
  
 

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 
 

H O T Ă R Â R E 

mun. Chişinău 

din            Nr._________ 

 

bd. Ştefan cel Mare, 134,             Telefon:                           Fax:                                     E-mail: office@anrceti.md 

MD-2012,  Chişinau                    +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85               www.anrceti.md  

 

cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de 

reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice 

 
                                                                                                                ÎNREGISTRAT: 

                        Ministerul Justiţiei   

                        al Republicii Moldova 

                        nr. __ din _____________ 

                        Ministru ________Victoria IFTODI 

 

 

În temeiul art. 10 alin. (1) lit. f), art. 20 alin. (2) lit. g) şi art. 25 alin. (16) pct. 7) lit.a) 

din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art.679), cu modificările ulterioare, Consiliul de 

Administraţie,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă formularele rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau 

servicii publice de comunicaţii electronice conform anexelor 1, 2, 3, şi 4 la prezenta 

hotărâre. 

2. Formularul ”CE-1. Rețele operate și servicii furnizate” (Anexa 1) va fi raportat 

de toți furnizorii de rețele și/sau servicii autorizați - anual. Dacă furnizorul autorizat indică 

în formularul ”CE-1. Rețele operate și servicii furnizate” că nu efectuează activități în 

domeniul comunicațiilor electronice, acesta nu are obligația să prezinte rapoartele ”CE-2. 

Rețele operate, servicii fixe și audiovizuale”, ”CE-3.Rețele şi servicii mobile” și ”CE-

4.Detalierea geografică a serviciilor prestate”. 

3. Formularele ”CE-2. Rețele operate, servicii fixe și audiovizuale” (Anexa 2) și 

”CE-3. Rețele şi servicii mobile” (Anexa 3) vor fi raportate de furnizori - trimestrial, 

conform relevanței: 

a) Au obligația să raporteze conform Formularului ”CE-2. Rețele operate, servicii 

fixe și audiovizuale” (Anexa 2) toți furnizorii care operează rețele fixe de acces și/sau 

prestează servicii prin rețele fixe și toți furnizorii care operează rețele și/sau servicii 

audiovizuale;  

b) Au obligația să raporteze conform Formularului ”CE-3. Rețele şi servicii 

mobile” (Anexa 3) toți furnizorii care operează rețele mobile de acces și/sau prestează 

servicii prin rețele mobile, inclusiv prin reţele virtuale.  

4. Formularul ”CE-4. Detalierea geografică a serviciilor prestate” (Anexa 4) va fi 

raportat de furnizorii care prestează rețele și/sau servicii de comunicații electronice în 

puncte fixe de telefonie, acces în bandă largă și servicii TV contra plată – anual. 
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5. Furnizorii menţionaţi în pct. 2-4, au obligația să transmită ANRCETI trimestrial 

și anual informația statistică conform formularelor din anexe, timp de 45 de zile de la 

încheierea perioadei de raportare. Datele prezentate în rapoartele trimestriale vor fi 

cumulative pe parcursul anului, iar datele raportului prezentat pentru trimestrul IV vor 

corespunde datelor anuale ale furnizorului. 

6. Furnizorii vor completa şi expedia formularele statistice prin sistemul 

informaţional „Raportare on-line”, care este disponibil la adresa 

https://eservicii.anrceti.md. 

Furnizorii 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, MD-2012. 

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2020. 

8. Din data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

de Administrație 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.216), cu modificările ulterioare. 

9. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Președintele Consiliului 

de Administrație         Octavian RĂU 

 

Membrii Consiliului  

de Administrație         Andrei MUNTEAN 

  

              

Marian POCAZNOI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://eservicii.anrceti.md/
mailto:raport.statistic@anrceti.md
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Anexa 1  

la Hotărârea Consiliului de  

Administraţie al ANRCETI  

nr. __ din ___________ 

 

Raport statistic CE - 1  

Rețele operate și servicii furnizate 

 

  

Denumire Furnizor:        

IDNO                           

Perioada de raportare   anul:   

Adresa juridică a 

furnizorului                

                         

Persoana de contact          

     Telefon                                  

     e-mail                                

      
Sunteţi de acord să primiţi email privind apropierea termenilor de prezentare a 

raportului? 

  
  

 Adresa de contact a  

furnizorului                 

                        

     fax                                   

     telefon                              

     e-mail                                

      
Sunteţi de acord să primiţi email privind apropierea termenilor de prezentare a 

raportului? 

  
  

      web-page                          

        

  

Declarația privind lipsa activității de comunicații electronice 

 

1. Rețele operate și servicii furnizate 
 

1.1 Rețele de acces operate 

1 Reţele de acces cu fir:   

2 Reţea locală de cupru de tip PSTN/ISDN   

3 ADSL   

4 VDSL   

5 FTTx   

6 FTTB/LAN   

7    FTTU Punct-punct    

8    FTTU xPON punct-multipunct    

9    FTTLA    

10 FTTN/VDSL    

11    Altă reţea FTTx (indicaţi mai jos tipul)   

12     

13 Reţea de acces prin cablu coaxial   

14    Rețea deplină prin cablu coaxial   

15    HFC   

16 Alte rețele de acces prin fir (indicați mai jos tipurile)   

17     

18 Reţele de acces radio     
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19 Reţele de acces radio fix (WLL)   

20     WIMAX   

21     WiFi   

22     altele (indicaţi mai jos tipul):   

23     

24 Reţele de acces radio mobil   

25     GSM   

26     CDMA2000    

27     UMTS   

28     WIMAX   

29     LTE   

30     Reţea de acces virtuală mobilă (MVNO)   

31     altele (indicaţi mai jos tipurile):   

32     

33 Reţele de acces prin satelit (indicați mai jos tipurile)   

34     

 

1.2 Rețele de transport operate 

35 Reţele optice    

36     DWDM   

37     IP/MPLS peste DWDM   

38     IP peste optică   

39     IP peste DWDM   

40     SDH peste optică   

41     SDH peste DWDM   

42     SDH peste MPLS   

43     altele (indicaţi mai jos tipul):   

44     

45 Reţele prin radio   

46     SDH prin radio   

47     IP prin radio   

48     altele (indicaţi mai jos tipul):   

49     

50 Reţele de transport prin satelit   

51 Alte reţele de transport (indicați mai jos tipul)   

52     

 
1.3 Servicii furnizate 

 

53 Servicii de telefonie furnizate:   

54 Telefonie la puncte fixe   

55     prin reţea PSTN   

56     prin ISDN   

57     prin NGN   

58  prin acces de bandă largă   

59     prin acces local radio (WLL)   

60     prin alte reţele fixe (indicaţi mai jos care)   

61     

62 Servicii de telefonie prin Internet (acces negestionat)   

63 Servicii de telefonie mobilă   

64 Servicii de telefonie cu acces indirect    
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65 Servicii de tranzit naţional de apeluri   

66 Servicii de tranzit internaţional de apeluri   

67 Alte servicii de telefonie furnizate (descrieţi mai jos)   

68     

69 Servicii de acces la Internet furnizate:   

70 Servicii de acces în bandă largă la puncte fixe   

71     prin reţea ADSL   

72     prin reţea VDSL   

73     prin reţea FTTx   

74     prin reţea radio de acces local   

75 prin reţea DOCSIS (cablu coaxial)   

76     prin reţea locală (care nu corespund FTTx)   

77     prin alte reţele fixe (indicaţi mai jos care)   

78     

79 Servicii de acces Dial-Up   

80 Servicii de acces în bandă largă la puncte mobile   

81     prin reţea UMTS   

82     prin reţea CDMA2000   

83     prin reţea LTE   

84     prin reţea WIMAX   

85     prin alte reţele mobile (indicaţi care)   

86   

87 Servicii de comunicaţii audiovizuale:   

88 Servicii de televiziune prin cablu   

89     în format analog   

90     în format digital   

91 Servicii de televiziune MMDS   

92     în format analog   

93     în format digital   

94 Servicii prin satelit DTH   

95 Servicii IPTV   

96 Difuzare de televiziune terestră   

97     în format analog   

98     în format digital   

99 Difuzare de radio terestru   

100 Alte servicii de comunicaţii audiovizuale furnizate:   

101     

102 Servicii de partajare a infrastructurii asociate rețelelor   

103      Închiriere canalizare   

104      Închiriere stâlpi   

105      Închiriere turnuri   

106      Colocare de echipamente   

107      Alte servicii de infrastructură (decrieți mai jos care)   

108     

109 Alte servicii de comunicaţii electronice furnizate:   

110 Instalare rețele de comunicaţii electronice   

111 Operare/gestionare rețele de comunicaţii electronice   

112 Alte servicii de comunicaţii electronice, descrieți mai jos:   
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2. Rețele fixe 

