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cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie  

al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei nr. 33 din 17 noiembrie 2011  

 

În temeiul prevederilor art.9  alin. (1) lit. a) și lit. u),  art.10 alin. (1) lit. e), lit. f) ale art. 

11 alin. (9) şi ale art. 20 alin. (2) lit. g) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI 

din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 

155), cu modificările şi completările ulterioare 

 

În conformitate cu pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),  

 

Având în vedere prevederile pct. 29 subpct. 7) din Regulamentul privind regimul de 

autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru 

furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 22-24, art. 127),  cu modificările şi 

completările ulterioare,  Consiliul de Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Anexele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

nr. 33 din 17 noiembrie 2011 ”Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice 

pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice” (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 222-226, art. 2016), cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

2. Punctul 7 a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 33 din 17 

noiembrie 2011 se modifică și se expune în următoarea redacție:  



„Furnizorii vor completa şi expedia formularele statistice prin sistemul informațional 

„Raportare on-line”, care este disponibil la adresa  https://eservicii.anrceti.md.  

Furnizori ce nu au posibilitatea să completeze şi să expedieze formularele statistice 

prin intermediul sistemului „Raportare on-line”, vor prezenta rapoartele la ANRCETI în 

formă electronică la adresa de email: raport.statistic@anrceti.md şi în unul dintre 

următoarele moduri:  

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, sub luare de semnătură;  

b) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa 

ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 410, mun. Chişinău. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării şi se publică pe pagina web a 

ANRCETI. Date statistice conform modificărilor stipulate se vor prezenta începînd cu 

trimestrul 1 2016. 

4. Controlul executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Direcţiei Executive 

Reglementări. 

5. Partea dispozitivă a prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova.  

 

 

Preşedintele Consiliului      Grigore VARANIŢA 

 

Membrii Consiliului      Corneliu JALOBA 

 

         Iurie URSU 
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Anexă 

la Hotărârea Consiliului de Administraţie 

al ANRCETI 

nr. __din___________2015 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.33 din 17.11.2011 cu privire la 

aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii 

publice de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum urmează: 

 

În Anexa 1 Raport statistic CE-1, Reţele operate şi servicii 

furnizate: 

 
1. La pagina 3.Rețele mobile: 

- se completează cu indicatorii: 

3.2a urban 

3.2b rural 

3.9a urban 

3.9b rural 

3.16a urban 

3.16b rural 

3.21a urban 

3.21b rural 

 

În Anexa 2 Raport statistic CE-2, Reţele şi servicii fixe: 
 

1. La pagina 1.Date generale: 

- indicatorul ”1.3Venit nelegat de activități de comunicații electronice” se 

exclude; 

- se completează cu indicatorii: 

1.13.1a din servicii de televiziune terestră în format analog; 

1.13.1b din servicii de televiziune terestră în format digital; 

1.13.2a din servicii de televiziune prin cablu în format analog; 

1.13.2b din servicii de televiziune prin cablu în format digital; 

 

2. La pagina 2.Abonați telefonie: 

- se redenumește indicatorul 2.2. Abonați - persoane individuale (gospodării 

casnice) în 2.2. Abonați - persoane individuale; 

- se redenumește indicatorul 2.3. Abonați -  persoane juridice (abonați business)  

în 2.3. Abonați -  persoane juridice; 

 



 

3. La pagina 6.Abonați Internet: 

- se redenumește indicatorul 6.2. Abonați - persoane individuale (gospodării 

casnice) în 6.2. Abonați - persoane individuale; 

- se redenumește indicatorul 6.3. Abonați -  persoane juridice (abonați business) 

- se va redenumi în 6.3. Abonați -  persoane juridice; 

- se redenumește indicatorul 6.2.23 peste 144 Kbps şi pînă la 512 Kbps 

download "best-effort"  în peste 256 Kbps şi pînă la 512 Kbps download 

"best-effort"; 

- se redenumește indicatorul 6.3.23 peste 144 Kbps şi pînă la 512 Kbps 

download "best-effort"  în peste 256 Kbps şi pînă la 512 Kbps download 

"best-effort"; 

 

 

În Anexa 3 Raport statistic CE-3, Reţele şi servicii mobile: 

 
1. La pagina 1.Date generale: 

- indicatorul ”1.3Venit nelegat de activități de comunicații electronice” se 

exclude; 

- se completează cu indicatorii: 

