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    Fondata în anul 1933, Î.S. Editura ,,Universul”, considerată drept cea mai veche 

tipografie din R. Moldova, amplasată pe un cartier complet din centrul Chișinăului, 

joacă un rol important pe piața serviciilor poligrafice din R.Moldova,oferind soluţii prin 

implementarea de know how în tehnologie,tipărind zeci de ani la rînd peste 90 ziare și 

reviste republicane și raionale, manuale pentru școli și Universităţi, cărţi, 

formulare,pliante, broşuri,articole publicitare etc.   

   Pentru editarea și tiparul celor opt volume Mihai Eminescu, la ediţia a X-a a Salonului 

de carte, tipografiei i-a fost acordat titlul Tipografia Anului! In anul 2015 la salonul 

International de Carte, tipografia devine premiantă pentru albumul Eminesciana Plastică, 

autor Ion Daghi.  

   Î.S. Editura ,,Universul” este o întreprindere proprietate de Stat 100%, Fondator fiind 

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, cu un capital social în mărime de 51145258 

lei. Fiind o întreprindere la autogestiune, îşi promovează ea însăși bugetul anual, îşi 

alege furnizorii de materiale şi comanditarii cu care colaborează, prestează  independent 

servicii poligrafice şi alte servicii conform principiilor de piaţă, îşi variază 

nomenclatorul produselor în funcție de condiţiile concrete ale pieţei. Serviciile 

poligrafice prestate respectă în totalitate cerințele tuturor clienților, oferind un nivel înalt 

de calitate și timpi reali de implementare.  

   Editura ,,Universul” este formata din trei blocuri  de producere cu o suprafață de peste 

15000 m
2
, cu deschidere la un vad comercial perfect. De asemenea, întreprinderea 

dispune de un depozit bine amplasat, care permite stocarea unei cantităţi suficiente de 

materie primă, chît și articolelor finite.   

   Editura ,,Universul” dispune de mai multe secţii de producere precum: secţia de ziare, 

secţia de tipar, secţia de broşare, sectorul de pregătire a hîrtiei pentru tipar, sectorul de 

deservire tehnică a tipografiei. 

   Întreprinderea dispune de un număr impunător de maşini și utilaje tipografice, care 

permit să fie efectuate cele mai complicate lucrări tipografice.  

   Secţia ziare este înzestrată cu cea mai performantă maşină rotativă de tipar din 

Moldova, Man Roland Uniset 70, compusă din patru secţii color cu o formulă de tipar 

32A3(4+4),ce ne permite să tipărim 32 pag color concomitent, cu o productivitate înaltă, 

50000 caiete A3 pe oră și o calitate perfectă, germană. Mașina a fost procurată în anul 

2012. Această maşină ne oferă posibilitatea să mărim substanţial numărul comenzilor în 

patru culori, dat fiind faptul că presa periodică din mono-bicolora treptat trece la 

policromie cu o calitate înaltă a tiparului. Această maşină ne va permite să rezistăm în 

fața concurenței puternice de pe piaţa poligrafică. Secţia ziare dispune și de două maşini 

Rondoset, tipar în două culori cu o capacitate mare de producere. Sectorul de tipărire a 



ziarelor este un sector de bază, din producţia planificată, acestui sector ii revine peste 

50%. În domeniul tipăriria ziarelor, Editura ,,Universul” deţine întîietatea printre 

tipografiile din țară privind calitatea și durata tipăririi. Aceasta în mare măsură se 

datorează utilajului performant chit si personalului care are o mare experienţă si un înalt 

profesionalism. 

Secţia tipar dispune de o maşina performanta de tipar in patru culori, din coala si 

anume o maşina de tipar Heidelberg, cu o posibilitate de tipar a hirtiei de 45 gr, pînă la 

cartoane de 250 gr. Secţiei de tipar ii revine tiparul carţilor, materialelor de publicitate 

,afişelor etc, adică tot ce se tipăreşte din coala. In incinta secţiei se afla si doua maşini 

germane de fălţare, fapt care tehnologic încheagă procesul de tipar si fălţare a 

publicaţiilor si duce la o economisire de timp si costuri. 