ID INDICATORI 

unitate 

de 

măsură 

valoarea 

indicatorului 

  Reţele de acces PSTN, ISDN și NGN     

2.1.1 Numărul de gospodării cablate, inclusiv: unităţi 

 2.1.2     în localități urbane unităţi   

2.1.3     în localități rurale unităţi   

  Reţele de acces xDSL     

2.1.4 Numărul de gospodării cablate şi cu serviciu xDSL disponibil, inclusiv: unităţi 

 2.1.5     în localități urbane unităţi   

2.1.6     în localități rurale unităţi   

  Reţele de acces FTTx     

  Rețea FTTB+UTP/FTP     

2.1.7 Numărul de gospodării cablate, inclusiv: unităţi 

 2.1.8     în localități urbane unităţi   

2.1.9     în localități rurale unităţi   

  Rețea FTTN+UTP/FTP     

2.1.10 Numărul de gospodării cablate, inclusiv: unităţi 

 2.1.11     în localități urbane unităţi   

2.1.12     în localități rurale unităţi   

  Rețea FTTN+VDSL     

2.1.13 Numărul de gospodării cablate, inclusiv: unităţi 

 2.1.14     în localități urbane unităţi   

2.1.15     în localități rurale unităţi   

  Rețea FTTH - GPON     

2.1.16 Numărul de gospodării cablate, inclusiv: unităţi 

 2.1.17     în localități urbane unităţi   

2.1.18     în localități rurale unităţi   

  Rețea FTTH - GEPON (EPON)     

2.1.19 Numărul de gospodării cablate, inclusiv: unităţi 

 2.1.20     în localități urbane unităţi   

2.1.21     în localități rurale unităţi   

  Alte rețele FTTH     

2.1.22 Numărul de gospodării cablate, inclusiv: unităţi 

 2.1.23     în localități urbane unităţi   

2.1.24     în localități rurale unităţi   

  Alte rețele FTTB     

2.1.25 Numărul de gospodării cablate, inclusiv: unităţi 

 2.1.26     în localități urbane unităţi   

2.1.27     în localități rurale unităţi   

  Alte rețele FTTN     

2.1.28 Numărul de gospodării cablate, inclusiv: unităţi 

 2.1.29     în localități urbane unităţi   

2.1.30     în localități rurale unităţi   

  Reţele de Cablu TV     

  Rețea Cablu TV     

2.1.31 Numărul de gospodării cablate, inclusiv: unităţi 

 2.1.32     în localități urbane unităţi   

2.1.33     în localități rurale unităţi   

  Rețea Cablu TV cu sistem DOCSIS      

2.1.34 Numărul de gospodării cablate, inclusiv: unităţi 

 2.1.35     în localități urbane unităţi   

2.1.36     în localități rurale unităţi   

  Rețea FTTLA cu sistem DOCSIS      

2.1.37 Numărul de gospodării cablate, inclusiv: unităţi 
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2.1.38     în localități urbane unităţi   

2.1.39     în localități rurale unităţi   

  REŢEA PSTN DE COMUTAŢIE     

2.2.1 Numărul de RSU unităţi 

 2.2.2     în localități urbane unităţi   

2.2.3     în localități rurale unităţi   

2.2.4 Numărul de centrale locale de format analog unităţi 

 2.2.5     în localități urbane unităţi   

2.2.6     în localități rurale unităţi   

2.2.7 Numărul de centrale locale de format digital unităţi 

 2.2.8     în localități urbane unităţi   

2.2.9     în localități rurale unităţi   

2.2.10 Numărul de linii de abonat conectate prin RSU unităţi 

 2.2.11     în localități urbane unităţi   

2.2.12     în localități rurale unităţi   

2.2.13 Numărul de linii de abonat deservite la centrale de format analog unităţi 

 2.2.14     în localități urbane unităţi   

2.2.15     în localități rurale unităţi   

2.2.16 Numărul de linii de abonat deservite la centrale de format digital unităţi 

 2.2.17     în localități urbane unităţi   

2.2.18     în localități rurale unităţi   

  Infrastructura de rețea de transport     

2.3.1 Lungimea totală a rețelei magistrale de fibra optica  km   

2.3.2 Lungimea totală a segmentelor rețea de transport WDM km   

2.3.3 Lungimea totală a segmentelor rețea de transport MPLS km   

2.3.4 Lungimea totală a segmentelor rețea de transport SDH prin cablu optic km   

2.3.5 Lungimea totală a segmentelor rețea de transport Ethernet prin cablu optic km   

2.3.6 Lungimea totală a rețelei de fibra optica de acces km   

2.3.7 Capacitatea totală a canalului extern de Internet, inclusiv: Mbps 
 

2.3.8 Capacitate achiziţionată de la furnizori străini: Mbps   

2.3.9 Capacitate achiziţionată de la furnizori naţionali: Mbps   

   IP peering şi IP trafic tranzit     

2.3.10 Numărul de furnizori naţionali cu care e realizat peering IP unităţi   

2.3.11 Capacitatea totală a canalelor de peering naţionale Mbps   

2.3.12 Capacitatea totala a canalelor  prin care se realizeaza tranzit naţional de trafic IP  Mbps   

2.3.13 Capacitate prestată furnizorilor naţionali Mbps   

2.3.14 Numărul de furnizori conectaţi unităţi   

2.3.15 capacitatea totală a canalelor prin care se realizează peering cu furnizori naţionali Mbps   

2.3.16 capacitatea totală a canalelor prin care se achiziţionează tranzit de trafic IP naţional Mbps   

  Infrastructura asociată de rețea     

2.4.1 Lungimea canalizării telefonice urbane proprii km   

2.4.2 Lungimea canalizării telefonice urbane proprii (nr. de conducte*km) 

Canalo-

km   

2.4.3 Lungimea canalizării telefonice rurale proprii km   

2.4.4 Lungimea canalizării telefonice rurale proprii (nr. de conducte*km) 

Canalo-

km   

 

3. Rețele mobile 

ID INDICATORI 

unitatea 

de 

măsură 

valoarea 

indicatorului 

  Reţele GSM       

3.1 Gradul de acoperire teritorială  %   

3.2 Gradul de acoperire a populaţiei  %   
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3.2a    urban %   

3.2b    rural %   

  Elemente de reţea        

3.3 Numărul de centre de comutaţie mobile unităţi   

3.4 Numărul de controlere ale staţiilor de bază (BSC) unităţi   

3.5 Numărul staţiilor de bază (BTS) unităţi   

3.6 Numărul TRX unităţi   

  Capacitate       

3.7 Capacitatea totală a reţelei de radioacces erlangi   

  Reţele CDMA2000 1x şi EV-DO, EV-DV       

3.8 Gradul de acoperire teritorială  %   

3.9 Gradul de acoperire a populaţiei  %   

3.9a    urban %   

3.9b    rural %   

  Elemente de reţea        

3.10 Numărul de centre de comutaţie mobile unităţi   

3.11 Numărul de controlere ale staţiilor de bază (BSC) unităţi   

3.12 Numărul staţiilor de bază (BTS) unităţi   

3.13 Numărul TRX unităţi   

  Capacitate       

3.14 Capacitatea totală a reţelei de radioacces erlangi   

  Reţele UMTS/HSPA       

3.15 Gradul total de acoperire teritorială %   

3.16 Gradul total de acoperire a populaţiei %   

3.16a    urban %   

3.16b    rural %   

  Elemente de reţea        

3.17 Numărul de controlere de reţea radio (RNC) unităţi   

3.18 Numărul de B-nodes unităţi   

  Capacitate       

3.19 Capacitatea totală a reţelei de radioacces erlangi   

  Reţele LTE       

3.20 Gradul total de acoperire teritorială %   

3.21 Gradul total de acoperire a populaţiei %   

3.21a    urban %   

3.21b    rural %   

  Elemente de reţea        

3.22 Numărul de eNodeB unităţi   

  Infrastructura asociată reţelelor de radioacces     

3.23 Numărul total de site-uri ale reţelelor de radioacces unităţi   

3.24 Numărul de site-uri proprii unităţi   

3.25 Numărul de site-uri închiriate unităţi   

3.26        inclusiv închiriate de la alţi furnizori de comunicaţii electronice unităţi   

3.27 

Numărul de site-uri aflate în posesiune în comun cu alţi furnizori de comunicaţii 

electronice unităţi   

3.28 Numărul de site-uri acordate în chirie altor furnizori de comunicaţii electronice unităţi   

3.29 Numărul total de site-uri dotate cu turnuri de telecomunicaţii unităţi   

3.30 Numărul total de site-uri asigurate cu conexiune la reţeaua de transport prin fibră unităţi   
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optică 

3.31 Numărul total de site-uri conectate la reţeaua de transport prin linii de radioreleu unităţi   

3.32 Numărul total de site-uri conectate la reţeaua de transport prin alte mijloace unităţi   

3.33 Lungimea totală a canalelor proprii de fibră optică a reţelei de transport km   

 

 

 

 

 

Anexa 2  

la Hotărârea Consiliului de  

Administraţie al ANRCETI  

nr. __ din ___________ 

 
Raport statistic CE – 2 

Rețele operate, servicii fixe și audiovizuale 

 

  

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? 

  
    

Adresa de contact a  

furnizorului                 

                        

     fax                                   

     telefon                              

     e-mail                                

      
Sunteţi de acord să primiţi email privind apropierea termenilor de prezentare a 

raportului? 

