
 

 

           

Raport  

privind activitatea economico-financiară a AIS “MOLDPRES” Î.S. 

pentru exercițiul financiar 2017 

I. Context general 

   Întreprinderea de Stat Agenția Informațională de Stat „Moldpres” își desfășoară 
activitatea conform Constituției Republicii Moldova (art.76, 102, 194), Legea cu 
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246 din 23.11.2017, 
Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992, Legea 
privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale nr. 173 din 
06.07.1994, Legea presei nr. 243-XIII din 26.10.1994, Statutul AIS Moldpres 
(redacție nouă), înregistrat la 16.03.2016, deciziile Consiliului de Administrație și 
Regulamentul de Control intern și Management al AIS Moldpres . 

II. Scopul strategic 

  Asigurarea sustenabilității și predictibilității evoluției economico-financiare 
a AIS Moldpres, în mod special, asigurarea editării operative și calitative a 
Monitorului Oficial, pornind de la premiza legală că nepublicarea atrage 
inexistența actului normativ. 

  Producerea și difuzarea știrilor oficiale care reflectă obiectiv și echidistant 
activitatea instituțiilor centrale ale statului, administrației publice locale, 
principalele aspecte ale evoluțiilor politice și social-economice din 
Republica Moldova.  

III. Obiective prezumtive scontate 

  Asigurarea creșterii profitului anual cu cel puțin 20% în raport cu exercițiul 
financiar precedent. 

 Stabilirea unui sistem organic și operațional de control intern și 
management. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind sistemul de 
control intern managerial. 

 Elaborarea și includerea în planul anului 2017 a indicatorilor de 
performanță, în special a celor bazați pe principiul Cheii de Performanță  și 



obținerea rezultatelor pozitive atât pe dimensiunea indicatorilor 
comparativi, cât și a celor bazați pe tendințe (ca bază – rezultatele financiare 
pentru ultimii 5 ani). 

 Evaluarea și tipizarea riscurilor și elaborarea Registrului Riscurilor. 
 Modelarea și elaborarea unui program de reformă structurală pentru evitarea 

distorsionării mecanismelor economiei de piață prin finanțarea unor 
subdiviziuni neperformante, care generează riscuri previzibile din surse 
externe. 

  IV. Evaluarea patrimonială și tehnică a întreprinderii 

1. Spațiu în gestiune – 1746,8 m.p. (6 345 896 lei); 
2. Automobile – 3 unități (641 365 lei); 
3. Calculatoare – 88 unități (471 804 lei); 
4. Servere – 10 unități (375 000 lei); 
5.  Echipament foto-video –  613 526 lei.  
6. Spațiu dat în locațiune – 376 m2 ( la prețul mediu de 248 lei /lună) 
   Din totalul echipamentului tehnic aflat în gestiunea Agenției, 85% și-a depășit 
termenul de uzură. 

 V. Evaluarea personalului Agenției  

1. Numărul angajaților – 83 

2. Studii superioare – 58 

3. Structura personalului:  

Administrația  -  10 
Director general 
Vice-director general  
Redactor-șef 
 
Cancelaria 
Șef Cancelarie 
Manager Resurse umane 
Secretară 
 
Direcția Contabilitate 
Contabil-șef 
contabil-expert - 3 

 
 



        Departamentul  Monitorul Oficial  -  24 
Director Departament, redactor șef   
Secretar responsabil   
Secretar-emisie   
Redactor responsabil - 2 
Redactor - 7 
Operator în sistemul editorial computerizat - 4 
 
 Serviciul Avize  -  8 
Șef serviciu   
Redactor - 3 
Operator recepție - 3 
Operator recepție-casier - 1 
 
Departamentul Știri  -  18 
Director Departament  
Redactor-stilist    
Redactor  -  3 
Reporter  -  7 
 
Biroul  traduceri și redactare  -  6 
Secția de limbă rusă 
Redactor traducător de limbă rusă - 4 
 
Secția de limbă engleză 
Redactor traducător de limbă engleză - 2 

 
Departamentul Fotomoldpres - 6 
Șef Departament   
Specialist principal   -  2 
Cameraman  -  1 
Fotoreporter  -  1 
Editor imagine  -  1 
 
