
Notă informativă 
la proiectul de Hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu 

privire la modificarea şi completarea Hotărârii 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 

  

 

Necesitatea modificării şi completării Hotărârii Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr.33 din 17.11.2011 şi Anexelor la prezenta hotărâre reiese din evoluţiile şi 

tendinţele de pe piaţa de comunicaţii electronice, apariţia unor tehnologii şi servicii noi şi 
existenţa unor neclarităţi din partea furnizorilor cu privire la categoriile de informaţii 

corespunzătoare anumitor indicatori. 

 

În formularele-tip de rapoarte ”CE-1. Reţele operate şi servicii furnizate”, ”CE-2. 

Reţele  şi servicii fixe”, ”CE-3.Reţele şi servicii mobile” şi ”CE-4.Reţele şi servicii 

audiovizuale”, „CE-5. Detalierea geografică a serviciilor prestate” (anexele 1,2,3,4 şi 5 la 
hotărâre) au fost introduşi indicatori noi cum ar fi:  

 

- divizarea în rețele de acces mobil a gradului de acoperire a populației: urban/rural   

- divizarea veniturilor din servicii de acces mobil la Internet (inclusiv acces mobil în 

bandă largă) prestate utilizatorilor voce în dependență de rețeaua utilizată;  

- venit din servicii M2M;  
- divizarea numărului de abonați ce utilizează servicii de rețea mobilă în bandă largă 

3G și 4G;  

- numărul de utilizatori de telefonie mobilă, ce utilizează reţelele de radioacces 4G; 

- numărul abonaţilor la serviciile de televiziune digitală (DVB-C); 

 

Totodată se propun a fi ajustate redacţiile unor indicatori existenți. 
 

Modificărilor mai esențiale, a fost supus formularul-tip de rapoarte „CE-

5.Detalierea geografică a serviciilor prestate”, care a fost completat cu un sector nou 

”Rețele mobile”, unde se solicită completarea indicatorilor cu privire la gradul de 

acoperire teritorială și al populației cu semnal radio provenit din reţelele de telefonie 

mobilă conform unităților administrativ-teritoriale din Moldova. Concomitent, formularul-
tip de rapoarte CE-5 a fost ajustat la cerințele Clasificatorului unităților administrativ-

teritoriale din Moldova (CUATM). 

 

Astfel, proiectul de Hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire 

la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 33 

din 17.11.2011 propus spre consultare, prezintă ajustări la condițiile actuale şi va  
îmbunătăţi conținutul formularelor rapoartelor statistice supus raportării. 

http://anrceti.md/files/u1/Anexa5CE5_Detaliere_geografica.xls
http://anrceti.md/files/u1/Anexa5CE5_Detaliere_geografica.xls
http://anrceti.md/files/u1/Anexa5CE5_Detaliere_geografica.xls
http://anrceti.md/files/u1/Anexa5CE5_Detaliere_geografica.xls


 

Totodată, avînd în vedere modificările şi completările la formularele-tip de rapoarte 

statistice ce se propun, a fost actualizată şi Instrucţiunea privind formularele de rapoarte 

statistice ale furnizorilor de comunicaţii electronice (anexa 6 la Hotărâre). 

 

Proiectul de modificare a rapoartelor statistice a fost consultat public în perioada  
23.10.2015 până pe data de 07.11.2015. 

 

Drept urmare, furnizorii S.A. „Orange Moldova” și SRL "Arax-Impex" au expediat 

în adresa ANRCETI propuneri pe marginea documentelor consultate public. În urma 

examinării acestor propuneri, Agenția a elaborat sinteza recomandărilor și acolo unde a 

considerat necesar a adus unele precizări în proiect.  
 

Ţinând cont de concluziile din sinteză, Consiliul de Administrație al Agenţiei va 

aproba pe data de 29.12.2015 hotărârea privind modificarea şi completarea HCA al 

ANRCETI nr. 33 din 17 noiembrie 2011. 

 
 

 