Secţia de broşare si finisare a materialelor tipărite este înzestrată la rîndul ei cu 

maşini automate de încleiat, maşini de broşare si ghilotine, toate sînt de  fabricaţie 

germana. 

 

ECHIPA ȘI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII 

 

În prezent, numărul angajaţilor la întreprindere, conform Statelor de personal, 

aprobate de Fondator, este de 130 angajaţi. Marea majoritate a angajaţilor  sînt 

specialişti profesionişti, cu studii superioare și experienţă în domeniu.  

 

Personalul se divizează în: 

I. Personal muncitoresc: 

a) industrial productiv, 

b) neindustrial. 

II. Personal administrativ: 

Personalul administrativ e compus din 13 angajaţi si  este remunerat conform 

salariului funcţional stabilit. Personalul muncitoresc constituie 117 angajaţi și este 

remunerat în acord conform volumului îndeplinit, conform reţelei tarifare.  

Personalul de bază a Întreprinderii este constituit din muncitori calificaţi și anume 

tipografi-operatori cu o experienţă vastă în domeniul poligrafiei, majoritatea au peste 25 

ani de activitate în domeniu. De asemenea personalul administrativ posedă o mare 

experienţă îi calificare înaltă. 

 

PREZENTAREA DE PRODUSE 

 

Criza economică  din republică a dus la înrăutățirea gravă a situației agenților 

economici din domeniul poligrafic. Cu toate acestea, Întreprinderea prestează o gamă 

largă de servicii poligrafice. În prim plan sînt serviciile de tipar a ziarelor. Odată cu 

achiziționarea mașinii rotative Man Roland, spectrul de servicii pentru tiparul ziarelor se 



măreşte vădit. Se măreşte posibilitatea tiparului în diferite formule, A3 8 pagini, A3 16 

pagini și A3 32 pagini, toate color. În același timp avem posibilitatea să tipărim la 

această mașină pe suport hîrtie ziar de 45 gr, atît și pe hîrtie ofset pînă la 80 gr. Această 

maşină ne aduce un avantaj față de concurenții direcţi prin parametrii tehnici cu care este 

înzestrată. De asemenea prestăm servicii de tipar a ziarelor alb-negru.  

Serviciile de tipar ofset din coală este de asemenea pe ordinea de zi. Prestăm 

servicii de tipar color, atît și alb negru și anume tipărim cărți, reviste, afișe, materiale 

comerciale etc. 

Cu toate aspectele negative ce predomină în economia țării, Editura in anul 2015 a 

executat lucrări poligrafice în sumă de 28,1 mln lei, inclusiv:     

 

Anul    2015 

  

Anul    2014 

       Denumire 

 

mii lei 

 

Denumire 

 

mii  lei 

ziare 

 

12200.9 

 

ziare 

 

13315.7 

reviste 

 

3364 

 

reviste 

 

3506.5 

cărti 

 

1878.3 

 

carti 

 

1738.5 

formulare 

 

1678.4 

 

formulare 

 

750.5 

ilustrații 

 

8723.2 

 

ilustrații 

 

8616.9 

etichete 

 

280.1 

 

etichete 

 

33.2 

Total 

 

28124.9 

   

27961.3 

 

În  anul 2015 comparativ cu anul 2014 s-a tipărit producție marfă conform tabelei 

de mai jos: 

Nr. 

d/o Denumire Unit. măsură 

 

Denumire Unit. măsură 

 

  

1 ziare 4pag A2 21731.7 ziare 4pag A2 33453.0 

2 reviste mii ex. 464 reviste mii ex. 543.7 

3 carti mii ex. 554.8 carti mii ex. 382.8 

4 formulare Impr.cr.mii 2227.1 formulare Impr.cr.mii 1879.3 

5 Ilustrații Impr.cr.mii 47055.3 ilustrații Impr.cr.mii 68918.5 

6  etichete Impr.cr.mii 1690.3 etichete Impr.cr.mii 127.4 

 

  Sortimentul producției fabricate se schimbă, fiind dictat de condiţiile pieţei serviciilor 

poligrafice.     