  
    

     web-page                          

        

 

 

 
1. Date generale despre furnizor 

ID 
INDICATORI 

unitate de 

măsură 

valoarea 

indicatorului 

 

Date privind venitul furnizorului     

1.1 Venit total din vânzări de servicii de comunicații electronice lei  

1.2 Venit din furnizare de reţele fixe, din care: lei  

1.3   Vânzare servicii cu amănuntul de reţele fixe lei  

1.3.1     Vânzare servicii de telefonie fixă lei  

1.3.2     Vânzare servicii de acces în bandă largă şi Internet lei  

1.3.3     Vânzare de servicii de linii închiriate cu amănuntul lei  

1.3.4     Vânzare de alte servicii cu amănuntul asociate cu reţele fixe  lei  
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1.4   Vânzare de servicii cu ridicata de reţele fixe lei  

1.4.1     Vânzare de servicii de terminare de apeluri în proprie reţea lei  

1.4.2     Vânzare de alte servicii de interconectare lei  

1.4.3     Vânzare de acces la bucla/subbucla locală lei  

1.4.4     Vânzare de alte servicii de acces la infrastructura de reţea fixă lei  

1.4.5     Vânzare de servicii de linii închiriate cu ridicata lei  

1.4.6     Vânzare alte servicii de reţele fixe furnizorilor lei  

1.5   Venit din alte servicii asociate cu reţele fixe lei  

1.6 Venit din furnizare de reţele mobile lei  

1.7   Vânzare servicii cu amănuntul de reţele mobile lei  

1.7.1     Vânzare servicii de telefonie mobilă lei  

1.7.2     Vânzare servicii dedicate pentru acces mobil la Internet  lei  

1.7.3     Vânzare de alte servicii cu amănuntul mobile prestate abonaților lei  

1.7.4     Vânzare de alte servicii cu amănuntul mobile lei  

1.8   Vânzare de servicii cu ridicata de reţele mobile lei  

1.8.1     Vânzare de servicii de terminare de apeluri în proprie reţea lei  

1.8.2     Vânzare de alte servicii de interconectare lei  

1.8.3     Vânzare de servicii inbound roaming  lei  

1.8.4     Vânzare de servicii de găzduire furnizori MVNO lei  

1.8.5     Vânzare de servicii de acces la infrastructura de reţea mobilă lei  

1.8.6     Vânzare de servicii de linii închiriate cu ridicata prin reţea mobilă lei  

1.8.7     Vânzare alte servicii de reţele mobile furnizorilor lei  

1.9   Venit din alte servicii asociate cu reţele mobile lei  

1.10 Venit din comunicaţii audiovizuale: lei  

1.11 Venit din furnizarea serviciilor TV contra plată, din care: lei  

1.11.1     Venit din servicii Televiziune prin cablu: lei  

1.11.1.1              din servicii de televiziune în format analog lei  

1.11.1.2              din servicii de televiziune în format analog și digital 

 

 

1.11.1.3              din servicii de televiziune în format digital lei  

1.11.1.4              din servicii IP TV lei  

1.11.2     Venit din servicii  Televiziune prin eter: lei  

1.11.2.1              din servicii Televiziune în sistemul MMDS lei  

1.11.2.2              din servicii de televiziune DVB-T lei  

1.11.2.3              din servicii mobile DVB-H lei  

1.11.2.4              din servicii Televiziune prin satelit DTH lei  

1.12 
Venit rezultat din furnizarea serviciilor de transport şi difuzare a 

programelor audiovizuale prin reţele de comunicaţii electronice lei 
 

1.13 Alt venit din servicii audiovizuale lei 
 

1.14 
Venit din activități de instalare, operare/gestionare a rețelelor de 

comunicaţii electronice lei 
 

1.15 Alt venit din activități de comunicații electronice lei  

  1.2. Date privind investiţiile    

1.16 
Investiţii directe totale în activităţi legate de comunicaţii 

electronice, din care: lei  

1.16.1     În reţele și servicii de telefonie fixă lei  

1.16.2     În reţele și servicii de transport date şi Internet lei  

1.16.3     În reţele și servicii de comunicaţii mobile lei  

1.16.4     În reţele și servicii audiovizuale lei  
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  1.3. Date privind personalul    

1.17 Numărul personalului, inclusiv: persoane  

1.17.1 bărbaţi persoane  

1.17.2 femei persoane  

 

 
2. Numărul de abonați la puncte fixe sau nomade pentru servicii de telefonie 

ID INDICATORI 

Unitate de 

măsură 

Valoarea 

indicatorului 

2.1 Numărul total de abonați (linii de acces) la telefonie fixă, inclusiv: linii  

2.2 Abonați - persoane individuale linii  

2.3 Abonați - persoane juridice  linii  

2.3a Abonați - persoane juridice (contracte abonați business) contract-abonat  

2.2 Abonați - persoane individuale, inclusiv: linii    

2.2.1 linii de acces tradiţional PSTN, din care: linii    

2.2.2       în localităţi urbane linii    

2.2.3       în localităţi rurale linii    

2.2.4 linii de acces FXO to VoIP linii    

2.2.5       în localităţi urbane linii    

2.2.6       în localităţi rurale linii    

2.2.7 linii de acces ISDN BRI linii    

2.2.8       în localităţi urbane linii    

2.2.9       în localităţi rurale linii    

2.2.10 linii de acces prin WLL linii    

2.2.11       în localităţi urbane linii    

2.2.12       în localităţi rurale linii    

2.2.13 linii de acces prin alte tehnologii, din care: linii    

2.2.14       în localităţi urbane linii    

2.2.15       în localităţi rurale linii    

2.2.16 Abonaţi VoIP gestionat prin bandă largă, inclusiv: 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.17 Abonaţi VoIP gestionat prin xDSL 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.18       în localităţi urbane 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.19       în localităţi rurale 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.20 Abonaţi VoIP gestionat prin FTTx 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.21       în localităţi urbane 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.22       în localităţi rurale 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.23 Abonaţi VoIP gestionat prin radio acces (FWA)  

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.24       în localităţi urbane 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.25       în localităţi rurale 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.26 Abonaţi VoIP gestionat prin cablu coaxial  

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.27       în localităţi urbane 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.28       în localităţi rurale 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.29 Abonaţi VoIP gestionat prin alte suporturi 

linii (conturi 

VoIP)  
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2.2.30       în localităţi urbane 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.31       în localităţi rurale 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.32 Abonaţi VoIP furnizate clienţilor prin mediu Internet negestionat 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.33       în localităţi urbane 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.34       în localităţi rurale 

linii (conturi 

VoIP)  

2.2.35 

Abonaţi numere nongeografice (independente de locație), persoane 

individuale linii  

2.3 Abonați - persoane juridice, inclusiv: linii  

2.3.1 linii de acces tradiţional PSTN, din care: linii  

2.3.2       în localităţi urbane linii  

2.3.3       în localităţi rurale linii  

2.3.4 linii de acces FXO to VoIP linii  

2.3.5       în localităţi urbane linii  

2.3.6       în localităţi rurale linii  

2.3.7 linii de acces ISDN BRI linii  

2.3.8       în localităţi urbane linii  

2.3.9       în localităţi rurale linii  

2.3.10 Numere conectate prin ISDN PRI linii  

2.3.11       în localităţi urbane linii  

2.3.12       în localităţi rurale linii  

2.3.13 linii de conexiuni prin ISDN PRI linii  

2.3.14       în localităţi urbane linii  

2.3.15       în localităţi rurale linii  

2.3.16 linii de acces prin WLL linii  

2.3.17       în localităţi urbane linii  

2.3.18       în localităţi rurale linii  

2.3.19 linii de acces prin alte tehnologii, din care: linii  

2.3.20       în localităţi urbane linii  

2.3.21       în localităţi rurale linii  

2.3.22 Abonaţi VoIP gestionat prin bandă largă, inclusiv: 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.23 Abonaţi VoIP gestionat prin xDSL 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.24       în localităţi urbane 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.25       în localităţi rurale 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.26 Abonaţi VoIP gestionat prin FTTx  

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.27       în localităţi urbane 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.28       în localităţi rurale 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.29 Abonaţi VoIP gestionat prin radio acces (FWA)  

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.30       în localităţi urbane 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.31       în localităţi rurale 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.32 Abonaţi VoIP gestionat prin cablu coaxial  

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.33       în localităţi urbane 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.34       în localităţi rurale 

linii (conturi 

VoIP)  
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2.3.35 Abonaţi VoIP gestionat prin alte suporturi 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.36       în localităţi urbane 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.37       în localităţi rurale 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.38 Abonaţi VoIP furnizate clienţilor prin mediu Internet negestionat 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.39       în localităţi urbane 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.40       în localităţi rurale 

linii (conturi 

VoIP)  

2.3.41 

Abonaţi numere nongeografice (independente de locație), persoane 

juridice linii  

2.4 Numărul de abonați la servicii Număr verde 0800 abonați  

2.5 Numărul de telefoane publice operate unităţi  

     

3. Trafic de telefonie prin rețele fixe  

ID 
INDICATORI Unitatea de măsură/ 

valoarea indicatorului 

  mii minute mii apeluri 

3.0 

TOTAL TRAFIC VOCE DESERVIT PRIN REȚEAUA FIXĂ, 

inclusiv:   