 1.13.1a din servicii de televiziune terestră în format analog; 

1.13.1b din servicii de televiziune terestră în format digital; 

1.13.2a din servicii de televiziune prin cablu în format analog; 

1.13.2b din servicii de televiziune prin cablu în format digital; 

 

2. La pagina 2.Abonați mobili: 

- se completează cu indicatorii: 

2.2.4a abonați prepay; 

2.2.4b abonați postpaid; 

2.2.5a abonați prepay; 

2.2.5b abonați postpaid; 

- se redenumește indicatorul 2.2.9 Număr total utilizatori telefonie mobilă prin 

alte rețele de radioacces în Număr total utilizatori telefonie mobilă LTE;  

- se modifică numerotarea indicatorilor  existenți  2.2.10 - 2.2.17 în 2.2.11-  

2.2.18, 

- se redenumește indicatorul 2.2.24 Număr total de abonați care au consumat 

careva servicii prin rețea de radioacces 3G UMTS/HSPA şi 4G LTE, din care 

în Număr total de abonați care au consumat careva servicii prin rețea de 

radioacces 3G UMTS/HSPA, din care; 

- se redenumește indicatorul 2.2.29 Număr total de abonați care au consumat 

careva servicii prin alte rețele de radioacces 3G şi 4G LTE, din care în 

Număr total de abonați care au consumat careva servicii  prin rețea de 

radioacces 4G LTE, din care:; 



 

3. La pagina 4.Venit: 

- se adăugă indicatorul 4.9 Venit din servicii M2M 

- se redenumește indicatorul 4.3.25 Venit din opțiuni tarifare pentru servicii de 

acces mobil la Internet  în Venit din accesare Internet prin rețele 2G 

(GSM/GPRS/EDGE/CDMA20001x); 

- se redenumește indicatorul 4.3.26 Venit din trafic de acces mobil la Internet  

în Venit din accesare Internet în bandă largă prin rețele 3G și 4G 

(UMTS/HSPA/HSPA+/CDMA2000 EV-DO/DV, LTE și LTE Advanced); 

 

În Anexa 4 Raport statistic CE-4, Reţele şi servicii audiovizuale: 

 
1. La pagina 1.Date generale: 

- indicatorul ”1.3Venit nelegat de activități de comunicații electronice” se 

exclude; 

 

În Anexa 5 Raport statistic CE-5, Detalierea geografică a serviciilor 

prestate 

 
1. La pagina 1. „Telefonie fixă”: 

- se completează cu coloana codul unic de identificare; 

- se modifică sintagmele ”Chişinău (or.)”, ”Bălţi (or.)” în ”mun. Chişinău”, 

”mun. Bălți”. 
- se completează compartimentul Raionul Leova cu sintagma ”5723001

 Sărata Nouă 5747 s. Bulgărica”; 

- se modifică sintagma ”Cotiujenii Mici” în compartimentul Raionul 

Șoldănești cu sintagma ”Cotiujenii Mari”; 

- se modifică sintagma ”Glinjeni” în compartimentul Raionul Șoldănești cu 

sintagma ”Hlijeni”; 

                   

2. La pagina 2. „Bandă largă”: 

- se completează cu coloana codul unic de identificare; 

- se modifică sintagmele ”Chişinău (or.)”, ”Bălţi (or.)” în ”mun. Chişinău”, 

”mun. Bălți”. 
- se completează compartimentul Raionul Leova cu sintagma ”5723001

 SĂRATA NOUĂ 5747 s. Bulgărica”; 
- se modifică sintagma ”Cotiujenii Mici” în compartimentul Raionul 

Șoldănești cu sintagma ”Cotiujenii Mari”; 

- se modifică sintagma ”Glinjeni” în compartimentul Raionul Șoldănești cu 

sintagma ”Hlijeni”; 

 

 



3. La pagina 3. „Rețele audiovizuale”: 

- se completează cu coloana codul unic de identificare; 

- se modifică sintagmele ”Chişinău (or.)”, ”Bălţi (or.)” în ”mun. Chişinău”, 

”mun. Bălți”. 
- se completează compartimentul Raionul Leova cu sintagma ”5723001

 Sărata Nouă 5747 s. Bulgărica”; 
- se modifică sintagma ”Cotiujenii Mici” în compartimentul Raionul 

Șoldănești cu sintagma ”Cotiujenii Mari”; 

- se modifică sintagma ”Glinjeni” în compartimentul Raionul Șoldănești cu 

sintagma ”Hlijeni”; 

- se redenumește indicatorul Prin reţea Cablu TV  în Prin reţea Cablu TV 

(analog) 

- se completează cu indicator nou Prin reţea Cablu TV (digital DVB-C) 

 

4. Se adaugă pagină nouă 4.„Rețele mobile” și completările ulterioare conform 

anexei 5 ”Detalierea geografică a serviciilor prestate” – care include raportarea 

detaliată pe localități a gradului de acoperire cu semnal radio din punct de vedere 

teritorial și a populației pe tehnologii 2G, 3G și 4G.  

