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  Descrierea Generală a Entităţii 

       Fondată în anul 1933, I.S. Editura “Universul” este cea mai veche tipografie din Republica 

Moldova. Tipografia este amplasată pe un cartier complet din centrul capitalei ce tipăreşte de zeci de 

ani la rînd peste 90 ziare, reviste republicane şi raionale, manuale pentru şcoli şi Universităţi, cărţi, 

formulare, pliante, broşuri, articole publicitare etc.   

          ÎS Editura Universul este o întreprindere proprietate de Stat 100%, fondator fiind  Agentia 

Proprietatii Publice, cu un capital social in mărime de 49720373 lei. Fiind o întreprindere la 

autogestiune, entitatea îşi promovează 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 dependenţă de condiţiile actuale ale pieţei. 

          Serviciile poligrafice prestate respectă în totalitate cerinţele tuturor clienţilor, oferind un nivel 

înalt de calitate şi timp real de implementare. 

          Editura Universul este formată din  blocul  de producere cu o suprafaţă de peste 11,000 m
2
.  

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

tipar - broşare, sectorul de pregătire a hârtiei pentru tipar, sectorul de deservire a tehnicii tipografiei. 

         Întreprinderea dispune de un numar impunator de maşini si utilaje tipografice, care permit să fie 

efectuate cele mai complicate lucrări tipografice. Secţia ziare este înzestrată cu  maşina rotativă de 

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

32A3(4+4), ce permite să tipărească 32 de pagini colore concomitent, cu o productivitate înaltă, 

50.000 caiete A3 pe oră şi o calitate germană. Utilajul a fost procurat în anul 2012. Secţia ”Ziare” 

dispune şi de două maşini Rondoset, tipar în două culori, cu o capacitate mare de producere. Sectorul 

de tiparire a ziarelor este un sector  de  baza, din productia planificata. Editura Universul  detine 

întîietatea  printre tipografiile din ţara privind calitatea şi durata tiparirii ziarelor. Acesta în mare 

măsura se datoreaza  utilajului  performant cît şi personalului  care  are o mare experienţa  şi un înalt 

profesionalism. 

 

Avantaje: 

1. calitate înaltă 

2.Termen mai restrîns de realizare a comenzilor 

Riscuri majore: 

1. Tendinta de scadere a cererii pentru publicatiile periodice tipărite . 

2. Apariţia pe piaţa Moldovei a maşinilor de tipar rotative pentru tiparul ziarelor; 

a. Cu o capacitate mai mica şi costuri scăzute la tiraj  mic  

b. Cu paramatrii formatului la hîrtie mai mic –ceea ce permite  tiparul  ziarelor de format mai mic şi a 

costurilor  mai mici; 

c. Cu capacitatea de a tipari ziare cu volum mai mare de 32 pagini  concomitent, ceea ce ar exclude 

necesitatea procesului de intercalare manuală, reypectiv  şi costuri  mici . 
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Sectorul tipar  dispune de o maşină performantă de tipar în patru culori din coală, şi anume o maşina 

de tipar Heidelberg, cu o posibilitate de tipar a hîrtiei de 45 gr, pînă la cartoane de 250 gr. Secţiei de 

tipar îi revine tiparul cărţilor, materialelor de publicitate, afişelor etc., adică tot ce se tipăreşte din 

coală. În secţie se află şi două maşini germane de fălţare, fapt care tehnologic încheagă procesul de 

tipar şi fălţare a publicaţiilor şi duce la o economisire de timp şi costuri. 

Sectorul 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 germană. 

 

Echipa  şi  managmentul întrepriderii  

 

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

Fondator, este de 82 angajaţi. Marea majoritate al angajaţilor sînt specialişti profesionişti, cu studii 

superioare şi experienţă în domeniu. 

 

Personalul  se divizează în 

 

I. Personal muncitoresc. 

 

Personalul muncitoresc la rîndul său se clasifică în: 

a)  industrial productiv; 

b)  neindustrial. 