Departamentul Economic  -  25 
Director Departament   
Economist -1 
 
 



Direcția Marketing - 5 
Șef Direcție  
Șef-adjunct Direcție   
Designer grafică  -  1 
Specialist marketing  -  1 
Redactor (responsabil documentare)  -  1 
 
Direcția Deservire tehnica  -  8 
Șef Direcție  
Consultant pentru securitatea sistemelor informatice  -  1 
Inginer-electrician  -  1 
Inginer-programator  -  1 
Dezvoltator de software  -  1 
Tehnician echipamente de calcul  -  2 
Inginer electronist  -  1 
 
Serviciul Logistică  -  12 
Șef serviciu    
Șofer  -  3 
Ușier  -  4 
Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu  -  4 
 

 

VI. Evaluarea și gestionarea riscurilor 

   Introducerea graduală a conceptului riscurilor este la faza inițială și se afla în 
evoluție constantă în paralel cu realizarea Regulamentului privind controlul intern 
și management, corelate cu acte adiționale la acest capitol: Registrul Riscurilor, 
Politica de prevenire a fraudei, corupției și a conflictelor de interese, Codul Etic de 
integritate al AIS Moldpres, etc. 

   Pornind de la necesitatea implementării standardelor naționale de control intern 
și public (Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 189 din 5 noiembrie 2015), AIS 
Moldpres se află la faza identificării riscurilor și perfectării Registrului Riscurilor 
cu toate implicațiile adiționale. 
 

 

 



Tipul riscului Identificarea riscului Impact Reacția la risc 
Monitorizarea 
sau revizuirea 

riscului 

I. Risc pur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Riscuri de 
piață  

 

 

 

 

 

 

 

1. Eventuale conflicte 
regionale care ar putea  
perturba aprovizionarea cu 
materie primă la prețuri 
rezonabile. 

 

2.Necesitatea creșterii 
salariilor conform H.G. 
743 din 11.06.2002 și 
H.G. nr. 294 din 
11.05.2017. 

 

 

3. Procese de judecată 
aflate pe rol cu risc de 
penalizare. 

 

 

1.Caracterul 
neconcurențial  al știrilor 
oficiale în raport cu cele 
comerciale. 

 

2.Creșterea constantă și 
accentuat progresivă a 
volumului materialelor 
prezentate spre publicare 
în Monitorul Oficial. 

 

înalt 

 

 

 

 

înalt 

 

 

 

 

 

scăzut 

 

 

 

înalt 

 

 

 
înalt 

 

 

 

Asigurarea cu 
rezerve de materie 
primă, 
identificarea 
soluțiilor de 
alternativă. 

 
În planurile anuale 
prezumtive sunt 
prevăzute 
cheltuieli la acest 
capitol. 
 

 

Stabilirea 
provizioanelor din 
venituri. 

 

 

Reforme 
structurale, 
diversificarea 
produselor 
informaționale. 

Creșterea 
accelerată a 
ponderii versiunii 
online a 
Monitorului 
Oficial. 

Monitorizarea 
permanentă 
cu 
reevaluarea 
bianuală a 
gradului de 
risc.  

Monitorizare 
și reevaluare 
în funcție de 
parametrii 
prevăzuți în 
actele 
normative. 

 

Monitorizare. 

 

 

 

Monitorizare 
trimestrială și 
reevaluare 
anuală. 

 
Monitorizare 
permanentă. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Riscuri 
operaționale 

 

 

 

 

 

 

Anul            Nr. ex. supl.    
                decât cele achit.  
                     de  clienți: 
2011               515 322 
2012               650 523 
2013               817 877 
2017             1 151 951  
2015             1 039 808  
2016             1 858 091  
2017             1 069 224  
 
 
3.Fluctuația de cadre 
generată de salarizarea 
superioară  din segmentul 
mass-media privat. 
 