  Trafic originat în proprie rețea prin acces direct   

3.1  TOTAL trafic originat în proprie rețea fixă, inclusiv:   

3.1.1 

TOTAL trafic realizat de utilizatori conectați la reţea pe bază de 

comutare de circuite - POTS, ISDN, WLL fix și NGN, din care:   

3.1.2 Apeluri către rețele fixe:   

3.1.3    trafic local în reţeaua proprie   

3.1.4    trafic local către alte reţele fixe   

3.1.5    trafic naţional în reţeaua proprie   

3.1.6    trafic naţional către alte reţele fixe şi independente de locaţie   

3.1.7 Apeluri către reţele mobile   

3.1.8 Apeluri internaţionale ale abonaţilor proprii   

3.1.9 Trafic pentru acces dial-up la Internet    

3.1.10 Trafic către numere free phone (0800)   

3.1.11 Trafic către numere cu tarif special premium rate   

3.1.12 Trafic către servicii de acces indirect   

3.1.13 Alte tipuri de trafic inițiat de abonați   

3.1.14 

TOTAL trafic realizat de utilizatori (apeluri VoIP pe bază de 

canale de acces IP gestionate), inclusiv:   

3.1.15 Trafic total către reţele fixe, din care:   

3.1.16    trafic local în reţeaua proprie   

3.1.17    trafic local către alte reţele fixe    

3.1.18    trafic naţional în reţeaua proprie   

3.1.19    trafic naţional către alte reţele fixe şi independente de locaţie   

3.1.20 Trafic către reţele mobile   

3.1.21 Apeluri internaţionale ale abonaţilor proprii   

3.1.22 Trafic către numere free phone (0800)   

3.1.23 Trafic către numere cu tarif special premium rate   

3.1.24 Trafic către servicii de acces indirect    

3.1.25 Alte tipuri de trafic inițiat de abonați   

3.1.26 

Trafic VoIP realizat de utilizatori cu acces prin mediu IP 

negestionat   

3.1.27 Trafic total către reţele fixe, din care:   
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3.1.28    trafic în reţeaua proprie   

3.1.29    trafic către alte reţele locale fixe   

3.1.30    trafic naţional către reţeaua proprie   

3.1.31    trafic naţional către alte reţele fixe şi independente de locaţie   

3.1.32 Trafic către reţele mobile   

3.1.33 Apeluri internaţionale ale abonaţilor proprii   

3.1.34 Trafic către numere free phone (0800)   

3.1.35 Trafic către numere cu tarif special premium rate   

3.1.36 Alte tipuri de trafic inițiat de abonați   

3.1.37 Trafic inițiat la posturi publice de telefon   

3.1.38 Apeluri spre reţele fixe, din care:   

3.1.39    trafic către numere telefonice locale   

3.1.40    trafic interurban şi către numere independente de locaţie   

3.1.41 Trafic către reţele mobile   

3.1.42 Apeluri internaţionale   

3.1.43 Trafic către numere free phone (0800)   

3.1.44 Alte tipuri de trafic   

  

Apeluri realizate de utilizatorii cu acces indirect la reţea (servicii) 

prin intermediul selectării transportatorului sau prin alte forme de 

acces indirect (accesare prin coduri de acces 10xx, 16xx)   

3.2.1 Total trafic realizat de utilizatori, inclusiv:   

3.2.2    Trafic total către reţele fixe, din care:   

3.2.3        trafic local   

3.2.4        trafic naţional și către numere independente de locaţie   

3.2.5    Trafic către reţele mobile   

3.2.6    Trafic către reţele internaţionale   

3.2.7    Trafic către numere free phone (0800)   

3.2.8    Trafic către numere cu tarif special premium rate   

3.2.9   Alte tipuri de trafic   

  Servicii de terminare prestate   

3.3.1 Total trafic de terminare în reţea proprie, inclusiv:   

3.3.2 Terminare la nivel local a apelurilor:   

3.3.3     inițiate în alte rețele fixe și independente de locație   

3.3.4     inițiate în rețele mobile   

3.3.5 

    inițiate în rețele ale furnizorilor străini (serviciu prestat către 

furnizori naționali)   

3.3.6 Terminare la nivel național a apelurilor:   

3.3.7     inițiate în alte rețele fixe și independente de locație   

3.3.8     inițiate în rețele mobile   

3.3.9 

    inițiate în rețele ale furnizorilor străini  (serviciu prestat către 

furnizori naționali)   

3.3.10 

Terminare în proprie rețea a apelurilor la numere independente 

de locație:   

3.3.11     inițiate în alte rețele fixe și independente de locație   

3.3.12     inițiate în rețele mobile   

3.3.13 

    inițiate în rețele ale furnizorilor străini  (serviciu prestat către 

furnizori naționali)   

3.3.14 Terminarea traficului  spre destinaţii specifice   

3.3.15 Alt tip de trafic național terminat, specificaţi care   

3.3.16 Terminarea în rețea a traficului furnizorilor din afara R. Moldova   

  Servicii de tranzit prestate   

3.3.17 Total trafic de tranzit furnizat, inclusiv:   

3.3.18 Tranzit naţional, din care:   
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3.3.19 

Tranzit naţional "pur" prestat prin reţeaua proprie: (daca se pune 

aici Orange sau Moldcell sau mai bine spus rețeaua mobilă)   

3.3.20    tranzit local   

3.3.21    tranzit naţional   

3.3.22 Tranzit naţional "cuplat cu servicii de terminare":   

3.3.23    tranzit local   

3.3.24    tranzit naţional   

3.3.25 Alte tipuri de tranzit naţional de trafic   

3.3.26 Tranzit internaţional, din care:   

3.3.27 

- trafic iniţiat în reţele terţe naţionale, tranzitat prin reţeaua proprie şi 

destinat unor furnizori din afara R. Moldova   

3.3.28 

- traficul furnizorilor din afara R. Moldova tranzitat prin reţeaua 

proprie şi terminat (în nume propriu) în reţele ale furnizorilor naţionali 

terţi, inclusiv:   

3.3.29      - trafic terminat în rețele fixe naționale   

3.3.30      - trafic terminat în rețele mobile naționale   

3.3.31 Alte tipuri de tranzit internaţional de trafic   

 

4. Venit din furnizare de servicii de telefonie fixă pe piața cu amănuntul 
 

ID 
INDICATORI 

Unitate de 

măsura 

valoarea 

indicatorului 

4. 

Venit total din furnizare de servicii de telefonie fixă pe piaţa cu 

amănuntul, inclusiv: lei 
 

4.1 

   Venit din furnizarea de servicii de telefonie fixă către abonaţi cu 

acces direct lei 
 

4.2 

   Venit din furnizarea de servicii de telefonie către utilizatori cu 

acces indirect lei 
 

4.3    Venit din furnizare de servicii prin telefoane publice lei  

4.4    Venit din alte servicii de telefonie prin rețea fixă lei  

  
Descrierea venitului provenit din servicii prin acces direct la reţea 

al abonaților 
   

  
Descrierea venitului provenit din acces direct la reţea, după 

natura abonaților 
   

4.1.1 

Venit din servicii de telefonie fixă cu acces direct prestate persoanelor 

individuale (gospodăriilor casnice) lei  

4.1.2 

Venit din servicii de telefonie fixă cu acces direct prestate persoanelor 

juridice (abonați business) lei  

  
Descrierea venitului provenit din acces direct la reţea, după 

natura serviciilor 
   

4.1.3 Venit din servicii de conectări şi servicii administrative lei  

4.1.4 Venit total din abonamente, inclusiv prin: lei  

4.1.5    linii de acces POTS lei  

4.1.6    linii de acces ISDN BRI lei  

4.1.7    linii de acces ISDN PRI lei  

4.1.8    linii de acces (numere) WLL lei  

4.1.9    linii (numere) VoIP furnizate prin acces gestionat de bandă largă lei  

4.1.10    linii (numere) VoIP furnizate prin mediu Internet negestionat lei  

4.1.11    linii de acces de alt tip lei  

4.1.12 

Venit provenit din apeluri iniţiate prin acces direct în reţele fixe, 

cu excepţia accesului VoIP gestionat în bandă largă şi VoIP 

negestionat, din care: lei  

4.1.13    Venit apeluri în reţeaua proprie, inclusiv din: lei  

4.1.14         Apeluri locale lei  

4.1.15         Apeluri naţionale inclusiv spre numere independente de locaţie lei  
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4.1.16    Venit din apeluri către alte reţele fixe, inclusiv din: lei  

