
Raportul financiar al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei pentru anul 2012 

 

       Bugetul pentru anul 2012 al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în mărime de 18662,0 mii lei, a fost aprobat, în 

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

Consiliul de Administraţie al ANRCETI prin Hotărârea nr.32 din 15.11.2011. Ulterior, Consiliul, 

prin Hotărârile sale nr.37 din 06.08.2012 şi nr.71 din 24.12.2012, a introdus unele rectificări la 

buget şi a aprobat cuantumul acestuia în sumă de 19268,0  mii lei. 

        Veniturile bugetului 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 titularilor licenţelor de utilizare a acestor resurse şi din alte venituri. Cuantumul plăţii de 

reglementare şi monitorizare pentru anul 2012 a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr.26 din 25.10.2011 la nivelul de 0,26 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.      

         În perioada de raport, veniturile efective ale ANRCETI au constituit 17500,0 mii lei, sau  

90,8% din nivelul planificat. Suma dată include şi datoriile debitoare privind veniturile calculate, 

care au constituit, la finele anului 2012, 4244,3 mii lei. 

         Cheltuielile efective ale ANRCETI au însumat 16964,0 mii lei, ceea ce reprezintă 88,0 la sută 

din prevederile bugetului anual. Mijloacele financiare au fost utilizate exclusiv pentru acoperirea 

cheltuielilor necesare pentru asigurarea activităţii ANRCETI conform legislaţiei în vigoare.  

Informaţia privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale pentru anul 2012 este 

prezentată în tabelul nr. 1. 

 

              Tabelul nr.1 Date despre încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale pentru 2012 

                                                                                                                                        (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 18662,0 19268,0 17902,4 17500,0 4244,3 37,4 

II. Cheltuieli, total 18662,0 19268,0 17061,3 16964,0 190,3 54,3 

inclusiv       

2.1 Retribuirea muncii 11360,1 11730,1 11614,1 11615,1  1,0 

2.2 Contribuţii de asigurări 

sociale de stat obligatorii 

2398,4 2633,4 2622,2 2622,2   

2.3 Plata mărfurilor şi serviciilor 3480,0 3503,5 1802,5 1753,1 190,3 53,3 

2.4 Deplasări în interes de 

serviciu şi şcolarizarea 

personalului 

511,0 511,0 403,7 404,2   

2.5 Contribuţii de asigurări 

medicale de stat obligatorii 

365,0 392,5 384,5 384,5   

2.6 Procurarea mijloacelor fixe 547,5 497,5 217,3 171,8   

Diferenţa dintre cursul de 

schimb al mijloacelor valutare  

  
17,0 12,9 

  

Soldul la începutul perioadei 

de gestiune 

  1039,1 6095,9   



Soldul la sfârşitul perioadei de 

gestiune 

  1897,2 6644,8   

  

       Bilanţul executării bugetului anual al ANRCETI la 31.12.2012 (tabelul nr.2) arată că  valoarea 

activelor de bilanţ a crescut, în raport cu situaţia din 31.12.2011, cu 803,7 mii lei şi a însumat 

16821,5 mii lei.  În acelaşi timp, datoriile debitoare ale ANRCETI s-au micşorat, comparativ cu 

anul 2011, cu 391,8 mii lei şi au alcătuit, la 31.12.2012, 4434,6 mii lei. 

       Pasivul bilanţului arată că valoarea fondurilor şi mijloacelor cu destinaţie specială a crescut cu 

220,0 mii lei şi a ajuns la 10085,0 mii lei. Suma datoriilor creditoare s-a cifrat la 91,7 mii lei, ele 

fiind formate din datoriile curente ale ANRCETI acumulate în anul 2012 pentru plata mărfurilor şi 

serviciilor.  

 

   Tabelul nr.2 Bilanţul executării bugetului ANRCETI  la 31.12.2012 

                                                                                                                                  (mii lei) 

 

Indicatorii 

 

La început de 

an 

La sfârşit de an 

până la 

închiderea 

anuală 

după 

închiderea 

anuală 

ACTIV    

Mijloace fixe 9133,7 9305,5 9305,5 

Stocuri de materiale 271,6 395,5 395,5 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 731,3 

 

779,5 779,5 

Mijloace băneşti 1046,6 1906,4 1906,4 

Decontări 4826,4 4434,6 4434,6 

Cheltuieli 0 16964,0 0,0 

Venituri 8,2 0,0 0,0 

Total activ 16017,8 33785,5 16821,5 

PASIV    

Fonduri şi mijloace cu destinaţie specială 9865,0 10085,0 10085,0 

Decontări 56,9 91,7 91,7 

Venituri 6095,9 23608,8 6644,8 

Total pasiv 16017,8 33785,5 16821,5 

 

     Executarea bugetului pentru anul 2012 al ANRCETI fost supusă auditului de către compania de 

audit „Baker Tilly Klitou and Parteners” SRL. În Raportul de audit, întocmit de companie, se arată 

că ea 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 pentru anul 2012 

au fost prezentate Guvernului în termenele stabilite de legislaţie. 

      

Aliona Afteniuc,  

Contabil-şef al ANRCETI 


