
Notă informativă 

privind rectificarea 

planului financiar pentru anul 2019 

Drept urmare a majorării veniturilor financiare obţinute din prestarea serviciilor de publictate în urma 

desfăşurării scrutinului electoral, organizarea concursului Eurovision Song Contest şi difuzarea spoturilor 

informaţionale în sumă totală de 3212,1 mii lei, se propune redistribuirea resurselor financiare pe categoriile 

de cheltuieli distincte. 

Atragem atenţia asupra faptului că necesitatea ajustării devizului de cheltuieli parvine nu doar în 

urma veniturilor obţinute din realizarea obiectului de activitate, dar şi în rezultatul economiilor înregistrate 

pe unele categorii de cheltuieli. 

In scopul prezentării cât mai explicite şi relevante a modificărilor menţionate, informaţia este clasată 

pe surse de finanţare a activităţii Companiei. 

I. Subvenţii bugetare 

în rezultatul intervenţiei la planul financiar se propun a fi operate modificări la articolele de 

cheltuieli după cum urmează (anexa 1): 

Mijloacele financiare în sumă de 272,9 mii lei (p.l) alocate iniţial pe categoria „retribuirea 

muncii”, şi 0,3 mii lei (p.4) la categoria „alte cheltuieli curente (alocarea mijloacelor financiare 

Comitetului sindical” se transferă pe categoria indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de 

muncă”, în legătură cu modificarea clasificaţiei bugetare aprobată prin ordinul Ministrului finanţelor nr. 

208 din 24.12.2015 cu modificările ulterioare. 

Economia formată pe articolul de cheltuieli „servicii de locuţiune” în sumă de 52,9 mii lei (p.2), 

ca rezultat al micşorării cheltuielilor la desfaşurara concursului Eurovision Song Contest 2019, precum şi 

economia în sumă de 68,6 mii lei (p.5) la articolul procurarea combustibilului, carburanţilor şi 

lubrifiicinţilor se direcţioneză pentru acoperirea cheltuielilor după cum urmează: 

articolul „apă şi canalizare” - majorare cu 108,2 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor privind 

consumul de apă şi canalizare (p.6), în urma scurgerilor produse din cauza reţelelor subterane de apă uzate; 

„servicii de reparaţii curente” - majorare cu 50,0 mii lei, pentru repararea cablurilor de alimentare 

lOkv, 6kv, 0,4 kv şi a utilajului electric (p.7), din cauză că au un termen de exploatare considerabil depăşit 

şi au ajuns într-o stare deplorabilă.



II. Mijloacele proprii ale Companiei 

Ajustarea planului financiar pe compartimentul venituri comerciale (anexa nr. 2) este influenţat 

de acumularea veniturilor din comunicările comerciale audiovizuale, realizarea obiectului de activitate şi 

de economiile formate la unele articole de cheltuieli. 

Economia formată pe articolul de cheltuieli „servicii de locaţiune” în sumă de 603,5 mii lei (p.l), 

ca rezultat al micşorării cheltuielilor la desfaşurara concursului Eurovision Song Contest 2019, precum şi 

economia în sumă de 89,5 mii lei pe categoria „servicii neatribuite altor aliniate” (p.2) (mijloace 

financiare alocate iniţial pentru achiziţionarea serviciilor de monitoring şi prezentarea datelor pe audienţă, 

serviciilor privind asigurarea cu fani concursul EVS 2019) se redirecţionează pentru “procurarea 

maşinilor şi utilajelor’’ - achiziţionarea sistemului de transmisiuni live şi a unei drone, echipamente 

necesare pentru realizarea show-ului Eurovision, dar şi a altor emisiuni în direct, schimbarea turnichelor la 

Televiziune şi Casa Radio, precum şi procurarea aparatelor electrice de încălzire cu aer. Achiziţionarea 

bunurilor susmenţionate se estimează în sumă totală de 801,0 mii lei (p.10). 

Suplinirea articolului „achiziţionarea servicii de reparaţii curente” (p.4) în sumă totală de 191,1 

mii lei, la fel se efectuază din contul economiei formate de la reparaţiile auto - 220,0 mii lei precum şi din 

contul mijloacele financiare obţinute din prestarea serviciilor. La categoria dată sunt estimate cheltuieli 

pentru reparaţia holului Casei Radio în legătură cu schimbarea turnichetului în sumă de 223,8 mii lei, 

reparaţia intrărilor în clădirea redacţională cu 5 etaje (TV) în sumă de 113,2 mii lei, clădirea corpului de 

producţie cu 4 etaje (centrul tehnic TV) în sumă de 20,1 mii lei şi clădirea ASC cu 3 etaje (intrarea spre 

Departamentul ştiri TV) în sumă de 64,3 mii lei. Tot la această categorie sunt atribuite mijloace financiare 

pentru reparaţia blocurilor sanitare de la televiziune în sumă de 400,00 mii lei. La fel sunt incluse resurse 

financiare în sumă de 196,3 mii lei pentru reparaţia reţelelor termice din subsolul clădirii Casa Radio din 

cauză că au un termen de exploatare considerabil depăşit şi au ajuns într-o stare deplorabilă; 

Următoarele direcţionări a mijloacele financiare se propun a fi efectuate pentru acoperirea 

următoarelor categorii de cheltuieli: 