 
 
 
 
4. Distorsionarea politicii 
prețurilor în raport cu 
prevederile legii 
Concurenței nr. 183 din 
11.07.2012. 
 
 
 
 
1.Munca în asalt în regim 
de noapte, sărbători, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mediu 

 

 

 

 

 

înalt 

 

 

 

 

înalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilirea 
partenerilor în 
pregătirea rezervei 
de cadre:USM, 
facultatea de 
jurnalism și 
Agenția Națională 
Agerpres. 

Solicitarea unei 
decizii 
Fondatorului 
privind reforma 
structurală. 

 

Acest risc are mai 
mult un caracter 
extern. Creșterea 
calificării 
paginatorilor și 
redactorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea 
permanentă, 
risc controlat, 
toleranță la 
acest risc. 

 

 

Monitorizare, 
evaluare 
permanentă, 
limitarea 
impactului. 

 

Plan de 
acțiuni 
privind 
implementare
a Deciziei 
Plenului 
Consiliului 
Concurenței 
nr. AAP-
08/34-306 din 
12.02.2018. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Riscuri 
de credit 

 

 

 

 

 

 

V.Riscuri 
patrimoniale 

2.Pirateria intelectuală, 
concurența neloială. 
 
 
 
 
3.Căderi de internet sau 
curent electric. 
 
 
 
 
4. Eventuale probleme 
tehnologice în raport cu 
partenerul de bază: Editura 
Universul. 
 
 
 
Creșterea ratei îndatoririi 
globale care este de 
13,47%. Rata îndatoririi 
globale demonstrează că 
AIS Moldpres nu-și asumă 
riscuri de creditare și nu 
investește pe deplin 
mijloace din profit în 
proiecte noi. Precauție 
exagerată, rata îndatoririi 
globale recomandata fiind 
de 50%. 
 
 
85% din activele 
patrimoniale au termenul 
de uzură depășit. Stagnare 
tehnologică. 

înalt 

 

 

scăzut 

 

 

 

scăzut 

 

 

 

mediu 

 

 

 

 

 

 

 

mediu 

Risc cu caracter 
extern, 
imperfecțiuni 
legislative. 

Asigurarea cu 
resurse de 
alternativă. 

 
 
Identificarea 
partenerului de 
rezervă în cazul de 
forță majoră. 
 
 
 
Program de 
elaborare a 
produselor proprii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptarea la 
Consiliul de 
Administrație a 
programului de 
achiziții 2018. 
Procurarea 
echipamentului 
performant. 

Monitorizare 
permanentă. 
Limitarea 
impactului. 

Monitorizare 
și evaluare, 
propuneri 
pentru 
perfecționare. 

 

Monitorizare. 
Raportare 
operativă. 

 

Monitorizare, 
evaluare și 
raportare. 

 

 

 

 

 

Monitorizare, 
evaluare și 
eliminarea 
riscului în 
termeni 
previzibili. 

 



    Odată cu finalizarea intermediară a elaborării Registrului Riscurilor, va fi 
elaborat un program special de management al riscurilor bazat pe principiul 
concatenării, potrivit căruia analiza apariției și evoluției riscului  se produce prin 
concatenarea tuturor evenimentelor care generează riscul respectiv. 
   Concomitent se tine cont și de succesiunea operațiunilor, parte integrantă a 
managementului riscurilor: 

  identificarea riscului; 
  analiza continuă și calitativă a riscului; 
  stabilirea strategiei de abordare a riscului; 
  monitorizarea și controlul riscului. 

 
VII. Indicatorii de performanță bazați pe tendințele economico-
financiare ale anilor 2013-2017 

    Indicatorii cheie de performanță (ICP) sunt elemente de bază ale procesului de 
monitorizare și măsurare a performanței. 

   ICP ne permite să urmărim evoluția AIS „Moldpres” pe trei dimensiuni: 
activitate, profitabilitate și productivitate, luând în considerare aspectele strategice, 
manageriale și operaționale. 