  

În Anexa 6 Instrucţiuni privind formularele de rapoarte statistice 

ale furnizorului de comunicaţii electronice: 
 

1. În Compartimentul Prezentarea rapoartelor: 

- Se exclude textul ”ANRCETI planifică implementarea unor mijloace 

electronice de raportare şi de procesare a rapoartelor, care vor fi examinate în 

timpul apropiat”. 

- Se completează cu aliniatele doi și trei, cu următorul cuprins: ”Furnizorii vor 

completa şi expedia formularele respective prin sistemul informațional 

„Raportare on-line” care este disponibil pe pagina principală a site – ului 

oficial al ANRCETI www.anrceti.md. El poate fi, de asemenea, accesat direct 

pe pagina de autentificare a utilizatorului prin introducerea în bara de adrese 

a browser - ului а adresei https://eservicii.anrceti.md. Sistemul este conceput 

după modelul unui „cabinet personal de lucru”, unde fiecare furnizor 

autentificat în sistem poate crea, edita, vizualiza și expedia formularele 

respective, aplicând semnătura sa digitală. 

În cazul în care unii furnizori nu au posibilitatea să completeze şi să expedieze 

formularele raportului prin intermediul sistemului „Raportare on-line”, ei  vor 

aplica modalitatea tradițională de prezentare a raportului respectiv, care vor 

fi expediate și prin poşta electronică în formatul iniţial MS Excel, astfel încît să 

poată fi facilitată prelucrarea şi verificarea conţinutului rapoartelor. Adresa 

de email pentru expedierea rapoartelor statistice este: 

raport.statistic@anrceti.md.” 

 

http://www.anrceti.md/
https://eservicii.anrceti.md/
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2. În Compartimentul  Raport statistic CE-1 - Reţele operate şi servicii furnizate:  

La pagina 1. Reţele şi servicii: 

- În punctul 70 sintagma ”viteze de peste 144 Kbps” se substituie cu 

sintagma”viteze de peste 256 Kbps”; 

 

La pagina 3. Reţele mobile: 

- Se completează cu punctul 3.2a cu următorul cuprins: ”Se va indica raportul 

numărului estimat de locuitori, domiciliaţi în zona urbană (în limitele 

teritoriului controlat de autorităţi) cu semnal radio GSM, la numărul total de 

locuitori ai Republicii Moldova în limitele teritoriului controlat de autorităţi, 

exprimat în procente.” 

- Se completează cu punctul 3.2b cu următorul cuprins: ”Se va indica raportul 

numărului estimat de locuitori, domiciliaţi în zona urbană (în limitele 

teritoriului controlat de autorităţi) cu semnal radio GSM, la numărul total de 

locuitori ai Republicii Moldova în limitele teritoriului controlat de autorităţi, 

exprimat în procente.” 

- Se completează cu punctul 3.9a cu următorul cuprins: ”Se va indica raportul 

numărului estimat de locuitori, domiciliaţi în zona urbană (în limitele 

teritoriului controlat de autorităţi) cu semnal radio CDMA2000 1x, EV-DO, 

EV-DV la numărul total de locuitori ai Republicii Moldova în limitele 

teritoriului controlat de autorităţi, exprimat în procente.” 

- Se completează cu punctul 3.9b cu următorul cuprins: ”Se va indica raportul 

numărului estimat de locuitori, domiciliaţi în zona rurală (în limitele 

teritoriului controlat de autorităţi) cu semnal radio CDMA2000 1x, EV-DO, 

EV-DV la numărul total de locuitori ai Republicii Moldova în limitele 

teritoriului controlat de autorităţi, exprimat în procente.” 

