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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

HOTĂRÂRE 

 

  

Nr.          din    

         

cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de servicii poştale 

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) și (4) din Legea comunicaţiilor poştale nr. 

36/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art.225), cu 

modificările ulterioare, Consiliul de Administraţie 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Formularul tipizat al Raportului statistic trimestrial SP-1 “Reţele şi 

servicii poștale” al furnizorului de servicii poştale, conform Anexei 1. 

2. Se aprobă Formularul tipizat al Raportului statistic anual SP-2 “Servicii 

poștale” al furnizorului de servicii poştale, conform Anexei 2. 

3. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Formularului 

tipizat al Raportului statistic trimestrial SP-1 “Reţele şi servicii poștale” al furnizorului 

de servicii poştale, conform Anexei 3. 

4. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Formularului 

tipizat al Raportului statistic anual SP-2 “Servicii poștale” al furnizorului de servicii 

poştale, conform Anexei 4. 

5. Furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a transmite ANRCETI datele 

statistice conform formularului tipizat, menţionat la pct.1,trimestrial, până pe data de 10 

a lunii următoare perioadei de raportare. 

6. Furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a transmite ANRCETI datele 

statistice conform formularului tipizat, menţionat la pct.2, anual, până pe data de 15 

februarie a anului următor perioadei de raportare. 

7. În cazul în care un furnizor de servicii poştale doreşte să renunţe la statutul de 

furnizor de servicii poştale, acesta are obligaţia de a transmite ANRCETI, la data 

depunerii notificării privind sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poştale, datele 

statistice, conform formularelor tipizate menţionate la pct.1 și pct. 2. 

8. Furnizorii de servicii poştale vor prezenta rapoartele ANRCETI în formă 

electronică la adresa de email: raport.statistic@anrceti.md cu aplicarea semnăturii 

electronice a semnatarului, în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 
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9. În cazul în care furnizorul nu dispune de semnătură electronică rapoartele vor 

fi prezentate ANRCETI în formă electronică la adresa de email stipulată la pct. 8 şi în 

unul dintre următoarele moduri:  

a) prin depunere, personal sau prin reprezentant al furnizorului de servicii 

poştale, sub semnătură;  

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

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

10. În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la pct. 5 și pct. 6, ANRCETI este în 

drept să aplice sancţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare. 

11. Furnizorii de servicii poștale vor prezenta primele rapoarte statistice, conform 

formularului tipizat menţionat la pct.1, pentru primul trimestru al anului 2022. 

12. Furnizorii de servicii poștale vor prezenta primele rapoarte statistice, conform 

formularului tipizat menţionat la pct.2, pentru anul 2022. 

13. Se abrogă, din 09.04.2022, Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI nr. 19 din 05.08.2016 cu privire la raportarea de date statistice de către 

furnizorii de reţele şi servicii poştale. 

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

Republicii Moldova. 

 

       

 

Membrii Consiliului 

de Administraţie       Andrei MUNTEAN 

 

           

          Marian POCAZNOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