4.1.17         Apeluri locale lei  

4.1.18         Apeluri naţionale inclusiv spre numere independente de locaţie lei  

4.1.19    Venit din apeluri către reţele mobile lei  

4.1.20    Venit din apeluri internaţionale (efectuate prin acces direct) lei  

4.1.21    Venit din trafic telefonic dial-up  lei  

4.1.22    Venit din apeluri către numere cu tarif special premium rate lei  

4.1.23    Venit din alte tipuri de trafic  lei  

4.1.24 

Venit provenit din apeluri iniţiate de abonaţi conectaţi prin VoIP 

gestionat (VoIP prin acces de bandă largă furnizat), din care: lei  

4.1.25    Venit din apeluri în reţeaua proprie, inclusiv din: lei  

4.1.26         Apeluri locale lei  

4.1.27         Apeluri naţionale inclusiv spre numere independente de locaţie lei  

4.1.28    Venit din apeluri către alte reţele fixe, din care: lei  

4.1.29         Apeluri locale lei  

4.1.30         Apeluri naţionale inclusiv spre numere independente de locaţie lei  

4.1.31    Venit din apeluri către reţele mobile lei  

4.1.32    Venit din apeluri internaţionale (efectuate prin acces direct) lei  

4.1.33    Venit din apeluri către numere cu tarif special premium rate lei  

4.1.34    Venit din alte tipuri de trafic  lei  

4.1.35 

Venit provenit din apeluri iniţiate de abonaţi conectaţi prin VoIP 

cu acces negestionat (VoIP prin Internet), din care: lei  

4.1.36    Venit din apeluri în reţeaua proprie lei  

4.1.37    Venit din apeluri către alte reţele fixe, inclusiv din: lei  

4.1.38         Apeluri locale lei  

4.1.39         Apeluri naţionale inclusiv spre numere independente de locaţie lei  

4.1.40    Venit din apeluri către reţele mobile lei  

4.1.41    Venit din apeluri internaţionale (efectuate prin acces direct) lei  

4.1.42    Venit din apeluri către numere cu tarif special premium rate lei  

4.1.43    Venit din alte tipuri de trafic  lei  

4.1.44 

Venit din alte servicii de telefonie fixă achitate de abonați cu acces 

direct lei  

  Venit provenit din servicii cu acces indirect la reţea    

4.2 Venit provenit din servicii cu acces indirect la reţea, din care: lei  

4.2.1    Venit din abonamente pentru servicii de apeluri cu acces indirect lei  

4.2.2    Venit din apeluri către reţele fixe, din care: lei  

4.2.3        Trafic local  lei  

4.2.4        Trafic naţional  lei  

4.2.5    Venit din apeluri către reţele mobile lei  

4.2.6    Venit din apeluri internaţionale  lei  

4.2.7    Venit din apeluri către numere cu tarif special premium rate  lei  

4.2.8    Venit din alte tipuri de trafic  lei  

  Venit din apeluri de la telefoane publice cu plată    

4.3 

 Venit provenit din apeluri iniţiate de la telefoane publice, din 

care: lei  

4.3.1    Apeluri spre numere fixe lei  

4.3.2    Apeluri spre numere mobile lei  
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4.3.3    Apeluri spre alte destinaţii naţionale lei  

4.3.4    Apeluri internaţionale lei  

  Venit din alte servicii de telefonie     

4.4 

Venit provenit din furnizare de alte servicii cu amănuntul de 

telefonie prin rețea fixă, nelegate de cele achitate de abonații prin 

acces direct, abonații prin acces indirect sau de venitul de la 

telefoane publice cu plată lei 

 

 

5. Venit din furnizarea de servicii cu ridicata de rețea fixă 
 

ID 
INDICATORI 

unitatea de 

măsură 

valoarea 

indicatorului 

5. 

Total venit din furnizare de servicii cu ridicata asociate cu reţele 

fixe lei  

5.1 Venit din servicii de terminare a apelurilor voce în rețeaua fixă lei  

5.2 Venit din alte servicii de interconectare prestate prin rețeaua fixă lei  

5.3 Venit din furnizare de acces la bucla locală lei  

5.4 Venit din furnizare de acces la infrastructura asociată rețelei fixe lei  

5.5 Venit din vânzare de servicii de linii închiriate cu ridicata lei  

5.6 Venit din furnizare de servicii Internet tranzit lei  

5.7 Venit din furnizare de IP peering și IP tranzit lei  

5.8 Venit din alte servicii prestate furnizorilor legate de rețele fixe lei  

  

Descrierea venitului provenit din terminarea apelurilor în rețea 

fixă  proprie    

5.1. 

Total venit din terminare de apeluri în rețea proprie fixă, inclusiv 

din: lei  

5.1.1 

terminarea la nivel local a traficului către numere geografice din 

rețeaua proprie, din care:   lei  

5.1.2 

    terminarea traficului iniţiat în reţele fixe (inclusiv care prestează 

servicii independente de locaţie) lei  

5.1.3     terminarea traficului iniţiat în reţele mobile lei  

5.1.4     terminare de alt trafic național lei  

5.1.5 

    terminarea traficului iniţiat în reţele ale furnizorilor străini (servicii 

prestate furnizorilor naţionali) lei  

5.1.6 
terminarea la nivel național a traficului către numere geografice 

din rețeaua proprie, din care:   lei  

5.1.7 

    terminarea traficului iniţiat în reţele fixe (inclusiv care prestează 

servicii independente de locaţie) lei  

5.1.8     terminarea traficului iniţiat în reţele mobile lei  

5.1.9     terminare de alt trafic național lei  

5.1.10 

    terminarea traficului iniţiat în reţele ale furnizorilor străini (servicii 

prestate furnizorilor naţionali) lei  

5.1.11 
terminarea națională a traficului către numere non-geografice 

independent de locație, din care:   lei  

5.1.12 

    terminarea traficului iniţiat în reţele fixe (inclusiv care prestează 

servicii independente de locaţie) lei  

5.1.13     terminarea traficului iniţiat în reţele mobile lei  

5.1.14     terminare de alt trafic național lei  

5.1.15 

    terminarea traficului iniţiat în reţele ale furnizorilor străini (servicii 

prestate furnizorilor naţionali) lei  

5.1.16 

terminarea internaţională a traficului în proprie rețea (oferită 

direct furnizorilor din afara R. Moldova) lei  

5.1.17 alt venit din terminare de apeluri în proprie rețea fixă lei  

  

Descrierea altui venit provenit din servicii de interconectare cu 

rețeaua fixă proprie    

  Venit din inițiere de apeluri în proprie rețea fixă    

5.2.1 Total venit din iniţiere de apeluri, inclusiv din: lei  

5.2.2 Trafic iniţiat la nivel local, din care:   lei  
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5.2.3         - prin selectarea/preselectarea transportatorului (CS/CPS) lei  

5.2.4         - către numere free phone (0800) lei  

5.2.5 Trafic iniţiat la nivel naţional, din care: lei  

5.2.6         - prin selectarea/preselectarea transportatorului (CS/CPS) lei  

5.2.7         - către numere free phone (0800) lei  

5.2.8 Trafic iniţiat de la telefoanele publice cu plată  lei  

5.2.9 Alt venit din inițiere de apeluri lei  

  Venit din tranzit de apeluri prin proprie rețea fixă    

5.2.10 

Total venit din tranzit de apeluri prin reţeaua proprie, inclusiv 

din: lei  

5.2.11 Tranzit "pur" prin reţeaua proprie, din care: lei  

5.2.12     tranzit la nivel local lei  

5.2.13     tranzit la nivel naţional  lei  

5.2.14 Tranzit cuplat cu servicii de terminare, din care: lei  

5.2.15     tranzit la nivel local lei  

5.2.16     tranzit la nivel naţional  lei  

5.2.17     tranzit de apeluri naționale către reţele internaţionale lei  

5.2.18     tranzit din reţele internaţionale către reţele naţionale lei  

5.2.19 Alt tip de tranzit lei  

5.2.20 Alt venit din servicii de interconectare lei  

  Venit din furnizare de acces la bucla de acces local    

5.3 Total venit din furnizare de acces la bucla locală, inclusiv: lei  

5.3.1 Venit din furnizarea accesului total la bucla locală de cupru lei  

5.3.2 Venit din furnizarea accesului partajat la bucla locală de cupru lei  

5.3.3 Venit din furnizarea accesului la bucla locală optică lei  

5.3.4 

Venit din furnizarea accesului de tip "bitstream" la bucla locală de 

cupru lei 
 

5.3.5 Venit din furnizarea accesului de tip "bitstream" la bucla locală optică lei  

5.3.6 Venit din furnizarea altor tipuri de acces la ultima milă lei  

  

Descrierea venitului din furnizare de acces la infrastructura 

asociată rețelei fixe    

5.4 

Total venit din furnizare de acces la infrastructură asociată 

rețelelor fixe, inclusiv: lei  

5.4.1 Venit din servicii de colocare lei   

5.4.2 

Venit din servicii de acces la canalizare de telecomunicații (închiriere 

de canalizare) lei   

5.4.3 Venit din servicii de acces la stâlpi (închiriere de stâlpi) lei   

5.4.4 Alt venit din furnizare de acces la infrastructură asociată rețelelor fixe lei   

 

6. Abonați de acces în bandă largă la puncte fixe, la nivelul pieței cu amănuntul 

ID 
INDICATORI 

unitatea de 

măsura 

valoarea 

indicatorului 

6.1 

NUMĂRUL TOTAL DE ABONAŢI ÎN BANDĂ LARGĂ ÎN 

PUNCTE FIXE, inclusiv: 

abonaţi 

 