   Rezultat financiar 2017 în comparație cu 2016 

Venituri și cheltuieli                                                                             lei            

 
2016 2017 

2017 
față de 
2016 

   Suma veniturilor recunoscute   19 317759 18998961 

 

-318798 

   1.Venituri din vânzari 19 194284 8954113 -240315 

     - venituri din vânzarea produselor 17 770388 17925983 155145 

     - venituri din vânzarea mărfurilor 4171  -4117 

     - venituri din prestarea serviciilor  482698 338152 -144546 

     - venituri din contracte de leasing 8perational și 
financiar                    ( arendă,locațiune ) 936775 689978 

 

-246797 

  2. Alte venituri din activitatea operațională 85787 34927 -50860 



    - venituri din ieșirea altor active circulante       6600 5752 -848 

- Venituri din decontarea datoriilor cu termen  de 
presc.expirat 

 20870 20870 

  3. Venituri din operațiuni cu active imobilizate 0 0 0 

     - reluarea pierderii din deprecierea obiectului de 
mijloace fixe 0 0 

0 

  4. Venituri financiare 37544 9921 -27623 

                                                                                                                                                    

 

2016 2017 
2017 

față de 
2016 

Suma cheltuielilor recunoscute   19 160631 18320330 -693599 

  1. Costul vânzărilor, total 14 658632 14011995 -646637 

    - valoarea contabilă a produselor vândute 10 792429 10075542 -716887 

    - valoarea contabilă a mărfurilor vândute 2208 0 -2208 

    - costul serviciilor 3 814352 3875820 61468 

   - costuri aferente contractelor de locațiune 496426 60633 10991 

 2. Cheltuieli de distribuire 817523 586154 231369 

 3. Cheltuieli administrative 3 034408 3142216 107808 

 4. Alte cheltuieli din activitatea operațională 467393 570462 103069 

 5. Cheltuieli financiare 359730 9503 -26470 

6.Cheltuieli privind impozitul pe venit 146702 271021 124319 

 

                PROFIT NET 157128 

 

407610 

 

250482 

 

   Cel mai elocvent și relevant pentru activitatea AIS „Moldpres” și pentru 
cuantificarea obiectivă a rezultatelor este utilizarea indicatorilor economico-
financiari pentru ultimii 5 ani: 2013-2017: 

1. Profitul net al perioadei de gestiune 

Anul de gestiune Profitul net (lei) 
2013 890 087,00 
2014 374 412,00 



2015 390 389,00 
2016 157 128,00 
2017 407 610,00 

   Fluctuațiile profitului net pe parcursul ultimilor 5 ani  se explică prin următorii 
factori: 

 epuizarea procesului de minimalizare a cheltuielilor; 
 variabila volumului publicațiilor din Monitorul Oficial;  
 necesitatea legală de a majora salariile; 
 efectele pozitive ale introducerii procedurilor de management modern, 

Regulamentul privind sistemul de control intern managerial, Registrul 
riscurilor, Indicatorii ICP; 

 elaborarea și comercializarea produselor proprii: cărți, ghiduri, embleme, 
Declarația de Independență – reproducție a 14 condiții tehnologice speciale; 

 stabilirea provizioanelor ca măsură de prevenire a riscurilor. 
 

2. Cifra de afaceri  

Anul de gestiune Cifra de afaceri (lei) 
2013 17 475 840,00 
2014 17 357 273,00 
2015 18 397 843,00 
2016 19 280 215,00 
2017 18 989 040,00 

 

   Creșterea cifrei de afaceri ca indicator de performanță, conform unei analize a 
câtorva zeci de alți indicatori corelați, se datorează prioritar creșterii proporționale 
a veniturilor din vânzări: anul 2013 – 17 475 840 lei, anul 2017 – 18 989 040 lei. 

3. Rata stabilității financiare 

   Pornind de la certitudinea că indicatorul care reflectă ponderea surselor de 
finanțare ce rămân la dispoziția companiei pentru o perioada mai mare de un an în 
totalul surselor de acoperire a mijloacelor economice (pasivul bilanțier) și care 
înregistrează pe toată perioada analizată valori superioare valorii minime 
recomandate de 60%, această cifră fiind depășită în activitatea AIS Moldpres pe 
parcursul celor 5 ani de analiză. Astfel este garantată activitatea financiară 
sustenabilă pentru un termen mediu (3-5 ani). 