 

II. Personal administrativ. 

 

Personalul administrativ este compus din 10 angajaţi şi este remunerat conform salariului 

funcţional stabilit. 

Personalul muncitoresc constituie 72  angajaţi şi este remunerat în acord conform volumului 

îndeplinit şi reţelei tarifare. 

Structura organizatorica a întreprinderii este următoarea: 

 

Sectorul administrativ este constituit din administrator-interimar ( director), director 

adjunct. 

 

- secţia economico-financiară 

- secţia de producere 

- serviciul juridic şi resurse umane 

- serviciul  achiziţii,marketing şi aprovizionare 

- secţia de forme şi ziare 

- secţia tipar-broşare 

- secţia pregătirea hîrtiei 

- serviciul deservirii tehnice 

- secţia administrativ-gospodarească 
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Personalul de bază a întreprinderii este constituit din muncitori calificaţi şi anume tipografi-

operatori cu o experienţă vastă în domeniul poligrafiei, majoritatea au peste 25 ani de activitate în 

domeniu.                                         
 

Prezentarea de produse  

Tipografia are capacitatea de executa tiparul  ziarelor  în urmatoarele formule; A3  8 pagini, A3 

16pagini şi A3 32 pagini, toate color.  În acelaşi timp  întreprinderea  are posibilitatea să tipareasca la 

aceasta maşina pe suport  hărtie ziar de 45 gr, cît şi pe hărtie ofset pîna la 80 gr 

Serviciile de tipar offset din coală este de asemenea pe ordinea de zi. Întreprinderea prestează 

servicii de tipar color, atît alb-negru cît şi cărţi, reviste, afişe, materiale comerciale etc. 

În urma restructurării procesului de producere o parte din sălile de producere au fost eliberate, 

acest fapt oferă posibilitatea de a da in locaţiune aceste spaţii.  

Cu toate aspectele  negtive  ce predomina  în economia ţarii, Editura în anul 2020  a executat 

lucrări poligrafice in suma de 19889,1  mln lei, inclusiv:                                                                         

                                                                                                                Tabelul 1. Produse Poligrafice 

 

Denumire 

produse 

Planificat 2019 Realizat 2019 Realizat 2020 

mii lei Pondere mii lei Pondere mii lei pondere Evolutia 

1 ziare 7988.5 48.2 6563.2 30.7 6656 33.5 +2.8 

2 Reviste 4203.3 25.4 3323.1 15.5 2955.0 14.87 -0.63 

3 Cărţi 985.1 5.9 1202.7 5.6 1404.91 7.1 +1,5  

4 formulare 471.0 2.8 315.2 1.5 230.8 1.2 -0,3 

5 ilustrativa 2597.6 15.7 9708.6 45.5 8376.8 42.1 -3.4 

6 etichete 323.1 2.0 274.3 1.3 265.6 1,3 % - 

TOTAL 16568.6 100 21387.1 100 19889.1 100 - 

 

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

poligrafice 

 Piaţa   şi  clienţii 

 

Piaţa poligrafică  a  R. Moldova este  relativ  mică.  Ea se împarte  in  trei  domenii; 

-Publicaţii  periodice 

-Materiale comerciale 

-Carţi  şi manuale 

         Ponderea  Editurii Universul in  tipărirea ziarelor  este de peste  50% din  piaţă. 

        Activitatea de bază  a intreprinderii este prestarea serviciilor poligrafice  care  constitue  

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

redacţiile, editurile, firmele  poligrafice;  PP  Tainele Sanataţii, Russcoe  slovo, Literatura şi arta, 

Saptamîna, Comunistul, Logos  Pres,  Makler, Klass, Moldova Suverană, Monitorul 
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Oficial/Moldpres/, Alunelul, PP Ana Sozu, Moscovschii  komsomoleţ, Revista Basarabia PP, Plus  

inform  PP, Natura  PP, TV Programe  şi altele  

Editura  în  continuare execută  comenzi  directe  de la  firme  şi persoane  fizice, participă la 

toate licitaţiile organizate, de prestare a serviciilor poligrafice, pentru  a ridica productivitatea  

întreprinderii. 

