
 Anexa nr.1 

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea 

informației de către emitenții de valori mobiliare 

 

Raportul semestrial al S.A. „Moldtelecom” pentru semestrul I anul 2022 

(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/ 2012, 

Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului) 

I. Date generale privind entitatea de interes public. 

1. Perioada de raportare: 01.01.2022 – 30.06.2022. 

2. Denumirea completă a entității de interes public: Societatea pe Acțiuni „Moldtelecom”. 

3. Entitatea de interes public reprezintă: Societate pe acțiuni. 

4. Sediul: MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10; 

nr. de telefon/fax: - +373 22 570 101/ +373 22 570 111; 

pagina web oficială: www.moldtelecom.md; 

e-mail: office@moldtelecom.md. 

5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat (IDNO) 1002600048836, 05.01.1999. 

6. Activitatea principală (conform CAEM): J6110 - Activități de comunicații electronice prin rețele cu cablu. 

7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare constituie 1 015 120 360 lei. 

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul si clasa valorilor mobiliare, principalele 

caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN 101 512 036 acțiuni ordinare, valoarea 

nominală a unei acțiuni – 10 lei, cod ISIN – MD14MTEL1001 

9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare: 1 (unu) acționar. 

10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu 

drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și 

cotei acțiunilor deținute 

Denumirea completă a 

persoanei juridice și 

numărul de înregistrare 

(IDNO) 

Numărul de acțiuni cu drept de vot 
Cota deținută în numărul total de 

acțiuni de vot ale emitentului, % 

Preferențiale Ordinare Preferențiale Ordinare 

Agenția Proprietății Publice,  

IDNO - 1006601001090 

X 101 512 036 X 100% 

 

11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:  

Depozitarul central unic al valorilor mobiliare SA, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 57/1, 

Administrator - Savva Alexandru, email: dcu@dcu.md, tel. 022 99 98 71, 022 99 93 58. (Hotărârea CNFP 10/2 din 

09.03.2020) 

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în 

conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012 - se prezintă exclusiv în cadrul raportului anual al entității. 

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, 

membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere). 

 

mailto:office@moldtelecom.md
mailto:dcu@dcu.md


Nr. 

d/o 

Numele, prenumele persoanei cu 

funcții de răspundere ale entității 
Funcția deținută Data alegerii 

a) Membrii Consiliului 

1. Natalia Vrabie Președinte al Consiliului, APP 25.06.2021 

2. Ana Mardare Membru al Consiliului, MIDR 05.11.2021 

3. Dorel Noroc Membru al Consiliului, MF 25.06.2021 

4. Vadim Gumene Membru al Consiliului, ME 05.11.2021 

5. Victoria Ghidora Membru al Consiliului, SA „Moldtelecom” 25.06.2021 

b) Membrii organului executiv 

1. Alexandru Ciubuc Director General Interimar 09.11.2021 

2. Rodica Cucu Director financiar, contabil - șef 01.10.2020 

c) Membrii Comisiei de cenzori 

1. Vitalie Boboc Membru al Comisiei de cenzori, MIDR 05.11.2021 

2. Nelli Ermurachi Membru al Comisiei de cenzori, APP 25.06.2021 

3. Stela Paduca Membru al Comisiei de cenzori, MF 25.06.2021 

d) Comitetul de Audit  

1. Anastasia Arnăut Membrul Comitetului de audit, APP 25.06.2021 

2. Andrei Bălan Membrul Comitetului de audit, MF 25.06.2021 

3. Rodica Nicoară Membrul Comitetului de audit, MEI 17.06.2020 

 

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului, precum și în lista persoanelor cu care 

acestea acționează în mod concertat în perioada raportată. 

În perioada raportată nu au avut loc modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere.  

15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat). 

La data de 21.07.2022 a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice, dosar nr.1002600048836 

din 05.01.1999, modificarea la art.45 alin.(2) al Statutul S.A .„Moldtelecom” componența numerică a Consiliului 

Societății sintagma „5 (cinci) persoane” se substituie cu sintagma „7 (șapte) persoane”. 