   Rata stabilității financiare pe parcursul ultimilor 5 ani a fost în jurul gradației de 
90%, iar pentru exercițiul financiar 2017 a constituit 86, 53%. Ponderea ridicată a 
capitalului permanent în resursele financiare reflectă caracterul stabil al finanțării 
întreprinderii, conferind AIS Moldpres un grad ridicat de siguranță financiară. 
 

4. Rata surselor curente 

   Relevant este faptul că, în anul 2017, ritmul de creștere a ratei surselor curente 
a fost de 62,33%. Rata surselor curente reprezintă indicatorul complementar ratei 
stabilității financiare și, spre deosebire de primul, reprezintă ponderea surselor de 
finanțare pe termen scurt – până la 1 an. Dat fiind valoarea scăzută, implicit riscul 
de finanțare pentru întreprindere este unul foarte scăzut. 

5. Rata îndatoririi globale  

   Rata îndatoririi globale a evoluat în ultimii 5 ani, după cum urmează: 

Anul de gestiune Rata îndatoririi globale (%) 
2013 8,13 
2014 6,78 
2015 8,90 
2016 8,30 
2017 13,47 

 
   Pornind de la norma optimală  de 50% a ratei îndatoririi globale, indicatorii 
înregistrați de AIS “Moldpres” atestă o prudență exagerată în apelarea la credite și 
împrumuturi pentru a investi în produse noi.  

6. Rata activelor imobilizate si rata activelor circulante 
    Rezultatele ultimilor 5 ani ne demonstrează o tendință benefică prin diminuarea 
ratei activelor imobilizate în raport cu creșterea activelor circulante. 

Anul de gestiune Rata activelor imobilizate (%) 
2013 47,67 
2014 55,08 
2015 42,26 
2016 42,54 
2017 30,46 

 

Anul de gestiune Indicele de creștere a ratei 
activelor circulante (%) 

2014 91,93 



2015 122,48 
2016 88,02 
2017 137,16 

 
   Rata activelor circulante ne demonstrează ponderea pe care o dețin activele 
circulante în activul total, exprimând în mărimi relative nivelul capitalului 
imobilizat în procesul de exploatare (termen scurt), fiind complementară ratei 
activelor imobilizate (termen lung). Nivelul optim al indicatorului de performanță 
fiind de 40%, el este depășit pe parcursul tuturor celor 5 ani analizați. Aceasta 
denotă o dată în plus flexibilitatea AIS Moldpres de a se adapta imediat la 
diferitele situații ce pot apărea în procesul de activitate. 

7. Rata solvabilității generale 

   Rata solvabilității generale este menținută în parametri optimi, implicit AIS 
Moldpres își finanțează activele prin fonduri proprii: capitalul social, rezervele 
create și profituri acumulate. 

8. Activul net contabil 

Anul de gestiune Activul net contabil (lei) 
2013 59 180 270,00 
2014 59 084 850,00 
2015 59 876 560,00 
2016 53 352 500,00 
2017 57 052 760,00 

   Acest indicator de performanță reprezintă excedentul tuturor bunurilor și 
creanțelor unei întreprinderi asupra tuturor datoriilor acesteia, sau totalitatea 
capitalurilor proprii, precum și a rezultatului financiar net. Analiza evoluției 
acestuia, sugerează atingerea obiectivului major al gestiunii financiare: 
maximalizarea valorii capitalurilor proprii și a activului net financiar din aceste 
capitaluri. 

9.  Numărul de rotații ale activului  

   Numărul de rotații ale activului constituie o componentă importantă a 
indicatorului  de performanță KPI – eficiența gestiunii surselor de finanțare. 

Anul de gestiune Numărul de rotații ale activului 
2013 2,71 
2014 2,74 



2015 2,80 
2016 3,31 
2017 2,88 

   Analiza demonstrează ca numărul de rotații mai mare necesar ciclului de rotație 
si numărul de zile mic necesar unei rotații denotă o eficiență înaltă a gestiunii 
finanțelor. 

