
Raportul financiar al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației pentru anul 2016 

 

Bugetul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației (ANRCETI) pentru anul 2016 a fost aprobat, în temeiul art. 12 alin.(1) din Legea 

comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007, cu modificările și completările ulterioare, (în 

continuare Legea nr.241/2007) prin Hotărârea  Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 69 din 

13.11.2015 în mărime de 24940,8 mii lei. Ulterior, Consiliul prin Hotărârea sa nr. 40 din 29.12.2016, 

a operat rectificări la buget și a aprobat cuantumul acestuia în sumă de 23940,8 mii lei. 

  

Veniturile bugetului ANRCETI pentru anul 2016 s-au format, conform prevederilor Legii 

nr.241/2007, din plățile de reglementare și monitorizare achitate de către furnizorii de rețele și/sau 

servicii publice de comunicații electronice, plățile pentru resursele de numerotare atribuite 

furnizorilor solicitanți și din alte surse prevăzute de lege. Cuantumul plăților de reglementare și 

monitorizare pentru anul 2016 a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI nr. 66 din 23.10.2015 la nivelul de 0,3 la sută din volumul venitului provenit din 

activitățile în domeniul comunicațiilor 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 2016 veniturile de casă a bugetului ANRCETI au totalizat 22892,1 mii lei, iar soldul 

mijloacelor bănești la începutul perioadei de gestiune a constituit 984,7 mii lei. ANRCETI a dispus 

de resurse financiare proprii în sumă de 23876,8 mii lei, care au fost folosite pentru acoperirea 

cheltuielilor curente în valoare de 22919,5 mii lei și pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a 

instituției în sumă de 741,0 mii lei. Soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul anului 2016 în sumă de 

214,6 mii lei a fost transferat în bugetul anului 2017. (Tabelul nr. 1).  

 

Tabelul nr.1 Raportul financiar privind executarea bugetului ANRCETI pentru anul 2016 

(mii lei) 

 

Denumirea indicatorului 

 

 

Cod 

Aprobat 

inițial pe 

an 

Precizat 

pe an 

Executat 

pe an 

Venituri/  

cheltuieli 

efective 

Total 

 

Creanț

e 

 

Datorii 

I. VENITURI 100 24140,8 22956,1 22892,1 22823,5 104,2 134,7 

II. CHELTUIELI 200 24294,9 23180,9 22919,5 24188,7 1,5 85,7 

Remunerarea muncii 211 17084,9 16084,9 15973,7 15814,9   

Contribuții și prime de 

asigurări obligatorii 

212 4572,8 4122,8 4064,2 4223,0   

Bunuri- cheltuieli privind 

utilizarea stocurilor 

221    531,9   

Servicii 222 2637,2 2478,2 2389,6 2414,5 1,5 85,7 

Cheltuieli privind deprecierea 

activelor 

230    691,8   

Prestații sociale ale 

angajatorului 

273  495,0 492,0 492,0   

Alte cheltuieli ale instituției 289    20,6   

III. ACTIVE 300 645,9 759,9 741,0  15,4 7,3 



NEFINANCIARE 

Procurarea mijloacelor fixe 310 185,7 215,7 212,6    

Procurarea stocurilor de 

materiale circulante 

330 460,2 544,2 528,4  15,4 7,3 

Diferența de curs    -1,7 -1,7   

Soldul la începutul 

perioadei de gestiune 

 800,0 984,7 984,7    

Soldul la sfîrșitul perioadei 

de gestiune 

   214,6 -1366,9   

 

Ponderea cea mai mare în structura cheltuielilor efective ale ANRCETI revine cheltuielilor de 

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

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, prestațiile sociale achitate din contul 

angajatorului), care au constituit 20529,9 mii lei sau 84,9 la sută din totalul cheltuielilor . Cheltuielile 

de întreținere a instituției (energia electrică, energia termică, apă, servicii de telecomunicații și alte 

cheltuieli) au alcătuit 3658,7 mii lei sau 15,1%.  

          

Tabelul nr.2 Bilanțul contabil al ANRCETI la 31.12.2016 

                                                                                                                                                  (mii lei) 

Grup 

de 

conturi 

 

Indicatorii 

Sold la începutul 

perioadei 

Sold la sfîrșitul 

perioadei 

31 Mijloace fixe 10946,6 10989,4 

39 Uzura mijloacelor fixe 4310,5 5730,0 

 Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 6636,1 5259,4 

33 Stocuri de materiale circulante 302,7 290,6 

41 Creanțe interne 126,7 121,1 

43 Mijloace bănești 987,6 223,9 

 TOTAL ACTIV 8053,1 5895,0 

51 Datorii interne 122,9 227,7 

72 Rezultatul financiar al instituției 7930,2 5667,3 

 TOTAL PASIV 8053,1 5895,0 

 

Executarea bugetului Agenţiei pentru anul 2016 a fost verificată de compania de audit 

„Moldauditing” SRL, selectată de ANRCETI în urma unui concurs. În raportul de audit, întocmit de 

companie, se arată că aceasta nu a depistat în activitatea economico – financiară a ANRCETI 

derogări de la normele evidenţei contabile şi prevederile actelor normative în vigoare. Raportul 

financiar al ANRCETI și raportul de audit privind executarea bugetului ANRCETI pentru anul 2016 

au fost prezentate Guvernului în termenul stabilit de Legea nr.241/2007 (până în data de  1 martie 

2017). 

 

 

 

Aliona Afteniuc, 

 Contabil șef al ANRCETI        


