
Raportul financiar al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei pentru anul 2013  

        

Bugetul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare in Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei (ANRCETI) pentru anul de gestiune 2013, în mărime de 19940,0 mii lei, a fost aprobat, 

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

Consiliul de Administraţie al ANRCETI prin Hotărârea nr.62 din 02.11.2012. Ulterior, Consiliul, 

prin hotărârile sale nr.49 din 10.09.2013 şi nr.66 din 26.12.2013, a operat rectificări la buget şi a 

aprobat cuantumul acestuia în sumă de 21445,0  mii lei.  

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

de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, plăţile pentru resurse de 

numerotare atribuite titularilor licenţelor de utilizare a acestor resurse şi din alte venituri. Cuantumul 

plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2013 a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr.61 din 30.10.2012 la nivelul de 0,27 la sută din volumul venitului 

provenit din activităţile practicate în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de 

reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Plăţile pentru resursele de numerotare au fost achitate 

conform tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.59 din 

21.12.2010 cu modificările ulterioare.   

În anul 2013 veniturile efective ale ANRCETI au totalizat 20082,9  mii lei, sau  93,6% din 

nivelul planificat, iar cheltuielile efective au constituit 19557,3 mii lei, ceea ce reprezintă 91,2 la 

sută faţă de prevederile anuale (Tabelul nr.1). Veniturile au fost utilizate exclusiv pentru acoperirea 

cheltuielilor necesare pentru asigurarea activităţii ANRCETI conform legislaţiei în vigoare. 

 

Tabelul nr.1 Date despre încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale pentru anul 2013           

                                                                                                                            (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 

debitoare creditoare 

I. Venituri, total 

 
19940,0 21445,0 19540,0 20082,9 4764,2 14,5 

II. Cheltuieli, total 19940,0 21445,0 19536,4 19557,3 131,1 62,6 

inclusiv       

2.1 Retribuirea muncii 12631,3 13441,3 13378,1 13376,9 0,5 0,2 

2.2 Contribuţii de asigurări 

sociale de stat obligatorii 

2858,7 3033,7 3026,9 3027,1  0,3 

2.3 Plata mărfurilor şi serviciilor 2421,4 3016,5 1754,8 1754,0 117,3 62,1 

2.4 Deplasări în interes de 

serviciu şi şcolarizarea 

personalului 

560,0 710,0 519,6 506,6 12,9  

2.5 Contribuţii de asigurări  

medicale de stat obligatorii 

415,1 450,0 445,1 444,6 0,4  

2.6 Procurarea mijloacelor fixe 1053,5 793,5 411,9 448,1   

Diferenţa dintre cursul de 

schimb al mijloacelor valutare  

  
21,6 21,6 

  

Soldul la începutul perioadei 

de gestiune 

  1897,2 6644,8   

Soldul la sfârşitul perioadei de 

gestiune 

  1922,4 7192,0   

 



       Bilanţul executării bugetului ANRCETI la 31.12.2013 (Tabelul nr. 2) arată că valoarea 

activelor de bilanţ a crescut, faţă de situaţia din 31.12.2012, cu 1143,7 mii lei şi a însumat 17965,2 

mii lei. Acest fapt se datorează majorării soldului mijloacelor băneşti la sfârşitul anului 2013, a 

valorii mijloacelor fixe, stocurilor de materiale, obiectelor de mică valoare şi de scurtă durată, 

precum şi a datoriilor debitoare, care la finele anului 2013 au constituit 4895,3 mii lei.                                                                                                        

       Pasivul bilanţului arată că valoarea fondurilor şi mijloacelor cu destinaţie specială, după 

închiderea anuală a conturilor, a crescut cu 611,1 mii lei şi a constituit 10696,1 mii lei. Suma 

datoriilor creditoare s-a cifrat la 77,1 mii lei. Ea reprezintă datoriile curente ale ANRCETI 

acumulate în anul 2013 pentru achitarea mărfurilor şi serviciilor.  

 

   Tabelul nr.2 Bilanţul executării bugetului ANRCETI  la 31.12.2013 

                                                                                                                                  (mii lei) 

 

Indicatorii 

 

La început de 

an 

La sfârşit de an 

până la 

închiderea 

anuală 

după 

închiderea 

anuală 

ACTIV    

Mijloace fixe 9305,5 9758,4 9758,4 

Stocuri de materiale 395,5 441,3 441,3 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 779,5 937,7 937,7 

Mijloace băneşti 1906,4 1932,5 1932,5 

Decontări 4434,6 4895,3 4895,3 

Cheltuieli 0,0 19557,3 0,0 

Total activ 16821,5 37522,5 17965,2 

PASIV    

Fonduri şi mijloace cu destinaţie specială 10085,0 10696,1 10696,1 

Decontări 91,7 77,1 77,1 

Venituri 6644,8 26749,3 7192,0 

Total pasiv 16821,5 37522,5 17965,2 

 

       Executarea bugetului ANRCETI pentru anul 2013 a fost supusă auditului de către compania de 

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

nu a depistat derogări 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 2013 

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

15.11.2007 (către 1 martie 2014). 

 

      

Contabil şef    Aliona Afteniuc 