16.  Raportul semestrial al S.A. „Moldtelecom” este dezvăluit public prin MSI și pe site-ul oficial al companiei 

www.moldtelecom.md. 

 

II. Situațiile financiare semestriale 

Situațiile financiare semestriale sunt anexate la prezentul raport. 

 

III. Entitatea de audit: 

Denumirea completă a entității de audit: SRL „Moore Stephens KSC” 

Sediul: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 63, of. 6A, et. 6 clădirea Skytower, MD2012; 

Numărul de telefon: +373 22 022 555; 

http://www.moldtelecom.md/


Numele, prenumele administratorului: Elena Panainte 

Data și numărul contractului de audit: 167/A din 20.07.2022 

Numărul și data eliberării licenței: licența AMMII nr. 052414 din 03.12.2015 

 

IV. Raportul de revizuire a situațiilor financiare 

Situațiile financiare nu au fost revizuite, respectiv raportul de revizuire a situațiilor financiare lipsește.  

 

V. Raportul semestrial al conducerii , întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3)  

 

Ritmul creșterii bazei de abonați semestrul I al anului 2022 vs semestrul I al anului 2021 

Serviciu +/- % 

Telefonie fixă -18,2 1,9% 

Broadband 2,6 -63,1% 

Telefonie mobilă 59,8 84,7% 

 

Indicatori economico-financiari 

Denumirea indicatorilor U/m 
Semestrul I Devieri 2022/2021 

2021 2022 

1. Venit total mln lei 846,4 830,0 -16,4 

2. Costuri totale mln lei 747,5 750,0 2,5 

3. Profit operațional (EBT) mln lei 98,9 80,0 -18,9 

4. Rezultat activitatea investiții / 

financiară 
mln lei -4,3 -9,9 -5,6 

5. Profit net mln lei 94,6 70,1 -24,5 

6. Numărul mediu scriptic al 

personalului 
pers 2795 2574 -221 

 

Perspective de dezvoltare a S.A. “Moldtelecom”: 

 Dezvoltarea continuă a rețelelor de bandă largă prin tehnologia GPON, care este mai fezabilă pe plan 

investițional și asigurarea menținerii cotei de piață pe segmentul serviciilor Internet Broadband. 

 Loializarea bazei existente de abonați pe toate segmentele de activitate. Accent va fi pus pe 

implementarea acțiunilor îndreptate spre diminuarea numărului de rezilieri; 

 Îmbunătățirea customer experience prin dezvoltarea de instrumente și mecanisme care ar facilita 

accesul la servicii și la informație; 

 Retenția pro-activă pe toate segmentele de activitate, în special Broadband; 

 Sporirea numărului abonaților la serviciile IPTV și majorarea cotei de piață; 

 Extinderea bazei de abonați pe segmentul de telefonie mobilă și majorarea cotei de piață pe 

segmentul serviciilor de telefonie mobilă Voce;  

 Stabilirea politicii comerciale regionale în funcție de prezența și tipul concurenței 

 Optimizarea costurilor și prioritizarea investițiilor pentru creșterea profitabilității companiei 

 

Activități din domeniul cercetării și dezvoltării 



Pe parcursul primului semestrului I 2022, compania a continuat procesul de dezvoltare a activității sale aferente 

serviciilor de telecomunicații, și s-a orientat preponderent spre: 

- dezvoltarea rețelei de acces la Internet în baza tehnologiei FTTH și GPON; 

- implementarea platformei IPTV ; 

- modernizarea si dezvoltarea rețelei fixe ; 

- extinderea rețelei transmisiuni și transport;  

- dezvoltarea rețelei 4G LTE 1800; 

- dezvoltarea sistemelor informaționale: 

- implementarea proiectelor de economie a resurselor energetice. 

 

Existența filialelor entității 

Corespunzător situației din 30.06.2022 - S.A. „Moldtelecom” este o întreprindere unificată și nu are filiale. 

 

Principalele riscuri și incertitudini  

Analiza practicii manageriale atestă că în cadrul S.A. „Moldtelecom”, controlul intern reprezintă un ansamblu 

de elemente implementate de către responsabilii de la toate nivelurile pentru a deține controlul asupra funcționării 

activităților societății, în raport cu obiectivele stabilite. 