„deplasări în interiorul ţării” (p.5) în sumă de 3,8 mii lei. La categoria dată sunt reflectate resurse pentru 

rambursarea cheltuielilor de transpor a membrului Consiliului de supraveghere în conformitate cu 

prevederile actelor normative în vigoare; 

- „servicii poştale şi de distribuire a drepturilor poştale” (p.6), Categoria dată cuprinde cheltuieli 

legate de abonarea la ediţii periodice în sumă de 2,5 mii lei; 

 

• „alte prestaţii sociale ale angajatorilod\p.7) în sumă de 3,2 mii lei. La categoria dată sunt estimate 

cheltuieli pentru alocaţii la înmormîntare, ajutor material foştilor angajaţi; 

 



-„alte cheltuieli” (taxe, şi alte plăţi obligatorii) (p.8) în sumă de 59,1 mii lei. La această categorie au fost 

incluse cheltuieli privind achitarea taxei pentru prelungirea licenţei RMT, taxe achitate către instanţe de 

judecată, penalităţi către consiliul Audiovizualului; 

- „reparaţii capitale ale instalaţiilor de transmisie ”(p.9) în sumă de 63,5 mii lei. Categoria dată cuprinde 

cheltuieli pentru reparaţia reţelei subterane de apă, din cauză că au un termen de exploatare considerabil 

depăşit şi sunt într-o stare deplorabilă; 

- „procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc” (p.l 1) în sumă de 746,5 

mii lei. La categoria dată sunt reflectate cheltuieli pentru schimbarea rafturilor din fonoteca radio, necesare 

pentru păstrarea creaţiilor înregistrate pe bandă magnetică în sumă de 579,3 mii lei care au un termen de 

exploatare considerabil depăşit, precum şi achiziţionarea mobilierului pentru dotărea sălii de şedinţă de la 

radio (et. 7) şi de la televiziune în sumă totală de 167, 2 mii lei; 

-nprocurarea altor mijloace fixe” (p.l2). La categoria dată sunt estimate cheltuieli pentru achiziţionarea 

gradenelor pentru invitaţi la emisiunile televizate (cele actuale au un termen depăşit de utilizare) şi a flach-

urilor în sumă de 131,8 mii lei. 

- „procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou” (p. 13) sunt estimate în sumă de 

41,3 mii lei pentru achiziţionarea materialelor pentru televiziune (cabluri) şi a rechizitelor de birou destinate 

implimentării proiectului cu titlul “Acţiuni locale - Impact naţional instruirea tinerilor în bazele 

jurnalismului şi creării de media, implicarea tinerilor în procesul de producere şi raportare la nivel local şi 

naţional, promovarea bunelor practici locale în rîndul tinerilor şi încurajarea acestora pentru implicarea 

civică; 

- „procurarea materialelor de construcţie” (p.l4) în sumă de 30,00 mii lei. Categoria dată cuprinde 

mijloace financiare privind achiziţionarea materialelor de construcţie necesare pentru izolarea reţelelor 

exterioare de apeduct şi termice şi pentru fabricarea gratiilor de proitecţie; 

- „procurarea altor materiale” (p, 15) în sumă de 82,7 mii lei. La articolul dat sunt incluse cheltuieli 

privind achiziţionarea legitimaţiilor de tip nou, plăcuţe pentru birouri, trofee şi alte materiale. 

Descifrarea subvenţiilor bugetare pentru a.2019 (modificare) 

 

Anexa nr.l 

nr.d/o Indici 
modificare a.2019 (mii 

lei) 

1 Retribuirea muncii - 272,9 

2 Servicii de locaţiune -52,9 

3 Servicii de transport - 36,7 

4 Alte cheltuieli curente -0,3 

5 Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor -68,6 

6 Apa şi canalizarea 108,2 

7 Servicii de reparaţii curente 50,0 

8 Indemnizaţii la încetarea contractului de muncă 273,2 
 

Total cheltuieli 0,0 
 



Descifrarea veniturilor comerciale pentru a.2019 (modificare) 

 

 

Anexa nr. 2 

nr.d/o Indici 
modificare a.2019 (mii 

lei) 

1 Servicii de locaţiune - 603,5 

2 Servicii neatribuite altor aliniate -89,5 

3 Procurarea circulatoarelor 36,7 

4 Servicii de reparaţii curente 797,7 

5 Deplasări în interiorul ţării 3,8 

6 
Servicii poştale şi de distribuire a drepturilor poştale (abonarea la ediţii 

periodice) 2,5 

7 Alte prestaţii sociale ale angajatorilor 3,2 

8 Alte cheltuieli (taxe, penalităţi şi alte plăţi obligatorii) 51,9 

9 Reparaţii capitale ale instalaţiilor de transmisie 63,5 

10 Procurarea maşinilor şi utilajelor 801,0 

11 Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 746,5 

12 Procurarea altor mijloace fixe 131,8 

13 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou 41,3 

14 Procurarea materialelor de construcţie 30,0 

15 Procurarea altor materiale 82,7 

16 Retribuirea muncii 1106,1 

17 Alte cheltuieli curente 1,3 

18 Consumabile 5,1 
 

Total cheltuieli 3 212,1 
 




