
Raportul financiar al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației pentru anul 2017  

 

            În temeiul art. 12 alin.(1) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007 și în 

limita asigurării unei activități conforme și a independenței financiare, Consiliul de Administrație  al 

Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației 

(Agenție), prin Hotărârea sa nr.27 din 02.11.2016, a aprobat inițial bugetul Agenției pentru anul 2017 

în sumă de 23300,0 mii lei, fiind rectificat pe parcursul anului la suma de 23894,0 mii lei, prin 

Hotărârea  nr. 51 din 27.12.2017. 

            Veniturile Agenției s-au format din plățile de reglementare și monitorizare achitate de către 

furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice și poștale, plățile pentru utilizarea 

resurselor de numerotare atribuite furnizorilor de comunicații electronice și din alte surse financiare 

prevăzute de lege. Cuantumul plății de reglementare și monitorizare în domeniul comunicațiilor 

electronice, pentru anul 2017,a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției 

nr. 21 din 16.09.2016 la nivelul de 0,3 la sută din volumul venitului provenit din activitățile 

practicate în domeniul comunicațiilor electronice de către furnizorii de rețele și/sau servicii de 

comunicații electronice. Cuantumul plății de reglementare și monitorizare în domeniul 

comunicațiilor poștale, pentru anul 2017, a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație 

nr. 22 din 16.09.2016 la nivel de 0,1% din venitul provenit din activitățile de furnizare a serviciilor 

poștale în anul 2016. Plățile pentru resursele de numerotare au fost achitate conform tarifelor stabilite 

prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției nr. 59 din 21.12.2010, cu modificările și 

completările ulterioare. 

            În anul 2016 veniturile de casă ale Agenției au totalizat 23675,7 mii lei, iar soldul mijloacelor 

bănești la începutul perioadei de gestiune a constituit 214,6 mii lei. Astfel Agenția a dispus de 

resurse financiare proprii în sumă de 23890,3 mii lei, care au fost folosite pentru acoperirea 

cheltuielilor curente în anul 2017, ce au constituit 22889,4 mii lei și pentru consolidarea bazei 

tehnico-materiale în sumă de 442,7 mii lei. Soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul anului 2016 în sumă 

de 542,5 mii lei a fost transferat în bugetul Agenției pentru anul 2018. (Tabelul nr. 1).  

 

Tabelul nr.1 Raportul financiar privind executarea bugetului pentru anul 2017 

 

(mii lei) 

 

Denumirea indicatorului 

 

Aprobat 

inițial pe 

an 

Precizat 

pe an 

Executat 

pe an 

Venituri/  

cheltuieli 

efective 

Total 

 

Creanțe 

 

Datorii 

I. VENITURI, total 22800,0 23679,4 23675,7 23613,5 274,8 368,9 

Inclusiv:       

- plata de reglementare și 

monitorizare comunicații 

electronice 

 

19800,0 

 

20752,0 

 

20750,6 

 

20687,8 

 

236,5 

 

367,5 

- plata de reglementare și 

monitorizare comunicații poștale 

 

300,0 

 

248,0 

 

247,1 

 

247,1 

  

- plata pentru resursele de 

numerotare atribuite 

 

2700,0 

 

2678,0 

 

2676,7 

 

2675,8 

 

38,3 

 

1,4 

- alte venituri conform legislației  1,4 1,3 2,8   

II. CHELTUIELI, total 22831,7 23358,5 22889,5 23827,1 1,5 85,7 
Inclusiv:       



Remunerarea muncii 16262,4 16332,4 16194,9 15941,2   

Contribuții și prime de asigurări 

obligatorii 

 

4348,4 

 

4263,4 

 

4092,7 

 

4349,7 

  

Bunuri - cheltuieli privind 

utilizarea stocurilor, total 

   363,3   

Inclusiv:       

Combustibil    172,3   

Piese de schimb    16,9   

Materiale de uz gospodăresc, 

rechizite 

   111,8   

Alte materiale    62,3   

Servicii, total 2140,9 2278,4 2125,7 2090,7 3,4 55,2 

Inclusiv:       

