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Notă informativă 

privind rectificarea  

planului financiar pentru anul 2019 

 

Prin prezenta atragem atenţia asupra faptului că rectificarea planului financiar este necesară 

pentru ajustarea acestuia la necesităţile Companiei întru îndeplinirea obiectivelor, precum şi în 

legătură cu acumularea veniturilor din prestarea serviciilor de publicitate electorală.  

În rezultatul intervenţiei la planul financiar iniţial se propun a fi operate modificări la articolele 

de cheltuieli după cum urmează: 

 

I. Mijloacele proprii ale Companiei 

 

Ajustarea planului financiar pe compartimentul venituri comerciale este influenţat de veniturile 

obţinute din prestarea serviciilor de publictate în urma desfăşurării scrutinului electoral (alegeri 

parlamentare şi referendumul republican consultativ). În scopul prezentării cât mai explicite şi 

relevante a modificărilor menţionate, informaţia este clasată pe surse de finanţare (Anexa nr. 1). 

Se propune a fi operate modificări pe următoarele articole de cheltuieli (tabelul nr.1): 

 „cheltuieli de personal” (p.1) – majorare cu 414.4 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor privind 

remunerarea muncii, inclusiv: 

 - stimularea salariaţilor, pentru reflectarea echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale, 

calitatea produsului media – cu 292,0 mii lei, inclusiv conducerea Companiei 60,0 mii lei;  

- suplimentarea fondului de onorariu pentru personalul netitular încadrat la traducerea şi sonorizarea 

filmelor de diferit gen - cu 33,1 mii lei; 

„contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” – cu 74,8 mii lei; 

„primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” achitate de angajator – cu 14,5 mii lei  

-„servicii de transport” – majorare cu 4,0 mii lei. La articolul dat sunt prevăzute mijloace financiare 

pentru acoperirea cheltuielilor privind asigurarea transportului auto (RCA) – 2,0 mii lei pentru 

automobilele planificate a fi achiziţionate şi cheltuieli destinate achitării taxei pentru folosirea 

drumurilor a automobililor înmatriculate în Republica Moldova – 2,0 mii lei (p.2); 

-„deplasări de serviciu ” – majorare cu 69,7  mii lei (p.3 şi p.4). La articolul dat sunt incluse cheltuieli 

pentru deplasările în interiorul şi în afara ţării, respectiv – 13,5 şi 56,2 mii lei; 

-„servicii neatribuite altor aliniate” – majorare cu 9,3 mii lei (p.5), pentru serviciile de curăţare 

chimică specializată, îngrijirea şi igiena garderobei pentru prezentatori de la postul de televiziune 

”Moldova 1” –6,0 mii lei, cheltuieli de înmatriculare a autoturismelor - 2,8 mii lei, precum şi testarea 

auto a acestora - 0,5 mii lei;  

-„alte cheltuieli” –  în diminuare cu 31,8 mii lei, (p.6), micşorarea cheltuielilor privind taxe şi alte 

plăţi obligatorii, 1 % din cifra de afaceri pentru susţinerea radiodifuzorilor în legătură cu intrarea în 

vigoare de la 01.01.2019 a Codului serviciilor media audiovizuale, precum şi mijloace financiare 

alocate pentru susţinerea activităţii cultural sportive a sindicatului (0,15%);  
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- „reparaţii capitale ale instalaţiilor de transmisie” – majorare în sumă de 32,6 mii lei, pentru 

acoperirea cheltuielilor privind reparaţia reţelei subterane de apă, şos.Hînceşti 64, care are un termen 

de exploatare considerabil depăşit (p.7). 

- „maşini şi utilaje” – majorare în sumă totală de 2378,8 mii lei (p.8), pentru: 

procurarea echipamentului pentru filmări în teren, reutilarea carului mobil Mercedes, reutilarea 

Datacentu – Centrala tehnică TV, achiziţionarea televizoarelor, în total retehnologizarea TV – 1915,0 

mii lei. Achiziţionarea echipamentului necesar pentru asigurarea funcţionării calitative a studiourilor 

de înregistrare şi emisie radio– 402,5 mii lei, precum şi cumpărarea lăptopurilor cu accesorii întru 

sporirea eficienţei şi economisirea resurselor financiare pentru multiplicarea documentelor prezentate 

Consiliului de Supraveghere – 61,3 mii lei; 

-„procurarea mijloacelor de transport”- majorare în sumă de 500,0 mii lei, pentru achiziţionarea 

unităţilor de transport necesare în procesul de activitate a entităţii (p.9); 

 

II. Subvenţii bugetare 

 

Se propune a fi operate modificări la articolul „cheltuieli de personal” (tabelul 2), cu micşorare 

în sumă totală de 406,3 mii lei (p.1). Mijloacele financiare planificate iniţial pentru acoperirea 

cheltuielilor privind remunerarea muncii temporare se redirecţionează pe aliniatul remunerarea 

muncii conform statelor în sumă de 327,8 mii lei, pentru remunerarea preşedintelui şi secretarului 

Consiliului de Supreveghere, în baza Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova 

nr.174 din 08.11.2018. Diferenţa în sumă de 406,8 mii lei se transferă pe articolul procurarea 

activelor nemateriale, pentru acoperirea cheltuielilor privind remunerarea personalului netitular, 

sector achiziţii, departamentul producţie TV, achitarea pentru dreptul de autor. 

-„alte cheltuieli” –  în diminuare cu 0,5 mii lei a mijloacelor financiare alocate pentru susţinerea 

activităţii cultural sportive a sindicatului (0,15%);  
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Anexa nr.1 

 

Descifrarea veniturilor comerciale pentru a.2019 (modificare) 

   

  Tabelul nr.1 

nr 

d/o 
Indici 

modificare a.2019 

(mii lei) 

1 Cheltuieli de personal 414,4 

   - remunerarea muncii 325,1 

   - contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 74,8 

   - prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 14,5 

2 Servicii de transport (asigurare auto, taxa pentru drumuri) 4,0 

3 Deplasări de serviciu în interiorul țării 13,5 

4 Deplasări de serviciu peste hotare 56,2 

5 

Servicii neatribuite altor aliniate (înmatriculare auto, testare auto, 

curățare chimică specializată) 9,3 

6 Alte cheltuieli  (taxe, alte plăți obligatorii) -31,8 

7 Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie (rețeaua subterană de 

apă TV)  32,6 

8 

Procurarea maşinilor şi utilajelor (retehnologizarea TV, RD, televizoare, 

lăptopuri p/u Consiliul de Supraveghere) 2378,8 

9 Procurarea mijloacelor de transport (autoturisme) 500,0 

  Total cheltuieli 3377,0 

 

Descifrarea subvențiilor bugetare pentru a.2019 (modificare) 

  Tabelul nr.2 

nr 

d/o 
Indici 

modificare a.2019 

(mii lei) 

1 Cheltuieli de personal 
-406,3 

  Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 327,8 

  Remunerarea muncii temporare -646,5 

  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii -73,3 

  Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală -14,3 

2 Procurarea activelor nemateriale (plata pentru dreptul de autor)  406,8 

      

3 Alte cheltuieli  (taxe, alte plăți obligatorii) -0,5 

      

  Total cheltuieli  - 

   

 




