Cifra de afaceri a întreprinderii în anul 2010 se prognozează în mărime de 1997923
lei înregistrând o reducere în mărime de 3.62% comparativ cu anul 2009.
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