- Se completează cu punctul 3.16a cu următorul cuprins: ”Se va indica raportul 

numărului estimat de locuitori, domiciliaţi în zona urbană (în în limitele 

teritoriului controlat de autorităţi) cu semnal radio al reţelei UMTS/HSPA , la 

numărul total de locuitori ai Republicii Moldova în limitele teritoriului 

controlat de autorităţi, exprimat în procente.” 

- Se completează cu punctul 3.16b cu următorul cuprins: ”Se va indica raportul 

numărului estimat de locuitori, domiciliaţi în zona rurală (în în limitele 

teritoriului controlat de autorităţi) cu semnal radio al reţelei UMTS/HSPA , la 

numărul total de locuitori ai Republicii Moldova în limitele teritoriului 

controlat de autorităţi, exprimat în procente.” 

- Se completează cu punctul 3.21a cu următorul cuprins: ”Se va indica raportul 

numărului estimat de locuitori, domiciliaţi în zona urbană (în limitele 

teritoriului controlat de autorităţi) cu semnal radio al reţelei LTE, la numărul 

total de locuitori ai Republicii Moldova în limitele teritoriului controlat de 

autorităţi, exprimat în procente.” 

- Se completează cu punctul 3.21b cu următorul cuprins: ”Se va indica raportul 

numărului estimat de locuitori, domiciliaţi în zona rurală (în limitele 



teritoriului controlat de autorităţi) cu semnal radio al reţelei LTE, la numărul 

total de locuitori ai Republicii Moldova în limitele teritoriului controlat de 

autorităţi, exprimat în procente.” 

 

3. În Compartimentul  Raport statistic CE-2 - Reţele şi servicii fixe:  

La pagina 1.Date generale: 

- punctul 1.3 cu următorul cuprins: ” Se va indica venitul operaţional provenit 

din alte activităţi ale întreprinderii, ce nu sunt legate de furnizare de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice.” se exclude. 

 

La pagina 2.Abonați telefonie: 

- compartimentul Abonați  telefonie se completează cu un alineat cu următorul 

cuprins: ”În această pagină vor fi incluse datele despre numărul abonaţilor la 

serviciile de telefonie fixă şi utilizatori de asemenea servicii, inclusiv abonații 

serviciilor care sunt parte a unor servicii integrate  de comunicații electronice 

(pachete de servicii sau servicii legate).”. 

- În punctul 2.2 sintagma ”(gospodării casnice)” se exclude; 

- În punctul 2.3 sintagma  ”(abonaţi business, instituţii, organizaţii)” se 

exclude; 

- În punctul 6.2 sintagma ”(gospodării casnice)” se exclude; 

- În punctul 6.3 sintagma  ”(abonaţi business, instituţii, organizaţii)” se 

exclude; 

 

La pagina 6.Abonați Internet: 

- compartimentul Abonați Internet se completează la primul aliniat cu un text cu 

următorul cuprins: ”inclusiv abonații serviciilor care sunt parte a unor servicii 

integrate  de comunicații electronice (pachete de servicii sau servicii legate)”. 

- În punctul 6.1 sintagma ”viteze de peste 144 Kbps” se substituie cu 

sintagma”viteze de peste 256 Kbps”; 

- În punctul 6.2 sintagma ”viteze de peste 144 Kbps” se substituie cu 

sintagma”viteze de peste 256 Kbps”; 

- În punctul 6.3 sintagma ”viteze de peste 144 Kbps” se substituie cu 

sintagma”viteze de peste 256 Kbps”; 

 

4. În Compartimentul  Raport statistic CE-3 - Reţele şi servicii mobile:  

La pagina 1.Date generale: 

- punctul 1.3 cu următorul cuprins: ” Se va indica venitul operaţional provenit 

din alte activităţi ale întreprinderii, ce nu sunt legate de furnizare de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice.” se exclude. 

