
Raportul financiar al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2014  

 

Bugetul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei ( ANRCETI) pentru anul de gestiune 2014 a fost aprobat, în temeiul 

art. 12 alin.(1) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007, de Consiliul de 

Administraţie al ANRCETI prin Hotărârea sa nr. 60 din 15.11.2013, în mărime de 23795,0 

mii lei. Ulterior, Consiliul, prin hotărârile sale nr. 32 din 14.07.2014 şi nr. 61 din 30.12.2014, 

a operat rectificări la buget şi a aprobat cuantumul acestuia în sumă de 25028,6 mii lei. 

Veniturile  s-au format din plăţile de reglementare şi monitorizare achitate de către 

furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, plăţile pentru resursele de 

numerotare atribuite furnizorilor  şi din alte venituri. Cuantumul plăţii de reglementare şi 

monitorizare pentru anul 2014 a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr. 58 din 22.10.2013 la nivelul de 0,3 la sută din volumul veniturilor  provenite 

din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice. Plăţile pentru resursele de 

numerotare au fost achitate de către furnizori conform tarifelor stabilite prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010 cu modificările ulterioare. 

În anul 2014 veniturile efective au totalizat 18406,2 mii lei sau 73,5% din nivelul 

planificat. Această situaţie se datorează faptului că ANRCETI a modificat, conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 461 din 16.06.2014 prin care au fost operate modificări 

şi completări în Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea 

Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (pct. 3 

alin.(6), metoda de emitere a facturilor şi, respectiv, de reflectare a veniturilor efective în 

evidenţa contabilă. Astfel, începând cu 1 septembrie 2014 se emit, în mod obligatoriu, facturi 

privind veniturile calculate exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „ E-Factura”. În 

urma aplicării acestei proceduri  eliberarea facturilor şi înregistrarea veniturilor aferente taxei 

de reglementare pentru trimestrul IV al anului 2014 a fost efectuată în anul 2015, şi, 

respectiv, veniturile au fost înregistrate în anul 2015. 

Cheltuielile efective ale ANRCETI în anul 2014 au constituit 23855,4 mii lei, ceea ce 

reprezintă 95,3 la sută faţă de prevederile anuale (Tabelul nr. 1).  

 

Tabelul nr.1 Date despre încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale în  anul 2014  

 (mii lei) 

Denumirea Aprobat 

iniţial pe     

an 

Plan 

precizat 

pe an 

Executat  în perioada 

de gestiune 

Datorii 

Venituri/ 

cheltuieli 

de casă   

Venituri/ 

cheltuieli 

efective 

total 

debitoar

e 

creditoa

re 

I.Venituri, total 23795,0 25028,6 23096,7 18406,2 110,2 67,5 

II.Cheltuieli, total 23795,0 25028,6 23733,7 23855,4 169,9 85,2 

inclusiv       

2.1 Retribuirea muncii 15635,9 15635,9 15478,3 15478,6   

2.2 Contribuţii de 

asigurări sociale de stat 

obligatorii 

3504,4 3504,4 3493,2 3492,9   

2.3 Plata mărfurilor şi 

serviciilor 

2114,0 3147,6 2842,8 3069,5 51,4 85,2 

2.4 Deplasări în interes de 

serviciu şi şcolarizarea 

personalului 

750,0 750,0 586,5 599,5   



2.5 Contribuţii de 

asigurări medicale de stat 

obligatorii 

590,7 590,7 585,1 585,6   

2.6 Procurarea mijloacelor 

fixe 

1200,0 1400,0 747,8 629,3 118,5  

Diferenţa dintre cursul 

de schimb al mijloacelor 

valutare  

  

24,0 24,0 

  

Soldul la începutul 

perioadei de gestiune 

  1922,4 7192,0   

Soldul la sfîrşitul 

perioadei de gestiune 

  1309,4 1766,8   

 

Bilanţul executării bugetului ANRCETI la 31.12.2014 (Tabelul nr.2) arată că valoarea 

activelor şi pasivelor de bilanţ s-a micşorat, faţă de situaţia din 31.12.2013, cu 5239,3 mii lei 

şi a însumat 12725,9 mii lei. Această evoluţie  a fost cauzată, în mare parte, de reflectarea în 

evidenţa contabilă a veniturilor aferente taxei de reglementare pentru trimestrul IV al anului 

2014 în anul 2015, fapt ce a condus la micşorarea  soldului datoriilor debitoare la sfîrşitul 

anului 2014 reflectat în activul bilanţului şi soldul veniturilor din mijloacele speciale reflectat 

în pasivul bilanţului.  

 

Tabelul nr.2 Bilanţul executării bugetului ANRCETI la 31.12.2014   
(mii lei) 

 

Indicatorii 

 

La început de 

an 

La sfîrşit de an 

pînă la 

închiderea 

anuală 

după închiderea 

anuală 

ACTIV    

Mijloace fixe 9758,4 9745,9 9745,9 

Stocuri de materiale 441,3 325,7 325,7 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 937,7 1060,5 1060,5 

Mijloace băneşti 1932,5 1313,7 1313,7 

Decontări 4895,3 280,1 280,1 

Cheltuieli 0,0 23855,4  

Total activ 17965,2 36581,3 12725,9 

PASIV    

Fonduri şi mijloace cu destinaţie specială 10696,1 10806,4 10806,4 

Decontări 77,1 152,7 152,7 

Venituri 7192,0 25622,2 1766,8 

Total pasiv 17965,2 36581,3 12725,9 

 

Executarea bugetului ANRCETI  pentru anul 2014 a fost verificată de compania de audit 

„Moldauditing” SRL. În raportul de audit, întocmit de compania respectivă, se arată că 

aceasta nu a depistat derogării de la normele evidenţei contabile şi a actelor normative în 

vigoare. Raportul financiar al ANRCETI şi raportul de audit privind executarea bugetului 

ANRCETI pentru anul 2014 au fost prezentate Guvernului în termenul stabilit de Legea 

comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007 (către 1 martie 2015). 

 

Aliona AFTENIUC,  

Contabil şef al ANRCETI 


