Proces-verbal Nr.3
al Şedinţei Consiliului de Administraţie
al AIS „Moldpres” Î.S.
din 29.06.2017

Raport privind activitatea economico-financiară
a AIS Moldpres
în trimestrul I/2017
1. Obiective strategice.
 Editarea operativă și calitativă a Monitorului Oficial;
 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.

2. Rezultate tranzitorii scontate.
 Asigurarea unui profit în fiecare lună de activitate;
 Reducerea permanentă a cheltuielilor neprioritare;
 Optimizarea continuă a structurii de cadre;
 Elaborarea și promovarea produselor noi.

3. Evaluarea riscurilor.
 Riscul de piață: concurența agențiilor de știri, creșterea prețurilor la materie
primă și servicii, pierderi în potențialul intelectual și profesionist din cauza
fluctuației cauzate de oferte generoase din exterior pentru angajații
performanți;
 Riscuri obiective:
 creșterea necontrolată și imprevizibilă a volumului de acte preconizate
pentru publicare în Monitorul Oficial și, implicit, creșterea galopantă
a cheltuielilor;
 plafonarea potențialului profesional al unei părți considerabile a
angajaților;
 salariile relativ mici care nu permit crearea unui climat concurențial
între angajați.

4. Obiective realizate.
 Servicii de editare și comercializare a Monitorului Oficial mai mari cu
10,11% sau 4 667 163,31 lei;
 Servicii locațiune mai mari cu 5,78% sau 235 591,94 lei;
 Cheltuieli de editare a Monitorului Oficial mai mici cu 3,94% respectiv cu
98 262,12 lei;
 Diminuarea cu 13,97% a costurilor serviciilor prestate sau cu 136 692,81 lei
mai puțin;
 Cheltuieli de salarizare mai mici cu 8,64% sau cu 198 877,67 lei mai puțin;
 Cheltuieli de întreținere a personalului administrativ mai mici cu 18,73% sau
cu 109 235,06 lei mai puțin.

5. Obiective ratate.
 Venituri din servicii informaționale mai mici cu 7,44% sau cu 6 907,17 lei;
 Venituri din publicitate mai mici cu 41,57% sau cu 22 449,58 lei mai puțin;
 Venituri din comercializarea altor produse mai mici cu 63,49% sau cu
9 524,18 lei mai puțin;
 Cheltuieli pentru energie electrică și termică mai mari cu 8,75% sau cu
5 900,96 lei mai mai mult;
 Cheltuieli de combustibil mai mari cu 1,85% sau cu 297,58 lei mai mult.

6. Concluzii.
 Erodarea și stagnarea potențialului profesional nu permit abordarea creativă
si inovativă a proceselor economico-financiare;
 Lipsa unor soluții moderne și excepționale nu permit o creștere reală a
parametrilor de producere;
 Erorile de proceduri stimulative și limita cadrului legal nu permit stimularea
creativității în domeniul de editare a produselor proprii;
 Profitul obținut în ultimii ani și, inclusiv pentru exercițiul financiar
trimestrul I/2017, se datorează unei politici dure și permanente de economii.
Aceste proceduri nu pot fi aplicate pe o perioadă îndelungată, deoarece sunt
epuizabile ca potențial.

7. Rezultate generale.
 Total venituri - 5 033 177,91 lei;
 Total cheltuieli – 4 255 107,42 lei;
 Profit – 778 070,49 lei.
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