 

 

 

 



 La pagina 2. „Abonaţi mobili”: 

- compartimentul Abonați mobili se completează la primul aliniat cu un text cu 

următorul cuprins: ”inclusiv abonații serviciilor care sunt parte a unor servicii 

integrate  de comunicații electronice (pachete de servicii sau servicii legate)” 

- Se modifică numerotarea punctului 2.2.9 în 2.2.10; 

- Punctul 2.2.9 se substituie cu următorul cuprins: ”Se va indica numărul de 

abonaţi activi (cartele SIM, RUIM, USIM) la telefonie mobilă, care au 

consumat în ultimele 3 luni careva servicii prin reţea 4G LTE.”; 

- se modifică numerotarea indicatorilor  existenți  2.2.10 - 2.2.17  în 2.2.11-  

2.2.18  

- Punctul 2.2.24 se substituie cu următorul cuprins: ”Se va indica numărul de 

abonaţi activi, care în ultimele 3 luni au consumat oricare dintre servicii plătite 

prin intermediul unei reţele de radioacces 3G de tip UMTS/HSPA”; 

- Punctul 2.2.29 se substituie cu următorul cuprins: ”Se va indica numărul de 

abonaţi activi, care în ultimele 3 luni au consumat oricare dintre servicii plătite 

prin intermediul unei reţele de radioacces 4G LTE”; 

- Punctul 2.2.30 se substituie cu următorul cuprins: ”Se va indica numărul acelor 

abonaţi din punctul 2.2.29, care au consumat prin reţeaua 4G servicii voce şi 

SMS”; 

- Punctul 2.2.31 se substituie cu următorul cuprins: ”Se va indica numărul acelor 

abonaţi din punctul 2.2.29, care au consumat prin reţeaua 4G servicii de 

apeluri video”; 

- Punctul 2.2.32 se substituie cu următorul cuprins: ”Se va indica numărul acelor 

abonaţi din punctul 2.2.29, care au consumat prin reţeaua 4G servicii TV 

mobil”; 

- Punctul 2.2.33 se substituie cu următorul cuprins: ”Se va indica numărul acelor 

abonaţi din punctul 2.2.29, care au consumat prin reţeaua 4G servicii Internet 

mobil (oricare aceste servicii, inclusiv servicii dedicate pentru acces mobil la 

Internet, dar nu se vor include cei care accesează resurse WAP)”; 

 

 La pagina 4. „Venit”: 

- Se completează cu punctul 4.9 cu următorul cuprins: ”Acest indicator va 

reflecta volumul venitului furnizorului legat de prestarea de servicii M2M 

(Machine-to-Machine). M2M reprezintă comunicarea dintre echipamentele 

aflate la distanţă şi aplicaţiile la care sunt conectate” 

- Punctul 4.3.25 se substituie cu următorul cuprins: ”Venit din prestarea 

serviciilor de acces mobil la Internet al abonaţilor ce au putut să acceseze 

Internetul cu terminalul propriu doar prin intermediul rețelelor 2G 

(GSM/GPRS/EDGE/CDMA2000 1x)”; 

- Punctul 4.3.26 se substituie cu următorul cuprins: ”Venit din prestarea 

serviciilor de acces mobil la Internet al abonaţilor ce au putut să acceseze  

Internetul cu terminalul propriu prin intermediul rețelelor 3G și 4G 

(UMTS/HSPA/HSPA+/CDMA2000 EV-DO/DV, LTE și LTE Advanced)”; 



 

5. În Compartimentul Raport statistic CE-4 - Reţele şi servicii audiovizuale: 

La pagina 1.Date generale: 

- punctul 1.3 cu următorul cuprins: ” Se va indica venitul operaţional provenit 

din alte activităţi ale întreprinderii, ce nu sunt legate de furnizare de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice.” se exclude. 

 

 La pagina 2. „Abonați”: 

- Punctul 2.0. se substituie cu următorul cuprins: ”Acest indicator va include toţi 

abonaţii TV multicanal - 2.1+2.3+2.9+2.11+2.17, toţi abonaţii TV care achită 

contractul de prestare servicii TV, dar și în baza unui contract de prestare a 

serviciilor integrate double play sau triple play.” 

- Se completează punctul 2.7 cu sintagma ”DVB-C”   

- Se exclude în punctul 2.17 următoarea sintagmă: ”Aceste servicii nu cuprind 

serviciile ”over-the-top”, adică TV prestat prin Internet”. 

 

6. În Compartimentul Raport statistic CE-5 - Detalierea geografică a serviciilor 

prestate: 

La pagina 2. „Bandă largă”: 

- În primul aliniat sintagma ”accesul fix cu peste 144 Kbps” se substituie cu 

sintagma”accesul fix cu peste 256 Kbps”; 

 

 La pagina 3. „Rețele audiovizuale”: 

- se completează cu următorul cuprins:  

” În cazul  utilizării tehnologiei DVB-T se va indica numărul abonaților la serviciile de 

televiziune digitală, ce este utilizat pentru furnizarea programelor de televiziune 

consumatorului, prin canale de radio utilizînd centre de emisie terestre şi care prevede 

utilizarea codării semnalelor video, audio şi a datelor suplimentare, precum şi utilizarea 

multiplexării şi formării pachetelor în fluxul de trafic.  