Concomitent, se duce un lucru  enorm  pentru  atragerea  agenţilor  economici  cît  şi  a persoanelor 

fizice de a închiria  spaţiile  neutilizate  in  procesul de producere pentru a majora veniturile 

întreprinderii. 

 

PERFORMANŢELE ECONOMICO-FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII 

Pentru anul 2020  volumul producţiei fabricate a constituit   19889.1  lei, ceea ce reprezintă o 

micsorare cu 1498.0 mii lei faţă de aceeaşi perioada a anului 2019. 

Din tot volumul producţiei fabricate 33,5% constituie tiparul ziarelor 14,87% sunt reviste, 

42,1%  ilustrativă,  7,1% cărţi, formulare,  şi altele. 

Veniturile realizate din darea în locaţiune a imobilului neantrenat în activitatea operaţională 

au constituit 4114,2  lei, ceea ce reprezintă cu 69.5 mii lei mai mult comparativ cu aceeaşi perioada a 

anului 2018. 

Analiza rezultatelor de profit şi pierdere a ÎS Editura "UNIVERSUL" 

Indicatori Perioada de gestiune 

Anul 2019 Anul 2020 

1 2 3 

Venituri din vînzări (tipar+chiria)  25479996 24194106 

Costul vînzărilor  18461149 18668227 

Profit brut (pierdere brută)  7018847 5525879 

Alte venituri din activitatea operaţională  251612 251612 

Cheltuieli de distribuire  485525 349632 

Cheltuieli administrative  6132660 5215489 

Alte cheltuieli din activitatea operaţională  209446 209446 

Rezultatul din activitatea operaţională: profit 

(pierdere)  

442828 2924 

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)  98062 161787 

Profit (pierdere) pînă la impozitare  540890 164711 

Cheltuieli privind impozitul pe venit  47342 19765 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  493548 144946 
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Analiza structurală a veniturilor 

 

Indicatori 

Anul 

2019(lei) 

Ponderea in 

total 

cheltuieli 

Anul 

2020(lei) 

Ponderea 

in total 

cheltuieli 

 

Diferenţa 

Devierea 

ponderii% 

Venit din vînzări 21435293 82.03 19889129 82.03   

Venit din realizarea 

materialelor 
135876 0.52 151103 0.52   

Venit din locaţiune 4044703 15.48 4114238 15.48   

Venit din chiria 

căminului 
43468 0.17 45436 0.17   

Alte venituri 471142 1.80 407599 1.80   

Total venituri 26130482 100 24607505 100   

 

Analiza structurală a cheltuielilor 

  

Indicatori 
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n
u
l 

2
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2
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) 
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Costul vînzărilor  18343657 18668227 32,46 

Cheltuieli comerciale  485525 349632 -1,36 

Cheltuieli generale şi administrative  6132660 5215489 -9,17 

Din care:     

uzura mijloacelor fixe  184775 184775  

remunerarea muncii  3005939 2492680 -5,13 

asigurare socială  541069    448682 -9,24 

asigurare medicală  135267 112171 -2,3 

impozite şi taxe incluse în cheltuieli  1943455 1743112 -2,0 

servicii bancare  31325 18414 -12,9 

alte cheltuieli administrative  290830 215655 -7,5 

Cheltuieli pe cămin  49494 43115 -6,3 

Cheltuieli locaţiune  117492 110102 -7,4 

Cheltuieli operaţionale  511106 56229 -51,2 

Din care:     

Cheltuieli privind realizarea 

materialelor  

56697   

alte cheltuieli operaţionale  454409 56229 -39,82 

Total cheltuieli  25636934 24442794 -140,76 

 

 

 

 