6.2      abonaţi persoane individuale  abonaţi  

6.3      abonaţi persoane juridice  abonaţi  

6.3a      abonaţi persoane juridice (abonați business) contract-abonat  

  
 Abonaţi în bandă largă la puncte fixe în funcţie de  tehnologia de 

acces 
   

  Abonați - persoane individuale    

6.1.1 Abonaţi xDSL abonaţi  

6.1.2 Abonaţi FTTx abonaţi  

6.1.3 Abonaţi DOCSIS abonaţi  

6.1.4 Abonaţi alte tipuri de tehnologii abonaţi  
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6.2 

Numărul total de abonaţi în bandă largă, inclusiv în funcţie de 

tehnologia de acces: 
abonaţi  

6.2.1 Numărul total de abonaţi prin xDSL, din care: abonaţi  

6.2.2  prin ADSLx abonaţi  

6.2.3  prin VDSLx (prin linia de cupru de abonat cu acces la MDF) abonaţi  

6.2.4  Alte xDSL abonaţi  

6.2.5 Numărul total abonaţi prin FTTx, din care: abonaţi  

6.2.6 FTTH (FTTU), inclusiv: abonaţi  

6.2.7         GPON abonaţi  

6.2.8         GEPON, EPON abonaţi  

6.2.9         Optical Ethernet abonaţi  

6.2.10         Alt acces prin fibră optică până la abonat abonaţi  

6.2.11  FTTB/FTTC (FTTN), inclusiv: abonaţi  

6.2.12         FTTB cu UTP/FTP Ethernet pe linia de branşament al abonatului  abonaţi  

6.2.13         FTTN cu UTP/FTP Ethernet pe linia de branşament al abonatului  abonaţi  

6.2.14         FTTN cu VDSL pe linia de branşament al abonatului  abonaţi  

6.2.15         prin FTTx cu altele pe ultimă milă  abonaţi  

6.2.16 

Numărul total abonaţi prin radio fix (FWA), inclusiv ce permite 

acces nomad la reţea 
abonaţi 

 

6.2.17 

Numărul total abonaţi cu acces prin rețea de cablu coaxial, din 

care prin: 
abonaţi  

6.2.18        DOCSIS 1.0/EuroDOCSIS 1.0 abonaţi  

6.2.19        DOCSIS 2.0/EuroDOCSIS 2.0 abonaţi  

6.2.20        DOCSIS 3.0/EuroDOCSIS 3.0 abonaţi  

6.2.21 Numărul total de abonaţi folosind alte tipuri de suport abonaţi  

6.2.22 

Numărul total de abonaţi conectaţi prin acces de bitstream 

achiziţionat de la alţi furnizori 
abonaţi 

 

  Abonați - Persoane juridice    

6.3 

Numărul total de abonaţi în bandă largă, inclusiv în funcţie de 

tehnologia de acces: 
abonaţi  

6.3.1 Numărul total de abonaţi prin xDSL, din care: abonaţi  

6.3.2  prin ADSLx abonaţi  

6.3.3  prin VDSLx (prin linia de cupru de abonat cu acces la MDF) abonaţi  

6.3.4  Alte xDSL abonaţi  

6.3.5 Numărul total abonaţi prin FTTx, din care: abonaţi  

6.3.6 FTTH (FTTU), inclusiv: abonaţi  

6.3.7         GPON abonaţi  

6.3.8         GEPON, EPON abonaţi  

6.3.9         Optical Ethernet abonaţi  

6.3.10         Alt acces prin fibră optică până la abonat abonaţi  

6.3.11  FTTB/FTTC (FTTN), inclusiv: abonaţi  

6.3.12         FTTB cu UTP/FTP Ethernet pe linia de branşament al abonatului  abonaţi  

6.3.13         FTTN cu UTP/FTP Ethernet pe linia de branşament al abonatului  abonaţi  

6.3.14         FTTN cu VDSL pe linia de branşament al abonatului  abonaţi  

6.3.15         prin FTTx cu altele pe ultimă milă  abonaţi  

6.3.16 

Numărul total abonaţi prin radio fix (FWA), inclusiv ce permite 

acces nomad la reţea. 
abonaţi 

 

6.3.17 

Numărul total abonaţi cu acces prin rețea de cablu coaxial, din 

care prin: 
abonaţi  

6.3.18        DOCSIS 1.0/EuroDOCSIS 1.0 abonaţi  

6.3.19        DOCSIS 2.0/EuroDOCSIS 2.0 abonaţi  

6.3.20        DOCSIS 3.0/EuroDOCSIS 3.0 abonaţi  

6.3.21 Numărul total de abonaţi folosind alte tipuri de suport abonaţi  

6.3.22 

Numărul total de abonaţi conectaţi prin acces de bitstream 

achiziţionat de la alţi furnizori 
abonaţi 

 

   Abonaţi în bandă largă la puncte fixe în funcţie de  viteza de acces    

  Abonați - persoane individuale    
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6.2 

Numărul  de abonaţi în bandă largă după viteza de acces la 

Internet (viteza de acces maximală, conform planului tarifar), 

inclusiv: 

abonaţi 

 

6.2.23 pînă la 2 Mbps download "best-effort"  abonaţi  

6.2.24 peste 2 Mbps şi pînă la 10 Mbps download "best-effort"  abonaţi  

6.2.25 peste 10 Mbps şi pînă la 30 Mbps download "best-effort"  abonaţi  

6.2.26 peste 30 Mbps şi pînă la 100 Mbps download "best-effort"  abonaţi  

6.2.27 peste 100 Mbps download "best-effort"     

  Abonați - Persoane juridice    

6.3 

Numărul  de abonaţi în bandă largă după viteza de acces la 

Internet (viteza de acces maximală, conform planului tarifar), 

inclusiv: 

abonaţi 

 

6.3.23 pînă la 2 Mbps download "best-effort"  abonaţi  

6.3.24 peste 2 Mbps şi pînă la 10 Mbps download "best-effort"  abonaţi  

6.3.25 peste 10 Mbps şi pînă la 30 Mbps download "best-effort"  abonaţi  

6.3.26 peste 30 Mbps şi pînă la 100 Mbps download "best-effort"  abonaţi  

6.3.27 peste 100 Mbps download "best-effort"     

  
Abonaţi în bandă largă la puncte fixe în funcţie de  tipul 

abonamentului    

  Abonați - persoane individuale    

6.2 

Numărul total de abonaţi în bandă largă, inclusiv în funcţie de 

tipul abonamentului: 
unităţi 

 

6.2.28 Abonamente simple unităţi  

6.2.29 Abonamente Double-play, din care: unităţi  

6.2.29.1           Internet+TV unităţi  

6.2.29.2           Internet+Voice unităţi  

6.2.30 Abonamente Triple-play unităţi  

6.2.31 Abonamente Quadruple-play unităţi  

6.2.32 Alte combinații de servicii unităţi  

  Abonați - Persoane juridice    

6.3 

Numărul total de abonaţi în bandă largă, inclusiv în funcţie de 

tipul abonamentului: 
unităţi 

 

6.3.28 Abonamente simple unităţi  

6.3.29 Abonamente Double-play, inclusiv unităţi  

6.3.29.1           Internet+TV unităţi  

6.3.29.2           Internet+Voice unităţi  

6.3.30 Abonamente Triple-play unităţi  

6.3.31 Abonamente Quadruple-play unităţi   

6.3.32 Alte combinații de servicii unităţi   

 

7. Venit din furnizare de servicii de acces la Internet la puncte fixe, inclusiv din acces în bandă largă 

ID  INDICATORI 

unitatea de 

măsură 

valoarea 

indicatorului 

7. 

Total venit din furnizare cu amănuntul a serviciilor de acces la 

Internet (inclusiv prin bandă largă) în puncte fixe şi alte servicii de 

date, din care: lei  

7.1 

Venit din furnizare de servicii de acces fix în bandă largă cu 

amănuntul lei  

7.2 

Venit din alte servicii cu amănuntul de acces Internet şi de 

transport date lei  

  
Venit din servicii cu amănuntul de acces în bandă largă la puncte 

fixe    

  Venit din furnizare de servicii către abonați - persoane individuale     

7.3 

Total venit din furnizare de acces în bandă largă persoanelor 

individuale (gospodăriilor casnice), din care: lei  

7.3.1 

Taxe de instalare/ conectare/reconectare şi alte servicii 

administrative lei  
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7.3.2 Abonamente acces ADSL, ADSL2, ADSL2+ lei  

7.3.3 Abonamente acces VDSL, VDSL2 lei  

7.3.4 Abonamente acces FTTU prin xPON al abonaţilor lei  

7.3.5 Abonamente acces  FTTU prin reţele optice active lei  

7.3.6 Abonamente acces prin reţele CaTV (DOCSIS) lei  

7.3.7 Abonamente acces prin FTTB/N lei  

7.3.8 Abonamente din radioacces fix lei  

7.3.9 Alt venit din servicii de acces în bandă largă lei  

  Venit din furnizare de servicii către abonați- persoane juridice     

7.4 

Total venit din furnizare de acces în bandă largă persoanelor 

juridice (abonați business), din care: lei  

7.4.1 

Taxe de instalare/ conectare/reconectare şi alte servicii 

administrative lei  

7.4.2 Abonamente acces ADSL, ADSL2, ADSL2+ lei  

7.4.3 Abonamente acces VDSL, VDSL2 lei  

7.4.4 Abonamente acces FTTU prin xPON al abonaţilor lei  

7.4.5 Abonamente acces  FTTU prin reţele optice active lei  

7.4.6 Abonamente acces prin reţele CaTV (DOCSIS) lei  

7.4.7 Abonamente acces prin FTTB/N lei  

7.4.8 Abonamente din radioacces fix lei  

7.4.9 Alt venit din servicii de acces în bandă largă lei   

 

