
Anexa 1 

 la Hotărârea Consiliului  

de Administraţie al ANRCETI 

    nr. 33 din 13.10.2021  

 

 

Raport statistic trimestrial SP-1 

Reţele şi servicii poștale 

 

  

Denumire Furnizor:        

IDNO                           

Perioada de raportare   anul:   trimestrul   

Adresa juridică a 

furnizorului                

                         

Persoana de contact          

     Telefon                                  

     e-mail                                

    

Sunteţi de acord să primiţi email privind apropierea 

termenilor de prezentare a raportului? 

 

 da 

Adresa de contact a  

furnizorului                 

                        

     fax                                   

     telefon                              

     e-mail                                

    

Sunteţi de acord să primiţi email privind apropierea 

termenilor de prezentare a raportului? 

 

 da 

     web-page                          

        

 

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială 

producătorii de statistici oficiale: au dreptul să obţină şi să colecteze datele necesare producerii de 

informaţie statistică de la toate persoanele fizice şi juridice care cad sub incidenţa legii date.                                                                                                                                                                            

Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau în volum incomplet 

constituie contravenţie şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.  

 

Date generale despre furnizor 

 

ID 
INDICATORI 

unitate de 

măsură 

valoarea 

indicatorului 

  Date referitoare la situaţia financiară     



1 Venituri din furnizarea de servicii poştale lei 0 

1.1 Venituri din trimiteri de corespondenţă (scrisori, cărți poștale, imprimate) lei   

1.2 Venituri din pachete mici lei   

1.3 Venituri din colete poştale lei   

1.4 Venituri din saci "M" lei   

1.5 Venituri din cecograme lei   

1.6 Venituri din publicitate prin poștă lei   

1.7 Venituri din alte servicii poştale lei   

  Date referitoare la traficul serviciilor poștale     

2 Trafic poștal unități 0 

2.1 Trimiteri de corespondenţă (scrisori, cărți poștale, imprimate) unități   

2.2 Pachete mici unități   

2.3 Colete poştale unități   

2.4 Saci "M" unități   

2.5 Cecograme unități   

2.6 Publicitate prin poștă unități   

2.7 Alte servicii poştale unități   

  Date referitoare la reţeaua poştală     

3 Numărul de localităţi care dispun de oficii poștale unități 0 

3.1 localități rurale unități   

3.2 localități urbane unități   

4 Oficii şi agenţii poștale (puncte de acces deservite de personal) unități 0 

4.1 în localități rurale unități   

4.2 în localități urbane unități   

5 Numărul punctelor de acces constând în cutii poştale unități 0 

5.1 în localităţi rurale unități   

5.2 în localități urbane unități   

6 Numărul punctelor de autodeservire (Post Terminale poștale) unități 0 

6.1 în localităţi rurale unități  

6.2 în localități urbane unități  

7 Accesul la rețeaua poștală     

7.1 Furnizor ce utilizează rețeaua poștală proprie da/nu   

7.2 

Furnizor ce utilizează rețeaua poștală a unui alt furnizor de servicii 

poștale da/nu   

7.3 

Furnizor ce a acordat acces unor furnizori de servicii poștale la rețeaua 

poștală proprie da/nu   

8 Date referitoare la acoperire     

8.1 Nr. mediu de locuitori deserviți de un oficiu poștal %   

8.2 Nr. mediu de locuitori deserviți de o cutie poştală %   

  Date privind investiţiile     

9 Investiţii directe totale în activităţi legate de servicii poștale lei 0 

9.1 proprii lei   

9.2 străine lei   

9.3 bugetare lei   

  Date privind personalul     

10 Numărul personalului unități 0 



10.1 bărbaţi unități   

10.2 femei unități   

10.3 

Numărul total al angajaţilor care lucrează, exclusiv în domeniu poştal, cu 

normă întreagă unități   

10.4 

Numărul total al angajaţilor care lucrează, exclusiv în domeniu poştal, cu 

fracţiune de normă unități   

11 Numărul de poștași: unități 0 

11.1 în localităţi rurale unități   

11.2 în localități urbane unități   

  Date privind reclamațiile     

12 Numărul de reclamații: unități 0 

12.1 referitoare la trimiteri interne unități   

12.2 referitoare la trimiteri internaționale unități   

 