Performanțele obținute de S.A. „Moldtelecom” se datorează în mare măsură capacităților managementului de a 

crea, menține și dezvolta o cultură organizațională puternică, care să motiveze angajații în vederea realizării 

obiectivelor propuse. Astfel, pentru realizarea obiectivelor setate societatea își desfășoară activitatea pe baza unor 

strategii bine definite din punct de vedere tehnic și economic. 

Totodată, în luna februarie 2022 a fost semnat un acord între guvernele și autoritățile de reglementare în 

domeniul de telecomunicații electronice din Republica Moldova și România pentru luarea unor măsuri în vederea 

reducerii tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele 

două state. Este de menționat faptul că, reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a 

celor de apeluri internaționale (implementarea proiectului „Roam Like at Home”), va avea impact asupra veniturilor 

Moldtelecom. Impactul estimat este în limita pragului de semnificație. Conducerea va monitoriza impactul potențial 

și va lua toate măsurile pentru atenuarea impactului. 

Războiul din Ucraina a declanșat cea mai mare criză a refugiaților din Europa. Astfel, în temeiul prevederilor 

Hotărârii Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență, pct. 19 din Dispoziția nr. 1 din 24 februarie 

2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, și conform Regulamentului privind organizarea 

și funcționarea Centrului de plasament temporar pentru refugiați, prin Ordinul nr.76 din 05.03.2022 al Agenției 

Naționale Asistență Socială, a fost aprobată crearea de către S.A. „Moldtelecom” a Centrului de plasament temporar 

pentru refugiați din r-nul Orhei sat. Ivancea. Capacitatea maximă a centrului constituie 100 persoane. Costurile 

suportate de întreținere a Centrului sunt rezonabile și nu exista nici un impact evident asupra situațiilor financiare 

S.A. „Moldtelecom”. Conducerea va monitoriza impactul potențial și va lua toate măsurile pentru atenuarea 

impactului. 

 

Protecția mediului 

Activitatea întreprinderii privind protecția mediului ambiant se efectuează în conformitate cu următoarele acte 

legislative de bază: 

Legea R. Moldova privind protecția mediului înconjurător nr.1515-XII din 16.06.93; 

Legea R. Moldova privind protecția aerului atmosferic nr.1422-XIII din 17.12.97; 

Legea R. Moldova privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.98. 



Pe parcursul semestrului a fost realizată o serie de măsuri în direcția prevenirii și reducerii emisiilor de poluanți 

în atmosferă de la sursele fixe și mobile, inclusiv: 

- realizarea unor acțiuni în scopul utilizării cât mai economicoase a energiei, apei; 

- reducerea utilizării substanțelor toxice; 

- dotarea surselor generatoare de noxe cu dispozitive, capabile de a reduce noxele evacuate sub limitele 

admisibile, stabilite de autorizațiile pentru mediu; 

- asigurarea supravegherii permanente a construcțiilor și instalațiilor pentru prevenirea avariilor și poluării 

accidentale a mediului; 

- asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru prevenirea poluării mediului cu substanțe toxice, volatile, 

inflamabile sau cu pulberi de orice fel. 

Periodic este efectuat controlul asupra stării de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor de 

poluanți în atmosferă.  

 

Oportunități profesionale ale angajaților 

Formarea și dezvoltarea profesională continuă a angajaților S.A. “Moldtelecom” reprezintă vectorul 

primordial pentru implementarea strategiilor de dezvoltare ale Companiei, precum și o bază solidă pentru 

asigurarea succesului organizațional. Având la bază acest deziderat, în conformitate cu necesitățile de 

formare și dezvoltare continuă a angajaților, vor fi realizate o serie de activități de investire în capitalul uman, 

menite să sporească valoarea profesională a resursei umane, precum și să contribuie la îmbunătățirea 

rezultatelor și performanței organizaționale. 

