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2. Anul 2021 se planifică a fi an electoral 

Există probabilitatea ca anul 2021 să fie un an electoral şi din aceste considerente se planifică   de a 

avea o cerere mai avansată la servicile de tipar. O gamă largă de clienţi unici pot fi deserviţi 

considerînd acest eveniment. 

3. Scăderea costurilor directe de consum 

Considerînd că în anul 2021 cursul valutar nu joacă un rol favorabil pentru Republica Moldova, în 

comparaţie cu 2020, costul de achiziţie al materialelor vor fi puțin fluctuante . Costurile vor fi puțin 

mai mari dar numărul de ofertanți se mărește , respectiv planificăm o situație constantă privind 

prețurile la consumabile. 

4. Tendinţa de protecţie a mediului înconjurător din partea marilor companii 

Un factor ce influenţează negativ evoluţia producţiei poligrafice este tendinţa de a combate poluarea 

şi degradarea mediului înconjurător. Activitatea poligrafică este afectată direct prin utilizarea hîrtiei, 

fapt ce duce la o diminuare a cererii clienţilor permanenţi. 

Volumul în unităţi produse în 2020 şi planificat pentru anul 2021 este prezentat în tabelul următor: 
                                                             Tabelul 3. Volumul de producţie planificat prin prisma profitului brut - 2020 

  

 

2020 Planificat 2021 

Nr 
Denumire 

produse 

Planificat,  

mii unit. 

Realizat,  

mii unit. 
Indeplinit 

Unitati, 

mii unit. 

Venit, 

mii lei 

Cost, 

mii lei 

Profit 

Brut, mii 

lei 
1 ziare  8840,0     4860,9 51.3 5346,11 7154,4 7011,29 143.11 

2 reviste 5520.0 338,4 6,13  372,24  3250,5 3088,0 162,5 

3 carti 324,0 156,9 4,45     172,59  1404,9 1334,7 70,2 

4 formulare 780,0 511,2 65,5 858,0 253,0 240.35 12,65 

5 ilustrativa 49020,0  9289,5 19,0  562,0  9214,5 8753,8 460,7 

6 etichete 2100,0 725,7   34,6 798,3  265,6 252.0 13,6  

 

Volumul de producţie de asemenea a fost planificat considerînd factorii de influenţă enumeraţi 

mai sus. Pentru planificarea profitului brut, a fost efectuată o analiză a costului de producţie. 

Cheltuielile directe pentru furnizarea serviciilor poligrafice includ materia prima (hîrtie, cerneala, 

etc.), energia electrică, energia termica, apa, costurile aferente retribuirii muncii, contribuţiile de 

asigurare socială şi medicală aferente salariilor acordate, uzura mijloacelor fixe utilziate în procesul 

de procuţie a serviciilor poligrafice, impozitele şi taxele directe, precum şi alte cheltuieli. 

Mai jos sunt ilustrate planificarea consumurilor şi cheltuielilor pentru volumul de vînzări 

indicat în tabelul de mai sus. 

                                                              Tabelul Nr. 4 . Componenţa costurilor planificate - 2021. 

  Denumire mii lei % 

1 Volumul productiei fabricate si servicii executate 20352,8 

 2 Consumuri si cheltuieli 24247,7 100,0 

 
inclusiv: materiale 7355,3 30,3 

  energie electrica 975,3 4,02 

  energie termica 433,5 1,79 

  apa 57,4 0,23 

  retribuirea muncii 9012,7 37,17 

  asigurari sociale si medicale 2190,3 9,03 

  uzura mijl. fizice si a utilajului 3228,8 13,32 

  impozite si taxe 591,5 2,43 

  Alte cheltuieli 402,9 1,7 
 