        

 



PIAȚA ȘI CLIENȚII 

 Piaţa poligrafică a Republicii Moldova este relativ mica. Ea se împarte in trei domenii: 

1. Publicații periodice( ziare si reviste) 

2. Materiale comerciale 

3. Cărți si manuale 

 Ponderea Editurii ,,Universul” în tipărirea ziarelor este de peste 50% din piață.  

 

  Activitatea de bază a Întreprinderii  este prestarea serviciilor  poligrafice care constituie  

aproximativ  90%  din volumul total servicii prestate. Clienţii de bază ai Întreprinderii  

rămîn redacţiile, editurile, firmele poligrafice: PP ”Panorama”, ”Tainele Sanatatii”, 

”Русское слово”, „Literatura si Arta”, „Timpul de dimineață”, „Saptamîna”, „Vocea 

Poporului”, ”Comunistul”, „Logos Press”, „National”, „Makler”, „Klass” , „Moldova 

Suverană”, ”Monitorul Oficial /Moldpres/”, „Florile Dalbe”, „Alunelul”,” Noi”, 

„Московский комсомолец”, ”Эксперт новостей”, PP „Ana Sozu”, „Revista 

Basarabia”, PP ”Procooperatia”, PP ”Plus Inform”, PP „Natura”, PP „Cronica”, PP ”TV 

Programe”, PP ”Noi”, Uniunea Bisericilor Adventiste și altele. 

   Colaboram  cu  diverse edituri din ţară cum ar fi: Prut  International, Cartier, Pro-Noi, 

Balacron  și altele. 

   Executăm comenzi directe de la firme și persoane fizice, să participam la toate  

licitațiile pentru a face față cerințelor de producție, să majorăm spatiile date în chirie  

pentru ca să finisăm anul cu profit care să fie reinvestit  pentru dezvoltarea 

Întreprinderii. 

 

VENITURI ȘI CHELTUELI 

 

  Venitul total al Editurii pentru perioada de gestiune constituie 42170460 lei constituit 

din venitul din vînzări – 27883022  lei, venit din realizarea materialelor – 405440 lei, 

venit din chirie - 4283724 lei; venit din chiria căminului - 43871 lei, alte venituri 

constituie 1677254 lei şi venitul din activitatea financiară (diferenţa de curs favorabilă) – 

7877149 lei. 

   Suma totală a cheltuielilor suportate de către Întreprindere pe perioada anului 2015 se 

estimează la 41925626 lei dintre care cheltuielile aferente costului vînzărilor 22433332 

lei, cheltuielile comerciale – 65124 lei, cheltuieli privind creanţe comerciale 

compromise - 2242686  lei, cheltuieli generale şi administrative - 6440125 lei. 

   Respectiv, uzura mijloacelor fixe constituie – 238564 lei, uzura activelor nemateriale – 

6197 lei, remunerarea muncii 2507996 lei, asigurarea socială - 496707 lei şi asigurarea  

medicală – 94596 lei, impozitele şi taxele incluse în cheltuieli – 2132008 lei,  serviciile 



bancare 85142 lei, alte cheltuieli administrative – 874291 lei. Cheltuielile aferente 

gestionării blocurilor locative pentru anul 2015 au constituit 44246 lei, iar a bazei de 

odihnă 162400 lei.  

ACȚIUNI CONCRETE 

 

În baza renovării tehnice trebuie să fie lărgit în continuare nomenclatorul 

producției fabricate, îmbunătățirea calității pentru a asigura stabilitate Editurii în 

condițiile concurenței crescînde.  