   În cazul etapei analizate constatăm că s-a reușit  rularea elementului de activ la o 
perioadă medie de 120 de zile, cu o valoare maximă înregistrată în anul 2016. 

10.  Numărul de rotații ale activelor imobilizate  
 

Anul de gestiune Numărul de rotații ale activelor 
imobilizate 

2013 5,69 
2014 5,36 
2015 6,62 
2016 7,79 
2017 9,46 

  Acest indicator ne arată eficiența banilor investiți pe termen lung. Viteza de 
rotație fiind ridicată, iese în evidență faptul că activele fixe sunt folosite eficient și 
că fiecare leu investit are ca rezultat o sumă convenabilă obținută din vânzări. Deși 
utilajele se depreciază fizic și moral, se reușește menținerea nivelului cifrei de 
afaceri și generarea constantă de profit. 

 
11.  Indicatorul de îndatorare și al dinamicii creanțelor 

a) durata de rotație a creanțelor față de clienți: 

Anul de gestiune Dinamica de rotație a 
creanțelor față de clienți 

2013 7,91 
2014 6,18 
2015 6,23 
2016 6,93 
2017 8,99 

   Durata de rotație a datoriilor față de clienți este una de 9 zile, adică 
satisfăcătoare, ceea ce permite refuzul apelării la credite și împrumuturi. 



b) durata de rotație a datoriilor față de furnizori: 

Anul de gestiune Durata de rotație a datoriilor 
față de furnizori 

2013 1,01 
2014 2,20 
2015 5,94 
2016 0,04 
2017 7,73 

 
   AIS Moldpres înregistrează decalaje de maximum 7 zile, acest indicator fiind 
performant. Decalajul rezultatului mediu cu cel înregistrat în anul 2016 nu e 
relevant și e legat de un blocaj pe o perioada scurtă fără a genera dezechilibre. 
 

12.  Rata profitabilității comerciale 

Anul de gestiune Rata profitabilității comerciale 
(%) 

2013 6,45 
2014 2,61 
2015 2,43 
2016 1,57 
2017 3,57 

   Rata profitabilității comerciale reprezintă expresia politicii comerciale a Agenției 
(aprovizionare, stocare, vânzare), dar și a politicii de prețuri. Rata rentabilității 
demonstrează că dinamica indicatorilor absoluți ai rentabilității devansează 
dinamica cifrei de afaceri. Rata rentabilității comerciale calculată pe baza 
rezultatului exploatării demonstrează capacitatea întreprinderii de a obține profit 
după calculul tuturor costurilor de exploatare (incluzând amortizările și 
provizioanele), permițând remunerarea furnizorilor de capitaluri angajate și 
participarea întreprinderii la venitul național (pe seama impozitelor și a repartizării 
profitului). 

13.  Rata rentabilității economice  

Anul de gestiune Rata rentabilității economice 
(%) 

2013 17,50 
2014 7,14 
2015 6,80 



2016 5,20 
2017 10,29 

   Rata rentabilității economice măsoară eficiența mijloacelor materiale și 
financiare alocate întregii activități și exprimăm capacitatea de a genera un rezultat 
economic prin mijloacele angajate/investite. 

   Creșterea accentuată a rentabilității economice la nivelul anului 5 de analiză s-a 
realizat pe seama creșterii marjei comerciale: diferența dintre cifra de afaceri și 
costuri. 

14.  Rata rentabilitatii financiare 

Anul de gestiune Rata rentabilității finaciare (%) 
2013 15,04 
2014 6,34 
2015 6,52 
2016 2,95 
2017 7,14 

   Rata rentabilității financiare este măsura eficienței investițiilor capitalurilor 
proprii ale Fondatorului și reprezintă, de fapt, măsura creșterii averii proprietarului. 
Cu excepția anului 2016, proprietarul a obținut un randament mai mare decât dacă 
ar fi plasat resursele sub formă de depozite în instituții financiare. 

