
Notă privind modificarea 

planului financiar pentru anul 2016 

 

Subvenţii bugetare 

 

Rectificarea planului financiar este impusă de necesitatea ajustării acestuia la subvenţiile alocate de la 

bugetul de stat pentru anul 2016.  

Conform Legii Bugetului de stat aprobată la data de 01.07.16 şi publicată în Monitorul Oficial la data de 26 

iulie 2016, Companiei i-au fost alocate subvenţii bugetare suplimentare, iar suma totală a alocațiilor 

financiare constituie sumă de 90698,6 mii lei faţă de 83354,6 mii lei la etapa de elaborare a proiectului de 

buget sau cu 7344,00 mii lei mai mult.  

Mijloacele financiare în sumă de 7344,0 mii lei se propun a fi direcţionate pentru acoperirea  următoarelor 

cheltuieli: 

810,8 mii lei - energie electrică; 

3131,8 mii lei - serviciile I.S.”Radiocomunicaţii” (articol „servicii de locaţiune”); 

115,4 mii lei - servicii de pază; 

2086,0 mii lei - achitarea serviciilor Uniunii Europene de Radioteleviziune; 

1200,0 mii lei - serviciile de distribuţie multicanal a Jocurilor Olimpice.  

Reieşind din schimbările parvenite, ajustarea planului financiar pe compartimentul venituri comerciale este 

necesar în legătură cu economiile formate la unele articole de cheltuieli şi transferarea altor articole de 

cheltuieli la compartimentul subvenţii bugetare. 

 

Mijloace proprii ale Companiei 

(acumulate din venituri comerciale) 

 

Se propun  următoarele modificări ale articolelor de cheltuieli din veniturile comerciale. 

1. Se majorează cheltuielile pentru articolele: 

- „energia electrică” cu 9,0 mii lei pentru cheltuielile pensiunii „Unda”; 

- „servicii locaţiune” cu 1484,4 mii lei pentru transmiterea canalului Moldova 1 în format MPEGSD în 

sistemul digital terestru de televiziune (Multiplexul naţional A) - 893,0 mii lei, arenda echipamentului, efecte 



speciale precum şi costul rochiei de gală pentru Eurovision – 562,5 mii lei, arenda echipamentului pentru 

Jocurile Olimpice – 28,9 mii lei; 

- „servicii de transport” – cu 1,7 mii lei destinate procurării abonamentelor de transport personalului de 

creaţie; 

- „servicii de reparaţii curente” – lucrări de reparaţie a acoperișului  Casei Radio - 207,5 mii lei; 

- „servicii editoriale” – cu 1,9 mii lei pentru procurarea formularelor contabile elaborate de Inspectoratul 

Fiscal; 

- „servicii neatribuite altor alineate” – cu 77,3 mii lei pentru asigurarea cu fani Eurovision-2016, procurarea 

produselor cosmetice, publicarea materialelor publicitare în reviste şi ziare, asigurarea transportului 

Companiei, servicii spălătorie auto, servicii de vulcanizare; 

- „alte cheltuieli curente” – cu 36,3 mii lei pentru recalcularea taxei în mărime de 1% în fondul Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului şi introducerea taxei pentru folosirea drumurilor; 

- „procurarea maşinilor şi utilajelor” – cu 240,4 mii lei pentru procurarea storage-lui pentru departamentul 

multimedia, 3 condiţionere pentru înlocuirea celor defectate la Radio şi Televiziune; 

- „procurarea activelor nemateriale” – cu 135,5 mii lei în legătură cu majorarea cheltuielilor pentru 

achiziţionarea drepturilor de difuzare a filmelor de diferit gen; 

- „procurarea pieselor de schimb” – cu 87,6 mii lei pentru servere şi tehnica de calcul, acumulatoarelor 

pentru UPS, piese de schimb auto; 

- „procurarea produselor alimentare” – cu 3,5 mii lei, consumabile pentru concursul „Eurovision 2016”; 

- „materiale de construcţie” – cu 98,4 mii lei; 

 Modificările nominalizate anterior se preconizează a fi efectuate din contul economiilor formate pe 

diverse articole de cheltuieli poziţii   a devizului de cheltuieli  a căror sursă de finanțare servesc veniturile 

comerciale. Efectul economic de diminuare a cheltuielilor planificate a fost înregistrat pe următoarele poziții 

a devizului de cheltuieli  : 

- „cheltuieli de personal” – cu 376,5 mii lei în rezultatul micşorării fondului de onorariu pentru canalul Radio 

Moldova Tineret; 

- „apa şi canalizare” – cu 61,9 mii lei, datorită măsurilor întreprinse în scopul diminuării consumului de apă; 

- „servicii informaţionale” – cu 103,3 mii lei în legătură cu preluarea serviciului de mentenanţă a csm/site-lui 

www.trm.md de către salariaţii Companiei; 

- „servicii de telecomunicaţii” – cu 84,8 mii lei în rezultatul revizuirii sub aspectul micşorării costurilor 

abonamentelor pentru telefonia fixă şi mobilă, serviciului Roaming, cheltuielilor pentru convorbirile 

telefonice, cheltuielilor poştale, servicii de radiodifuziune prin fir (posturi de radio); 



- „deplasări în interiorul ţării” – cu 25,4 mii lei datorită economiei mijloacelor financiare înregistrate în 

primul semestrului al anului curent; 

- „servicii bancare” – cu 30,3 mii lei, datorită implementării serviciilor internet banking şi eliminarea 

comisionului pentru dispoziţiile de plată de către trezoreria de stat .   

- „cotizaţii în organizaţiile internaţionale” – cu 1441,9 mii lei în legătură cu alocarea mijloacelor financiare 

din bugetul de stat, care iniţial au fost planificate să fie achitate din veniturile proprii; 

- „procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor” -  cu 240,2 mii lei în rezultatul reducerii 

distanţei parcurse pentru prima jumătate a anului curent şi micşorării preţurilor la combustibil; 

- „procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou” – cu 19,2 mii lei din contul micşorării 

cheltuielilor pentru achiziţionarea materialelor pentru serviciile tehnice ale Televiziunii.  

  