Energia electrică 185,0 185,0 164,4 162,7  11,8 

Energia termică 140,0 140,0 117,3 108,1  14,0 

Apa și canalizarea 12,0 13,0 12,7 12,7   

Servicii informaționale 92,1 92,1 88,7 91,1  4,5 

Servicii de telecomunicații 184,7 200,7 198,2 193,0 0,3 11,8 

Servicii de locațiune 411,4 415,4 414,4 411,0  3,5 

Servicii de transport 53,9 54,2 54,0 49,0 0,2 1,9 

Servicii de reparație curentă 95,0 155,0 152,2 150,7   

Formarea profesională 15,0 16,1 15,9 15,9   

Deplasări de serviciu 513,9 513,9 484,7 480,0   

Servicii editoriale 23,6 23,6 19,9 19,9   

Servicii de protocol 66,0 92,0 91,6 93,7   

Servicii de pază 168,0 168,0 103,9 97,5  7,6 

Servicii bancare 15,0 20,2 19,8 19,8   

Servicii poștale 20,0 25,0 25,0 23,6 1,0  

Servicii neatribuite altor alineate 145,3 164,2 163,0 162,0 1,9 0,1 

Cheltuieli privind deprecierea 

activelor, total 

    

559,2 

  

Inclusiv:       

Uzura mijloacelor fixe    376,8   

Amortizarea activelor nemateriale    182,4   

Prestații sociale ale angajatorului 80,0 484,3 476,2 473,2   

Alte cheltuieli ale instituției    49,8   

III. ACTIVE 

NEFINANCIARE, total 

 

468,3 

 

535,5 

 

442,6 

  

6,9 

 

11,5 
Inclusiv:       

Procurarea mijloacelor fixe 69,8 97,8 93,2  1,3  

Procurarea stocurilor de materiale 

circulante 

 

398,5 

 

437,7 

 

349,4 

  

5,6 

 

11,5 

Diferența de curs   -15,7 -15,7   

Soldul la începutul perioadei 

de gestiune 

500,0 214,6 214,6    

Soldul la sfîrșitul perioadei de 

gestiune 

  542,5 -229,3   

 

          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, prestațiile sociale achitate din contul angajatorului), care 



au constituit 20290,9 mii lei sau 85,2 la sută din totalul cheltuielilor efective. Cheltuielile de 

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

cheltuieli) au alcătuit 3536,2 mii lei sau 14,8%.  

          

Tabelul nr.2 Bilanțul contabil al ANRCETI la 31.12.2017 

                                                                                                                                                  (mii lei) 
 

Indicatorii 

 

Rînd 

Sold la începutul 

perioadei 

Sold la sfîrșitul 

perioadei pînă la 

închiderea anuală 

Sold la sfîrșitul 

perioadei după 

închiderea anuală 
Active nefinanciare:  x x x 

Mijloace fixe 1 10989,4 10875,1 10875,1 

Uzura mijloacelor fixe 2 5730,0 6124,5 6124,5 

Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 3=1-2 5259,4 4750,6 4750,6 

Stocuri de materiale circulante 4 290,6 285,5 285,5 

Total active nefinanciare 5=3+4 5550,0 5036,1 5036,1 

Active financiare:  x x x 

Creanțe interne 6 121,1 288,8 288,8 

Mijloace bănești 7 223,9 548,7 548,7 

Total active financiare 8=6+7 345,0 837,5 837,5 

TOTAL ACTIV 9=5+8 5895,0 5873,6 5873,6 
Datorii:  x x x 

Datorii interne 10 227,7 435,6 435,6 

Total datorii 11=10 227,7 435,6 435,6 

Rezultate:  x x x 

Rezultatul financiar al instituției din 

anul curent 

12  -229,3  

Rezultatul financiar al instituției din 

anii precedenți 

13 5667,3 5667,3 5438,0 

Total rezultate 14=12+1

3 

5667,3 5438,0 5438,0 

TOTAL PASIV 15=11+14 5895,0 5873,6 5873,6 

 

       Executarea bugetului Agenţiei pentru anul 2017 a fost verificată de compania de audit 

„Altimeea” 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 Agenției și Raportul de audit privind executarea bugetului Agenției pentru anul 2017 au 

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

15.11.2007 (către 31 martie 2018). 

 

 

 

Contabil șef        Aliona Afteniuc 


