
Nota informativă 
privind proiectul hotărârii Consiliului de administraţie al ANRCETI сu privire 

la aprobarea Instrucţiunilor privind implementarea de către S.A. „Moldtelecom” 
a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art.46 al Legii comunicaţiilor electronice  nr.241-XVI din 15.11.2007, 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei are 
dreptul de a impune furnizorilor cu putere semnificativă obligaţia privind evidenţa contabilă separată 
în cadrul contabilităţii interne. 
 
În conformitate cu Hotărârile Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.60 şi nr.79, Agenţia a 
impus S.A.”Moldtelecom” obligaţia de a ţine evidenţa contabilă separată, precizând că aceasta va fi 
completată cu alte reglementări relevante subiectului dat. 
 
Necesitatea obligaţiei privind evidenţa contabilă separată a fost argumentată de către Agenţie în 
Expunerea de motive care a însoţit Hotărârile Agenţiei nr.60-79 din 23.12.2010. 
 
Proiectul Instrucţiunilor privind implementarea de către S.A. „Moldtelecom” a evidenţei 
contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune vine să completeze de drept 
obligaţia stabilită S.A.”Moldtelecom” privind evidenţa contabilă separată. Acestea stabilesc 
documentele ce urmează a fi raportate, descriu formatul rapoartelor separate şi gradul 
solicitat de detaliere, principii metodologice pentru alocarea costurilor, veniturilor, activelor 
şi capitalului pe activităţi şi servicii. 
 
În conformitate cu acest proiect, Moldtelecom urmează să raporteze anual următoarele 
documente: 

⇒ Raport financiar, care va include rapoartele financiare separate(declaraţii separate pe 
servicii şi unităţi de afaceri) şi rapoarte financiare suplimentare, precum şi raportul de 
audit. Rapoartele financiare separate vor cuprinde: conturile de profit şi pierderi, 
situaţia capitalului mediu angajat, şi raportul privind costul unitar (al serviciilor). 
Rapoartele suplimentare vor cuprinde costurile de reţea, transferurile interne, 
reconcilierea informaţiilor evidenţei separate cu rapoartele statutare. 

⇒ Metodologia evidenţei contabile separate 
⇒ Raportul privind Metodologia de alocare detaliată a costurilor, veniturilor, activelor şi 

capitalului.  
 
Gradul de detaliere a activităţilor Companiei va solicita, ca evidenţa să fie divizată pe următoarele 
activităţi de afaceri: 

 Unitatea de afaceri „reţea de acces” (fixă) 
 Unitatea de afaceri „reţea de bază” (fixă) 
 Unitatea de afaceri „servicii cu amănuntul” (fixe) 
 Unitatea de afaceri „reţea mobilă” 
 Unitatea de afaceri „servicii mobile” (cu amănuntul) 
 Unitatea de afaceri „alte activităţi” 



Pentru fiecare dintre aceste activităţi este specificat gradul de detaliere pe servicii relevante pentru 
care să fie efectuată evidenţa separată (cu excepţia altor activităţi). 
 
Proiectul dat descrie termenele în care Moldtelecom are obligaţia să raporteze şi să publice 
rapoartele financiare separate şi alte prevederi referitoare la calcularea costurilor curente şi alocarea 
costurilor, venitului, activelor şi capitalului, costul capitalului, retratarea situaţiilor financiare etc. 
 
Anexele la acest proiect descriu, cu caracter de ghidare, formatul în care urmează să fie prezentate 
informaţiile din rapoartele financiare separate, algoritmul de alocare a costurilor, veniturilor, 
activelor şi capitalului, situaţia privind transferurile interne, etc. 
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