
Raportul financiar al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației pentru anul 2015 

 

            Bugetul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației ( ANRCETI) pentru anul de gestiune 2015, în mărime de 24650,0 mii lei, a fost aprobat, 

în temeiul art. 12 alin.(1) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007, de către 

Consiliul de Administrație al ANRCETI prin Hotărârea nr. 49 din 14.11.2014. Ulterior, Consiliul 

prin Hotărârea sa nr. 78 din 29.12.2015, a operat rectificări la buget și a aprobat cuantumul acestuia 

în sumă de 24813,6 mii lei. 

            Veniturile bugetului ANRCETI s-au format din plățile de reglementare și monitorizare 

achitate de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, plățile pentru resursele de 

numerotare atribuite titularilor licențelor de utilizare a acestor resurse și din alte venituri. Cuantumul 

plății de reglementare și monitorizare pentru anul 2015 a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr. 48 din 23.10.2014 la nivelul de 0,3 la sută din volumul venitului 

provenit din activitățile practicate în domeniul comunicațiilor electronice de către furnizorii de rețele 

și servicii de comunicații electronice. Plățile pentru resursele de numerotare au fost achitate conform 

tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010, cu 

modificările și completările ulterioare. 

            În anul 2015, veniturile de casă au totalizat 23500,4 mii lei, iar soldul mijloacelor bănești la 

începutul perioadei de gestiune a constituit 1309,4 mii lei. Astfel, ANRCETI a dispus de resurse 

financiare proprii în sumă de 24809,8 mii lei, care au fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor 

curente în anul 2015, cheltuieli care au alcătuit 23861,4 mii lei. Soldul mijloacelor bănești de la 

sfârșitul anului 2015 în sumă de 984,7 mii lei a fost transferat în bugetul anului 2016. (Tabelul nr. 1).  

 

 

Tabelul nr.1 Date despre încasarea și utilizarea mijloacelor speciale pentru anul 2015                                                                                                                                                                   

(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 

debit credit 

I. Venituri, total 

 
23650,0 23504,2 23500,4 23538,5 102,9 53,7 

II. Cheltuieli, total 24650,0 24813,6 23861,4 24047,5 23,8 69,2 

inclusiv       

2.1 Retribuirea muncii 16754,3 16682,3 16043,3 16043,3   

2.2 Contribuţii de asigurări 

sociale de stat obligatorii 

3790,3 3710,3 3593,9 3593,9   

2.3 Plata mărfurilor şi 

serviciilor 

2395,7 2481,9 2463,1 2530,7 23,8 69,2 

2.4 Deplasări în interes de 

serviciu şi şcolarizarea 

personalului 

727,7 527,7 521,3 521,3   

2.5 Contribuţii de asigurări 

medicale de stat obligatorii 

633,9 663,9 660,5 660,5   

2.6 Procurarea mijloacelor 348,1 747,5 579,3 697,8   



fixe 

Diferența dintre cursul de 

schimb al mijloacelor 

valutare  

  

36,3 36,3 

  

Soldul la începutul 

perioadei de gestiune 

1000,0 1309,4 1309,4 1766,8   

Soldul la sfârşitul 

perioadei de gestiune 

  984,7 1294,1   

 

          În structura cheltuielilor efective partea preponderentă revine cheltuielilor de personal              

(retribuirea muncii, achitarea contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale de stat și a primelor de 

asigurare obligatorie de asistență medicală), care au  constituit 20297,7 mii lei sau 84,4 la sută din 

totalul cheltuielilor efective. Cheltuielile de întreținere a instituției (energia electrică, energia termică, 

apă, servicii de telecomunicații și alte cheltuieli de întreținere) au alcătuit 2530,7 mii lei sau 10,5%, 

cheltuielile de consolidare a bazei tehnico-materiale – 697,8 mii lei sau 2,9% și cheltuielile pentru 

deplasările de serviciu – 521,3 mii lei sau 2,2%. 

          

Tabelul nr.2 Bilanțul executării bugetului ANRCETI la 31.12.2015   

                                                                                                                                                  (mii lei) 

 

Indicatorii 

 

La început de 

an 

La sfârşit de an 

până la 

închiderea 

anuală 

după închiderea 

anuală 

ACTIV    

Mijloace fixe 9745,9 10946,6 10946,6 

Stocuri de materiale 325,7 302,7 302,7 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 1060,5   

Mijloace băneşti 1313,7 987,6 987,6 

Decontări 280,1 126,7 126,7 

Cheltuieli  24047,5  

Total activ 12725,9 36411,1 12363,6 

PASIV    

Fonduri şi mijloace cu destinaţie specială 10806,4 10946,6 10946,6 

Decontări 152,7 122,9 122,9 

Venituri 1766,8 25341,6 1294,1 

Total pasiv 12725,9 36411,1 12363,6 

 

       Executarea bugetului Agenţiei pentru anul 2015 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 și raportul de audit privind executarea bugetului ANRCETI pentru anul 2015 

au fost prezentate Guvernului în termenul stabilit de Legea comunicațiilor electronice nr. 241 din 

15.11.2007 (către 1 martie 2015). 

 

 

 

Contabil șef        Aliona Afteniuc 