8. Trafic Internet în rețea 
 

ID INDICATORI 

unitatea de 

măsură 

valoarea 

indicatorului 

8.0 TOTAL TRAFIC INTERNET ÎN REȚEA, inclusiv: GB  

8.1 Trafic total Internet prin reţeaua xDSL GB  

8.2 Trafic total Internet prin reţeaua FTTx GB  

8.3 Trafic total Internet prin reţeaua DOCSIS GB  

8.4 

Trafic total Internet prin alte tipuri de rețele (specificați mai 

jos care) GB  

       

8.1 Trafic total Internet prin reţeaua xDSL, generat de: GB  

8.1.1 Utilizatori - agenți economici GB  

8.1.2 Utilizatori - persoane individuale GB  

8.2 Trafic total Internet prin reţeaua FTTx GB  

8.2.1 Utilizatori - agenți economici GB  

8.2.2 Utilizatori - persoane individuale GB  

8.3 Trafic total Internet prin reţeaua DOCSIS GB  

8.3.1 Utilizatori - agenți economici GB  

8.3.2 Utilizatori - persoane individuale GB  

8.4 Trafic total Internet prin alte tipuri de rețele (specificați care) GB  

8.4.1 Utilizatori - agenți economici GB   

8.4.2 Utilizatori - persoane individuale GB   

 
9. Abonați din serviciile TV contra plată 

ID INDICATORI unitate de măsură 

valoarea 

indicatorului 

9 Abonați TV contra plată, total   
 

9.1 Abonaţi servicii Televiziune prin cablu: Abonaţi 

 9.1.1      în format analog Abonaţi 

 9.1.2      în format analog și digital Abonaţi 
 

9.1.2.1          inclusiv abonaţi ce recepţionează servicii în format HDTV Abonaţi 

 9.1.3      în format digital Abonaţi 
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9.1.3.1          inclusiv abonaţi ce recepţionează servicii în format HDTV Abonaţi 

 9.2 Abonaţi la servicii IPTV: Abonaţi 

 9.2.1           inclusiv abonaţi ce recepţionează servicii în format HDTV Abonaţi 

 9.3 Abonaţi servicii Televiziune prin eter: Abonaţi 

 9.3.1     Abonaţi  la servicii Televiziune în sistem MMDS: Abonaţi 

 9.3.1.1           inclusiv abonaţi ce recepţionează servicii în format HDTV Abonaţi 
 

9.3.2     Abonaţi servicii televiziune digitală prin eter DVB-T: Abonaţi 

 9.3.2.1           inclusiv abonaţi ce recepţionează servicii în format HDTV Abonaţi 

 9.3.3     Abonaţi la servicii mobile DVB-H: Abonaţi 

 9.4 Abonați la televiziune prin satelit (DTH): Abonaţi 

  
 

 

Anexa 3  

la Hotărârea Consiliului de  

Administraţie al ANRCETI  

nr. __ din ___________ 

 

Raport statistic CE - 3 

Rețele și servicii mobile 

 
  

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? 

  
  

 Adresa de contact a  

furnizorului                 

                        

     fax                                   

     telefon                              

     e-mail                                

      
Sunteţi de acord să primiţi email privind apropierea termenilor de 

prezentare a raportului? 

  
  

      web-page                          

        

 
1. Date generale despre furnizor 

ID 
INDICATORI 

unitate de 

măsură 

valoarea 

indicatorului 

 

Date privind venitul furnizorului     

1.1 Venit total din vânzări de servicii de comunicații electronice lei  

1.2 Venit din furnizare de reţele fixe, din care: lei  

1.3   Vânzare servicii cu amănuntul de reţele fixe lei  

1.3.1     Vânzare servicii de telefonie fixă lei  

1.3.2     Vânzare servicii de acces în bandă largă şi Internet lei  
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1.3.3     Vânzare de servicii de linii închiriate cu amănuntul lei  

1.3.4     Vânzare de alte servicii cu amănuntul asociate cu reţele fixe  lei  

1.4   Vânzare de servicii cu ridicata de reţele fixe lei  

1.4.1     Vânzare de servicii de terminare de apeluri în proprie reţea lei  

1.4.2     Vânzare de alte servicii de interconectare lei  

1.4.3     Vânzare de acces la bucla/subbucla locală lei  

1.4.4     Vânzare de alte servicii de acces la infrastructura de reţea fixă lei  

1.4.5     Vânzare de servicii de linii închiriate cu ridicata lei  

1.4.6     Vânzare alte servicii de reţele fixe furnizorilor lei  

1.5   Venit din alte servicii asociate cu reţele fixe lei  

1.6 Venit din furnizare de reţele mobile lei  

1.7   Vânzare servicii cu amănuntul de reţele mobile lei  

1.7.1     Vânzare servicii de telefonie mobilă lei  

1.7.2     Vânzare servicii dedicate pentru acces mobil la Internet  lei  

1.7.3     Vânzare de alte servicii cu amănuntul mobile prestate abonaților lei  

1.7.4     Vânzare de alte servicii cu amănuntul mobile lei  

1.8   Vânzare de servicii cu ridicata de reţele mobile lei  

1.8.1     Vânzare de servicii de terminare de apeluri în proprie reţea lei  

1.8.2     Vânzare de alte servicii de interconectare lei  

1.8.3     Vânzare de servicii inbound roaming  lei  

1.8.4     Vânzare de servicii de găzduire furnizori MVNO lei  

1.8.5     Vânzare de servicii de acces la infrastructura de reţea mobilă lei  

1.8.6     Vânzare de servicii de linii închiriate cu ridicata prin reţea mobilă lei  

1.8.7     Vânzare alte servicii de reţele mobile furnizorilor lei  

1.9   Venit din alte servicii asociate cu reţele mobile lei  

1.10 Venit din comunicaţii audiovizuale: lei  

1.11 Venit din furnizarea serviciilor TV contra plată, din care: lei  

1.11.1     Venit din servicii Televiziune prin cablu: lei  

1.11.1.1              din servicii de televiziune în format analog lei  

1.11.1.2              din servicii de televiziune în format analog și digital 

 

 

1.11.1.3              din servicii de televiziune în format digital lei  

1.11.1.4              din servicii IP TV lei  

1.11.2     Venit din servicii  Televiziune prin eter: lei  

1.11.2.1              din servicii Televiziune în sistemul MMDS lei  

1.11.2.2              din servicii de televiziune DVB-T lei  

1.11.2.3              din servicii mobile DVB-H lei  

1.11.2.4              din servicii Televiziune prin satelit DTH lei  

1.12 
Venit rezultat din furnizarea serviciilor de transport şi difuzare a 

programelor audiovizuale prin reţele de comunicaţii electronice lei 
 

1.13 Alt venit din servicii audiovizuale lei 
 

1.14 
Venit din activități de instalare, operare/gestionare a rețelelor de 

comunicaţii electronice lei 
 

1.15 Alt venit din activități de comunicații electronice lei  

  1.2. Date privind investiţiile    

1.16 
Investiţii directe totale în activităţi legate de comunicaţii 

electronice, din care: lei  

1.16.1     În reţele și servicii de telefonie fixă lei  

1.16.2     În reţele și servicii de transport date şi Internet lei  
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1.16.3     În reţele și servicii de comunicaţii mobile lei  

1.16.4     În reţele și servicii audiovizuale lei  

  1.3. Date privind personalul    

1.17 Numărul personalului, inclusiv: persoane  

1.17.1 bărbaţi persoane  

1.17.2 femei persoane  

 

 

2. Abonați și utilizatori mobili 

  INDICATORI 

unitatea de 

măsură 

valoarea 

indicatorului 

2.1 

NUMĂRUL TOTAL DE ABONAŢI LA SERVICII MOBILE, 

inclusiv: utilizatori  

2.2 Numărul abonaţilor la servicii de telefonie mobilă utilizatori  

2.3 Numărul abonaţilor la servicii de acces la Internet mobil dedicat utilizatori  

2.3a Numărul abonaţilor M2M utilizatori   

2.4 Numărul de alţi abonaţi utilizatori   

  Descrierea bazei de abonaţi la telefonie mobilă   

2.2.1 Abonaţi mobili activi cu abonament  utilizatori   

2.2.2 Abonaţi mobili activi pe bază de cartele preplătite  utilizatori   

2.2.3 Abonaţi mobili neactivi utilizatori   

  Numărul de abonaţi activi la telefonie mobilă, după tipul lor   

2.2.4 Abonaţi-agenţi economici, din ei utilizatori   

2.2.4a     abonați prepay utilizatori   

2.2.4b     abonați postpaid utilizatori   

2.2.5 Abonaţi - persoane individuale  utilizatori   

2.2.5a     abonați prepay utilizatori   

2.2.5b     abonați postpaid utilizatori   

  Numărul de utilizatori de telefonie mobilă, în funcţie de tipul reţelei de radioacces   