În funcție de necesitățile de instruire ale diferitor categorii de personal, instruire personalului va fi 

orientată spre realizarea unor obiective strategice vizând extinderea rezervorului de cunoștințe și aptitudini 

al personalului pe diverse domenii, necesar desfășurării unei activități eficiente și performante. În acest scop, 

se vor elabora programe de instruire: cu caracter general, cu caracter specializat, a noilor angajați, de 

dezvoltare managerială, la implementarea tehnologiilor și echipamentelor noi, la executarea unor proceduri 

noi sau a unor proiecte speciale etc.. Valoarea și randamentul acestor programe va apărea ca rezultat al 

utilizării capitalului intelectual al personalul instruit în realizarea obiectivelor de serviciu și îmbunătățirea 

proceselor de muncă. 

 

Declarație nefinanciară 

Pe parcursul primului semestrului 2022, S.A. “Moldtelecom”, în conformitate cu Statutul și Licențele de 

Activitate nr. 020447 din 29.06.2006 – “Prestarea serviciilor de telefonie fixă interurbană și internațională”, 

nr.001779 din 29.06.2021 – “Utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe 450 MHz”, 

nr.065190 din 09.12.2008 – „Utilizarea frecvențelor și canalelor radio în scopul furnizării rețelelor și 

serviciilor de comunicații electronice mobile celulare de generația a treia (3G), banda de frecvențe 2100 

MHz” și nr.000238 din 25.07.2014 – „Utilizarea frecvențelor radio din banda de frecvențe 1800 MHz în 

scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre”, a 

desfășurat activități de prestare a serviciilor de telefonie fixă interurbană, internațională, a serviciilor de 

telefonie mobilă celulară în standardele UMTS și LTE, a serviciilor în domeniul informaticii și IPTV. 

În calitate de operator național de telecomunicații S.A. “Moldtelecom” prestează toată gama de servicii: 

- Telefonie fixă tradițională: locală, interurbană, internațională; 

- Internet, Transport date, IPTV; 

- Închiriere circuite; 

- Telegrafie și Telex 



- Telefonie mobilă celulară UMTS şi L TE.

Activitatea S.A. "Moldtelecom" se desfăşoară în conformitate cu reglementările ANRCETI şi cu Legea
comunicaţiilor electronice nr 241-XVI din 15.11.2017. 

Descrierea politicii entităţii de interes public cu privire la dividende 

Politica Societăţii cu privire la dividend este construită în confonnitate cu prevederile Legii nr.1134 din 
02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, interesele acţionarilor şi rezultatele financiare ale Societăţii la 
sfârşitul anului. 

Astfel, în calitate de dividende între acţionari se repartizează cota-parte din profitul net al societăţii, în 
corespundere cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni care le aparţin. 

Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor. Obligaţiile societăţii referitoare la plata 
dividendelor apar la data anunţării hotărârii organului competent cu privire la plata lor. 

Dividendele sunt achitate anual, în confom1itate cu deciziile Adunărilor generale anuale a acţionarilor 
ţinute în perioada anilor 2020 - 2022, în cuantumul stabilit din profitul net obţinut. Cuantumul dividendelor 
anunţate şi achitate în anii 2020 - 2022 a constituit 50% din profitul net obţinut pentru fiecare an, respectiv: 

- în anul 2020- au fost achitate dividende în sumă de 14754418,16 lei;
- în anul 202 I - dividendele nu s-au achitat. Confonn art.46 alin.( 6) din Legea nr.1134/1997 privind

societăţile pe acţiuni s-a decis acoperirea pierderilor înregistrate în anii precedenţi; 
- în anul 2022 - au fost achitate dividende în sumă de 29314819 .34 lei

VI. Declaraţiile persoanelor responsabile ale entităţii de interes public (conform pct.15 sbp.3
din Regulament). 

Denumirea unităţii: S.A. ,,Moldtelecom" 

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfănt, 1 O 

Cod fiscal: 1002600048836 

Declaraţie: 

În conformitate cu prevederile pct.19 sbp.4 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către 
emitenţii de valori mobiliare aprobat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare prin Hotărârea nr.7/11 din 
12.02.2016 declar că-mi asum răspunderea privind întocmirea situaţiei financiare aferente semestrului I 2022 şi 
confinn că: 

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare semestriale sunt în confonnitate cu
reglementările contabile aplicate la 30.06.2022; 

b) Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte
infomiaţii referitoare la activitatea desfăşurată; 

c) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de c01tf itate.

