AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A
REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. ________

din „___”______________ 2010
Cu privire la aprobarea Instrucţiunii
privind plata de reglementare şi monitorizare

În scopul facilitării executării prevederilor art.12 alin.(5) din Legea
comunicaţiilor electronice nr.241–XVI din 15 noiembrie 2007, în temeiul art.9 alin (1)
lit. u) şi art.10 alin.(1) lit.e) din aceeiaşi lege, Consiliul de administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare, conform
anexei.
2. Se abrogă Instrucţiunea vizând modul de calcul şi achitare a plăţii de
reglementare de către titularii de licenţe în domeniul telecomunicaţiilor şi
informaticii, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică din 20 iunie
2002.
3. Prezenta Hotarâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Preşedintele Consiliului
de Administraţie

Sergiu SÎTNIC

Membrii Consiliului

Ion Pochin
Iurie Ursu

Anexă
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
al ANRCETI
nr._______din______________2010
Instrucţiune
privind plata de reglementare şi monitorizare
I.

Dispoziţii generale

1. Prezenta instrucţiune reglementează procedura de raportare a veniturilor
provenite din activitatea în domeniul comunicaţilor electronice, modul de calcul şi
termenele de achitare a plăţii de reglementare şi monitorizare, în continuare plăţi.
2. Obiectul reglementării este plata de reglementare şi monitorizare din venitul
provenit din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice, determinat în
condiţiile legislaţiei în vigoare 1 .
3. Subiecţii reglementării sunt persoanele autorizate cu dreptul să activeze în
domeniul comunicaţiilor electronice, în continuare furnizori, care obţin venit din
această activitate.
II.

Procedura de raportare şi achitare

4. Furnizorii vor prezenta Agenţiei raportul privind venitul obţinut din activitatea
în domeniul comunicaţiilor electronice (conform anexei la prezenta Instrucţiune),
trimestrial, până la data de 10 a lunii urmatoare trimestrului de gestiune.
5. Agenţia, în baza raportului menţionat la p.4.:
a) va calcula mărimea plăţii, conform formulei:
Spr = V * Pr
unde:
Spr - suma calculată a plăţii ce urmează să fie achitată de către furnizor;
V - venitul provenit din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice pentru
perioada de raportare;
Pr - cuantumul plăţii stabilit de către Agenţie pentru perioada de raportare, în
conformitate cu prevederile art.12 alin.(3) din Legea nr.241/2007;
b) va înainta furnizorului factrura (contul de plată) şi factura de expediţie conform
sumei calculate, în decurs de 3 zile de la data prezentării raportului.
1

În cazul practicării şi a altor genuri de activitate decît furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice, furnizorilor li se
recomandă să ducă evidenţa veniturilor din furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice distinct de celelalte venituri
ale întreprinderii.

2

6. Furnizorii vor transfera plăţile în contul curent al Agenţiei, numai în baza
facturii (contului de plată) înaintate de aceasta, trimestrial, până la data de 15 a lunii
imediat următoare trimestrului de gestiune, sau în termen de 3 zile de la primirea
facturii (contului de plată).
7. În cazul, în care sumele plăţilor, calculate de Agenţie vor fi mai mici în raport
cu eforturile depuse pentru gestiune (înregistrarea contabilă, costuri legate de
serviciile poştale, costuri legate de transfer, etc.), factura (contul de plată) şi factura de
expediţie va fi remisă, în mod cumulativ, pentru o perioadă mai mare, dar care nu va
depăşi anul de gestiune.
III.

Responsabilităţi

8. Agenţia monitorizează procesul de raportare a venitului şi a achitării de către
furnizori a plăţii.
9. Pentru încălcarea prevederilor prezentei instrucţiuni, furnizorii poartă
răspundere, conform legislaţiei în vigoare.
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Anexa
la Instrucţiunea privind plata de
reglementare şi monitorizare aprobată prin Hotărârea
Consiliului de Administraţie al ANRCETI

nr.______ din ______________2010
RAPORT
privind venitul provenit din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice
(se prezintă trimestrial până la data de 10 a lunii urmatoare trimestrului de gestiune)

Denumirea întreprinderii_______________________________________________
IDNO
_______________________________________________
Rechizite bancare
_______________________________________________
_______________________________________________
Adresa juridică:
_______________________________________________
Adresa poştală:
_______________________________________________
(pentru corespondenţă) _______________________________________________
Telefon fix/mob.
_______________________________________________
Fax:
_______________________________________________
E-mail:
_______________________________________________
_______________________________________________
http://www.

Anul de gestiune 20____
Trimestrul de raportare_______
Indicatori

Suma venitului în perioada de gestiune, în lei
inclusiv trimestrul de
de la începutul anului
gestiune

Venitul provenit din activitatea în
domeniul comunicaţiilor electronice
L. Ş.

______________________ Numele conducătorului
______________________ Semnătura
______________________ Data

________________________________________________________________________________
Rechezitele bancare ale ANRCETI: BC „Moldindconbank”SA, filiala Telecomtrans, cod
MOLD MD2X332, C/d 2224232001310, C/f 1006601003359.
Notă: Raportul poate fi expediat prin poştă sau prin fax*.
* Rapoartele prezentate prin fax vor fi confirmate cu originalul.
Informaţii de contact: Fax: (0 22) 222-885 e-mail: plata.reglementare@anrceti.md
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