15.  Pragul de rentabilitate – unul din cei mai importanți indicatori de 
performanță. 

Anul de gestiune Pragul de 
rentabilitate 

Cifra de 
afaceri  

2013 15 672 294,60 17 475 840,00 
2014 16 546 836,40 17 357 273,00 
2015 17 579 771,90 18 397 843,00 
2016 17 748 267,90 19 280 215,00 
2017 16 056 010,30 18 989 040,00 

    
   Pragul de rentabilitate reprezintă primul pas spre determinarea rentabilității 
afacerii, în sensul că atingerea acestuia înseamnă că o pierdere netă nu are loc, 
adică veniturile totale depășesc cheltuielile fixe și variabile totale. La atingerea 
pragului de rentabilitate, entitatea a intrat pe profit, iar atingerea acestuia, la nivelul 
întregii perioade de analiză, se realizează după trecerea a cel puțin 300 de zile din 
exercițiul financiar, generând o marjă de siguranță în zile, cuprinsă în intervalul 16 



și 55 la nivelul ultimului an de analiză 2017.  Acest indicator, numit și punct critic 
sau punct de echilibru, marchează acea dimensiune a producției la care costurile 
totale sunt egale cu încasările din vânzarea producției, iar rezultatul este nul. 
Activitatea devine rentabilă după depăşirea pragului de rentabilitate. Până la acest 
nivel al producției unitatea înregistrează pierderi. Pentru o afacere, Pragul de 
Rentabilitate este un prim pas important spre rentabilitate, în sensul că atingerea 
pragului de rentabilitate înseamnă că o pierdere netă nu are loc. 
   Diferența dintre pragul de rentabilitate și cifra de afaceri o reprezintă marja de 
siguranță, indicator care ajută la evitarea riscurilor de pierderi. Analizând valorile 
înregistrate, putem afirma ca pe parcursul anilor de referință (2013-2017) AIS 
Moldpres a avut o situație stabilă, sustenabilă și predictibilă. O condiție intrisecă și 
sine-qua-non pentru perpetuarea acestei situații este managementul riguros al 
riscurilor menționate în capitolele precedente. 
 
VIII. Concluzii  

1. AIS Moldpres și-a atins, atât în exercițiul financiar 2017, cât și pe parcursul 
ultimilor 5 ani, obiectivul strategic stabilit: dezvoltarea sustenabilă și 
predictibilă a întreprinderii, editarea fără sincope și întârzieri a „Monitorului 
Oficial al Republicii Moldova” . 

2. Eforturile privind modernizarea procesului de administrare prin introducerea 
indicatorilor de performanță, prin identificarea și gestionarea riscurilor, 
elaborarea Registrului Riscurilor și inițierea unui amplu Program de 
gestionare permanentă a riscurilor, au generat tendințe pozitive de ordin 
economic, financiar, structural și calitativ. 

3. Implementarea prevederilor de bază ale Regulamentului privind sistemul de 
control intern managerial și a actelor normative aferente acestui document 
au pus bazele unui proces de creare a unui sistem de control organic 
operațional și funcțional, care minimalizează eventualele fraude, erori, 
derapaje, pagube, etc. 

4. Caracterul eterogen al structurii AIS Moldpres, conflictul obiectiv dintre 
modul de funcționare propriu rigorilor economiei de piață și caracterul 
public al serviciilor aferente prestate distorsionează mecanismele formării 
prețurilor și, implicit, crează disproporționalități și dezechilibre. 

5. Se impune o reforma structurală care ar separa explicit serviciile oferite 
cetățenilor din poziția dominantă pe piață, de cele ce se înscriu organic în 
aria valorică concurențiala. 

6. Se impun masuri coercitive pentru a limita excesul total nejustificat de 
materiale remise spre publicare în „Monitorul Oficial al Republicii 



Moldova” și e solicitată intervenția factorilor decizionali pentru a elimina 
tendința publicării nejustificate a actelor neprevăzute legal pentru apariția pe 
paginile Monitorului Oficial. Mecanismele utilizate în acest domeniu în 
tările vecine sunt eficiente, legale, transparente și practicabile și pentru 
Republica Moldova. 
 
 

      Director general al AIS „Moldpres” Î.S.  

      Vladimir Darie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