Analizînd rezultatele activității  desfășurate in 2015, considerăm necesare pentru 

munca Întreprinderii următoarele priorități:  

a)  sporirea volumului de producţie şi veniturilor Editurii prin creşterea numărului 

de comenzi şi al venitului adus de ele;  

b)  sporirea numărului de ziare color în funcţionării maşinii de tipar color rotative  

cu formula tiparului 4+4;  

c )  sporirea tirajelor publicaţiilor  alb-negru  - imprimate pe  hîrtie de ziar, inclusiv 

pe hîrtia din restanţe;  

d) sporirea numărului şi a tirajelor cărţilor editate  şi  tipărite  la comandă, inclusiv 

a manualelor cu tiraj mare, alb negru şi tipar color ;  

e ) sporirea volumului producţiei ilustrative şi, respectiv, a veniturilor  provenite 

din ea . 

Sporirea volumului de producere va aduce la micşorarea cheltuielilor producţiei, iar 

venitul obţinut ne va da posibilitate de a achita   creditul și dobînda.  

În condiţiile economiei de piaţă, ne vom strădui să producem şi să oferim servicii 

poligrafice şi în anii următori conform cerinţelor pieţei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFORMANŢELE ECONOMICO-FINANCIARE  

ALE ÎNTREPRINDERII 

 

Situaţia de profit şi pierdere de la 01 ianuarie 2015 pînă la 31 decembrie 2015 

 

Indicatori 

Perioada de gestiune 

 

Precedentă 

 

Curentă 

 

1 3 4 

Venituri din vînzări 27914760 32166746 

Costul vînzărilor 23504098 22706769 

Profit brut (pierdere brută)   4410662 9459977 

Alte venituri din activitatea operațională 3263794 2126565 

Cheltuieli de distribuire 101633 2307809 

Cheltuieli administrative 6199767 6602526 

Alte cheltuieli din activitatea operațională 1645379 1212300 

Rezultatul din activitatea operațională: profit 

(pierdere)  

(272323) 1463907 

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (736887) (998442) 

Profit (pierdere) pînă la impozitare  

 

(1009210) 465465 

Cheltuieli privind impozitul pe venit  220631 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 

 

(1009210) 244834 

 

 

 

 

 

 



Retribuţiile conducerii întreprinderii şi ale membrilor  Consiliului de 

Administraţie 
 

   Retribuţia lunară, pentru anul 2015 a dlui Iurie GABURA , administrator al Î.S. 

Editura „Universul” este de 9329  lei 

   Retribuţia anuală a membrilor Consiliului de Administraţie a Î.S. Editura „Universul” 

este prezentată în următorul tabel: 

 
             

Nr. 

d/o 

Numele  Prenumele 

Membrilor 

Consiliului/reprezent

antului 

Statului/unităţii 

administrativ-

teritoriale 

Funcţia deţinută în 

cadrul Consiliului 

societăţii pe acţiuni/ 

întreprinderii de stat 

sau municipale 

Numărul şi data 

procesului verbal, 

ordinului privind 

desemnarea în 

consiliu/reprezentant 

al statului/unităţii 

administrativ - 

teritoriale 

Data 

expirării  

împuternic

irilor 

acordate 

Numărul 

de şedinţe 

la care a 

participat 

Mărimea 

totală a 

indemniza

ţiei 

achitate pe 

parcursul 

anului 

gestionar 

1. Nelea Vîrlan 

 

Preşedintele Consiliului 

de Administraţie 

Ordin nr.91-A din 

05.03.2013 

 5 12000 lei 

2. Roman Cazan 

 

Membru Consiliului de 

Administraţie 

Ordin nr.164-A din 

09.12.2009 

Ordin 

nr.379-A 

din 

08.05.2015 

1 - 

3 Sorin Mihail 

 

Membru Consiliului de 

Administraţie 

Ordin  nr. 379-A din 

08.05.2015 

 4 12000 lei 

3. Natalia Postalachi Membru Consiliului de 

Administraţie 

Ordin nr.138-A din 

08.04.2014 

 4 12000 lei 

4 Iurie Scutaru Membru Consiliului de 

Administraţie 

Ordin nr.451-A din 

09.12.2013 

 5 - 

5. Cornelia 

Ceaichişciuc-Leon 

Membru Consiliului de 

Administraţie 

Ordin nr.451-A din 

09.12.2013 

 

 5 - 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 


