
Notă informativă 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  modificărilor ce se operează în 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 09 din 

22 aprilie  2011  
 

Potrivit prevederilor art. 46 al Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 
15.11.2007, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 
Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) impune furnizorilor cu putere semnificativă 
obligaţia privind evidenţa contabilă separată în cadrul contabilităţii interne.  
 
Întru asigurarea prevederilor sus-menţionate, și ținând cont că obligaţia de ținere a 
evidenţei contabile separate a fost impusă în sarcina S.A.”Moldtelecom”  ca 
urmare a deținerii puterii semnificative pe toate cele 9 piețe identificate de 
ANRCETI, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 09 din 
22.04.2011, au fost aprobate Instrucţiunile privind implementarea de către 
S.A.„Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de 
gestiune. 
 
În conformitate cu punctul 8.5 din Instrucţiunile menţionate S.A.”Moldtelecom” 
are obligaţia să raporteze în anul 2014 rezultatele financiare separate în baza 
costurilor curente pentru anul 2013.  
  
Menţionăm că Ordinul Ministerului Finanţelor „Privind aprobarea Standardelor 
Naţionale de Contabilitate” nr. 118 din 6 august 2013 prevedea că Standardele 
Naţionale de Contabilitate urmează fi armonizate la Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară, cu aplicare începând cu 1 ianuarie 2014.  
Termenul respectiv a fost extins prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 166 din 
28.11.2013, astfel încât trecerea la Standardelor Naţionale de Contabilitate 
menţionate devine obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2015.  
 
Pentru conformarea cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor , cu 
modificările şi completările ulterioare nr. 118 din 6 august 2013, ANRCETI a 
elaborat  şi propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea 
Punctului 8.5 şi expunerea acestuia în următoarea redacţie: „Furnizorul are 
obligaţia să raporteze rezultatele financiare separate în baza costurilor curente în 
cazul în care legislaţia financiar-contabilă impune asemenea obligație de raportare 
financiară pentru politica contabilă corporativă a furnizorului” 
 
Proiectul dat de hotărâre a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet 
a ANRCETI la data de 10 februarie 2014. Data limită de prezentare a 
recomandărilor a fost 24 februarie 2014.  
 
Pe parcursul consultării publice au parvenit propuneri şi recomandări faţă de 
proiectul expus pentru consultare publică din partea S.A.”Moldtelecom”. 



Propunerile parvenite sunt redate in Sinteza recomandărilor aferentă proiectului 
respectiv.  
Pe data de 03.03.2014 ANRCETI a publicat versiunea finală a proiectului de 
hotărâre pentru aprobarea  modificărilor ce se operează în Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 09 din 22 aprilie  2011, care se propune 
spre aprobare.  
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