Director General Interimar -----�----�Alexandru Ciubuc 



Denumirea unităţii: S.A. ,,Moldtelecom" 

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 10 

Cod fiscal: 1002600048836 

Declaraţie: 

În confom1itate cu prevederile pct.19 sbp.4 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către 
emitenţii de valori mobiliare aprobat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare prin Hotărârea nr.7/11 din 
12.02.2016 declar că-mi asum răspunderea privind întocmirea situaţiei financiare aferente semestrului I 2022 şi 
confirm că: 

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu
reglementările contabile aplicate situaţie la 30.06.2022; 

b) Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, perfonnanţei financiare şi a celorlalte
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; 

c) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

/ Director financiar, contabil-şef 
� 

Rodica Cucu 

VIl. Informaţii privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare 

Nr. Denumirea Data Organul de Sursele unde s-a Alte modalităţi Informaţii relevante 

d/o evenimentului producerii conducere dezvăluit public de informare şi aferente respectivului 

evenimentu autorizat, decizia organului de data informării eveniment 

lui care a luat conducere autorizat, acţionarilor ( de 

decizia data publicării/ specificat) 

corespunză plasării inform aţi ei 

toare, şi 

data 

adoptării 

deciziei 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Convocar.:a 07.06.2022 Holărân:a Aviz de convocare art.58 alin.(8) X 

adunării generale Consiliului înregistrat 07.06.2022 din Legea 

a acţionarilor sau, Societăţii https://moldtelecom.md/ privind 

după caz, de.cizia din ro/personal/news/3 58 societăţile pe 

organului 02.06.2022 acţiuni 

competent privind (proces nr.1134/1997 

refuzul de a verbal nr. 

convoca adunarea .10/21). 

generală a 

acţionarilor 



2 

11 

27 

Desîaşuran:a 27.06.2022 
adu nării generale 
a acţionarilor şi 
deciziile aprobate 
sau, după caz, 
infom1aţia privind 
adunarea generală 
a acţionarilor care 
nu a avut loc din 
cauza lipsei de 
cvorum 

Substituirea 
entităţii de audit 

27.06.2022 

Oricare alt 27.06.2022 
eveniment care 
influenţează sau 
poate influen(a 
activitatea sau 
preţul valorilor 
mobiliare ale 
emitentului (a se 
specifica concret) 

Hotărârea 
Consiliului 
Societăţii 
din 
02.06.2022 
(proces 
verbal nr. 
10/21). 

Hotărârea 
Adunării 
Generale 
nr.52 din 
27.06.2022 

Hotărârea 
Adunării 
Generale 
nr.52 din 
27.06.2022 

Avizul 
convocarea 

privind 
expediat 

unicului acţionar la data 
de 07.06.2022 

X 

X 

X 

I. A fost aprobată darea de
seamă financiară anuală a
Societăţii.
2. A fost aprobată darea de
seamă anuală a Consiliului
Societăţii.
3. A fost aprobată darea de
seamă anuală a Comisiei de
cenzori.
4. A fost aprobat raportul
Comitetului de audit.
5. A fost confirmată
entitatea de audit pentru 
efectuarea auditului 
obligatoriu ordinar pentru 
anul 2022 şi stabilit 
cuantumul retribuţiei 
serviciilor ei. 
6. A fost repartizat profitul
net pentru anul 2021 şi
aprobat normativele de
repartizare a profitului net
pentru anul 2022.
7. Au fost aprobate direcţiile
prioritare de dezvoltare a
S.A. ,,Moldtelecom" pentru
anul 2022-2024.
8. Cu privire la modificarea
Statutului societăţii.

SRL „Moore Stephens 
KSC" 

Modificare în Statutul 
Societă(.ii pe Acţiuni prin 
majorarea numărului de 
membri a Consiliului 
societăţii de la 5 la 7 

VIII. Date anuale privind tranzacţiile efectuate de către emitent cu propriile sale acţiuni

Se prezintă exclusiv în cadrul raportului anual al entităţii 

IX. Semnarea

Membrul Consiliului 

Organul executiv 

/ Director financiar, contabil - şef 