În cazul utilizării tehnologiei de cablu TV în format analog se va indica numărul 

abonaților la serviciile de televiziune, destinat pentru furnizarea programelor de 

televiziune consumatorului prin intermediul reţelei cu cablu coaxial. 

În cazul utilizării tehnologiei  de cablu TV în format digital (DVB-C) se va indica 

numărul abonaților cu acces la sisteme de acces condiționat pentru serviciile de 

televiziune digitală, direct către televizoarele clienților - prin intermediul unui Set Top 

Box sau alt tip de echipament. 

În cazul utilizării tehnologiei  de  rețea MMDS se va indica numărul  de abonați la 

serviciile de televiziune prin intermediul unei reţele MMDS. 

În cazul utilizării tehnologiei IPTV se va indica numărul abonaților cu acces la 

sisteme de acces condiționat pentru serviciile de televiziune digitală, transmisă printr-o 

conexiune de bandă largă direct către televizoarele clienților - prin intermediul unui Set 

Top Box sau alt tip de echipament. 



În cazul utilizării tehnologiei  de  DTH se va indica numărul abonaților la 

serviciile de televiziune recepționate prin satelit în locația telespectatorilor (acasă, 

instituție, etc.)” 

 

La pagina 4. „Rețele mobile”: 

- se completează cu următorul cuprins:  

” Această pagină va fi completată de furnizorii care prestează servicii de telefonie 

mobilă, indiferent de tehnologia de reţea utilizată pentru prestarea serviciilor de 

telefonie.  

În cazul utilizării Reţelei GSM 

Se va indica raportul suprafeţei zonei acoperite (în limitele teritoriului controlat de 

autorităţi) cu semnal  GSM, la suprafaţa totală a Republicii Moldova în limitele 

teritoriului controlat de autorităţi, exprimat în procente. 

Se va indica raportul numărului estimat de locuitori, domiciliaţi în zona acoperită (în 

limitele teritoriului controlat de autorităţi) cu semnal radio GSM, la numărul total de 

locuitori ai Republicii Moldova în limitele teritoriului controlat de autorităţi, exprimat în 

procente. 

În cazul utilizării  Reţelei CDMA 

Se va indica raportul suprafeţei zonei acoperite (în limitele teritoriului controlat de 

autorităţi) cu semnal radio CDMA2000 1x, EV-DO, EV-DV la suprafaţa totală a 

Republicii Moldova în limitele teritoriului controlat de autorităţi, exprimat în procente. 

Se va indica raportul numărului estimat de locuitori, domiciliaţi în zona acoperită (în 

limitele teritoriului controlat de autorităţi) cu semnal radio CDMA2000 1x, EV-DO, EV-

DV la numărul total de locuitori ai Republicii Moldova în limitele teritoriului controlat 

de autorităţi, exprimat în procente. 

 

În cazul utilizării  Reţelei UMTS/HSPA 

Se va indica raportul suprafeţei zonei acoperite (în limitele teritoriului controlat de 

autorităţi) cu semnal radio al reţelei UMTS/HSPA, la suprafaţa totală a Republicii 

Moldova în limitele teritoriului controlat de autorităţi, exprimat în procente. 

Se va indica raportul numărului estimat de locuitori, domiciliaţi în zona acoperită (în  

limitele teritoriului controlat de autorităţi) cu semnal radio al reţelei UMTS/HSPA , la 

numărul total de locuitori ai Republicii Moldova în limitele teritoriului controlat de 

autorităţi, exprimat în procente. 

 

În cazul utilizării Reţelei LTE 

Se va indica raportul suprafeţei zonei acoperite (în limitele teritoriului controlat 

de autorităţi) cu semnal radio al reţelei LTE, la suprafaţa totală a Republicii Moldova în 

limitele teritoriului controlat de autorităţi, exprimat în procente. 

Se va indica raportul numărului estimat de locuitori, domiciliaţi în zona acoperită (în 

limitele teritoriului controlat de autorităţi) cu semnal radio al reţelei LTE, la numărul 

total de locuitori ai Republicii Moldova în limitele teritoriului controlat de autorităţi, 

exprimat în procente.” 