2.2.6 Număr total utilizatori telefonie mobilă GSM utilizatori   

2.2.7 Număr total utilizatori telefonie mobilă CDMA utilizatori   

2.2.8 Număr total utilizatori telefonie mobilă UMTS/HSPA utilizatori   

2.2.9 Număr total utilizatori telefonie mobilă LTE utilizatori   

2.2.10 Număr total utilizatori telefonie mobilă prin alte rețele de radioacces utilizatori   

  

Numărul total de abonați la telefonie mobilă ce au utilizat servicii de acces mobil la 

Internet   

2.2.11 

Numărul de abonați care au utilizat servicii de acces la Internet prin 

rețea mobilă, inclusiv: utilizatori   

2.2.12 

    numărul de abonați care au utilizat servicii de acces la Internet în 

bandă largă (3G și 4G) utilizatori   

2.2.13     prin rețea 2G (GSM/GPRS/EDGE/CDMA2000 1x) utilizatori   

2.2.14     prin rețea 3G (UMTS/HSPA/HSPA+) utilizatori   

2.2.15     prin rețea 3G (CDMA2000 EV-DO/DV) utilizatori   

2.2.16     prin rețea 3G (WIMAX) utilizatori   

2.2.17     prin rețea 4G (LTE, LTE advanced) utilizatori   

2.2.18     prin altă rețea mobilă utilizatori   

  Numărul de abonați ce utilizează servicii de rețea mobilă în bandă largă   

2.2.24 

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

radioacces 3G UMTS/HSPA, din care: utilizatori   

2.2.25        cei care au consumat servicii voce, SMS utilizatori   
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2.2.26        cei care au consumat servicii apel video utilizatori   

2.2.27        cei care au consumat servicii TV mobil utilizatori   

2.2.28        cei care au consumat servicii Internet mobil utilizatori   

2.2.29 

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

radioacces 4G LTE, din care: utilizatori   

2.2.30        cei care au consumat servicii voce, SMS utilizatori   

2.2.31        cei care au consumat servicii apel video utilizatori   

2.2.32        cei care au consumat servicii TV mobil utilizatori   

2.2.33        cei care au consumat servicii Internet mobil utilizatori   

  Utilizatori de servicii dedicate pentru acces mobil la Internet   

2.3.1 
Numărul utilizatorilor de servicii dedicate pentru Internet mobil, 

din aceştia: utilizatori  

2.3.1a Utilizatori activi de servicii dedicate pentru Internet cu abonament  utilizatori   

2.3.1b 

Utilizatori activi de servicii dedicate pentru Internet  pe bază de cartele 

preplătite  utilizatori   

2.3.2 Agenţi economici  utilizatori   

2.3.3 Persoane individuale utilizatori   

2.3.4 
Numărul utilizatorilor de la 2.3.1 care pot utiliza servicii de acces mobil 

în bandă largă, dintre care cei care: 
utilizatori 

 

2.3.5    Utilizatori conectaţi la reţea UMTS/HSPA utilizatori   

2.3.6    Utilizatori conectaţi la reţea CDMA2000 EV-xx utilizatori   

2.3.7    Utilizatori conectaţi la reţea LTE utilizatori   

2.3.8    Utilizatori conectaţi la reţea WIMAX utilizatori   

2.3.9    Utilizatori conectaţi la alt tip de reţea mobilă în bandă largă utilizatori   

  Abonaţi la servicii mobile în funcţie de  tipul abonamentului     

  Abonați - persoane individuale     

    valoarea indicatorului 

    unităţi linii 

2.5 Numărul total de abonaţi :   

2.5.1 Abonamente simple   

2.5.2 Abonamente Double-play   

2.5.3 Abonamente Triple-play   

2.5.4 Abonamente Quadruple-play   

2.5.5 Alte combinații de servicii   

  Abonați - Persoane juridice   

2.6 Numărul total de abonaţi :   

2.6.1 Abonamente simple   

2.6.2 Abonamente Double-play   

2.6.3 Abonamente Triple-play   

2.6.4 Abonamente Quadruple-play   

2.6.5 Alte combinații de servicii   

 

3. Trafic 

ID INDICATORI 
valoarea indicatorului 

mii apeluri mii minute 

3.1 

TOTAL TRAFIC VOCE DESERVIT PRIN REȚEA MOBILĂ, 

inclusiv:   

3.2 Trafic originat de abonaţi la telefonie mobilă   

3.3 Trafic originat în proprie rețea de alte surse   

3.4 Trafic terminat în proprie rețea mobilă   

3.5 Trafic tranzitat prin rețeaua mobilă   

3.6 Trafic voce inițiat de clienții aflați în inbound roaming   

3.7 Trafic voce de intrare al clienților aflați în inbound roaming   
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3.8 Trafic de găzduire MVNO   

  Trafic inițiat de abonați în propria rețea mobilă   

  trafic voce originat de abonaţi după tipul lor   

3.2 Total trafic voce inițiat de abonații proprii în rețea   

3.2.1 Trafic originat de utilizatori cu abonament   

3.2.2 Trafic originat de utilizatori pe bază de cartele preplătite   

  trafic voce originat de abonaţi după tipul lor   

3.2.3 Trafic originat de abonați - agenţi economici     

3.2.4 Trafic originat de abonați - persoane individuale     

  trafic voce originat după tipul reţelei de acces     

3.2.5 Trafic originat în reţea GSM     

3.2.6 Trafic originat în reţea UMTS     

3.2.7 Trafic originat în reţea CDMA     

3.2.8 Trafic originat în reţea LTE     

3.2.9 Trafic originat în reţea WIMAX     

3.2.10 Trafic originat în altă reţea mobilă     

  trafic voce  originat de abonați după destinaţia apelurilor     

3.2.11 Apeluri în reţeaua mobilă proprie     

3.2.12 Apeluri către alte reţele mobile     

3.2.13 Apeluri către reţele fixe şi independente de locaţie     

3.2.14 Apeluri către reţele din afara Republicii Moldova     

3.2.15 Apeluri către coduri scurte de acces indirect      

3.2.16 Apeluri către servicii de deservire clienţi     

3.2.17 Apeluri către servicii Freephone     

3.2.18 Apeluri către numere cu tarif special de tip Premium Rate      

3.2.19 Apeluri către servicii de urgenţă     

3.2.20 Alte apeluri inițiate de abonați     

  Trafic terminat în proprie rețea mobilă     

  Trafic terminat în funcție de originea apelurilor     

3.4 Total trafic voce terminat în rețea proprie   

3.4.1 Apeluri iniţiate în alte reţele mobile   

3.4.2 Apeluri iniţiate în reţele fixe şi independente de locaţie   

3.4.3 Alte apeluri ale furnizorilor naționali terminate   

3.4.4 Apeluri originate în reţelele de telefonie străine, inclusiv:   

3.4.5      - terminare de apeluri furnizată operatorilor străini   

3.4.6      - terminare de apeluri furnizată operatorilor naţionali   

3.4.7 Alte apeluri terminate în proprie reţea   

  Trafic voce terminat în funcție de tipul utilizatorilor     

3.4.8 Utilizatori cu abonament     

3.4.9 Utilizatori pe bază de cartele preplătite     

  Trafic în rețea de mesaje scrise (SMS)     

  Mesaje scrise inițiate în rețea 

Unitatea de 

măsură 

Valoarea 

indicatorului 

3.8 Număr total de SMS-uri originate în rețea, inclusiv:  mii mesaje 

 3.8.1 Trafic SMS inițiate în rețea de abonații proprii  mii mesaje  

3.8.2 Trafic SMS inițiat în rețea de alte surse mii mesaje   

  Număr de SMS inițiate de abonații proprii, după tipul lor     

3.8.3 Trafic SMS inițiat de utilizatori cu abonament mii mesaje   

3.8.4 Trafic originat de utilizatori pe bază de cartele preplătite mii minute   

  Număr de SMS inițiate de abonații proprii, după tipul lor     

3.8.5 Trafic SMS inițiat de abonați - agenți economici mii mesaje   

3.8.6 Trafic SMS inițiat de abonați - persoane individuale mii minute   

  Număr de SMS inițiate de abonații proprii, după destinația     
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mesajelor 

3.8.7 SMS-uri în reţeaua mobilă proprie mii mesaje   

3.8.8 SMS-uri către alte reţele mobile  mii mesaje   

3.8.9 SMS-uri către alte reţele naţionale mii mesaje   

3.8.10 SMS-uri către reţele ale furnizorilor de peste hotare mii mesaje   

3.8.11 SMS-uri cu tarif special pentru servicii de tipul Premium rate  mii mesaje   

3.8.12 alte tipuri de SMS mii mesaje   

  Trafic SMS terminat     

3.8.13 Număr total de SMS-uri terminate în rețeaua mobilă, inclusiv: mii mesaje  

3.8.14 SMS-uri iniţiate în alte reţele mobile mii minute  

3.8.15 SMS-uri inițiate în alte rețele naționale mii minute  

3.8.16 SMS-uri inițiate în rețele ale furnizorilor străini mii minute  

3.8.17 Alte SMS terminate în proprie reţea mii minute  

  Trafic SMS terminat în funcție de destinația mesajelor    

3.8.18 SMS destinate utilizatorilor cu abonament mii minute  

3.8.19 SMS destinate utilizatorilor pe bază de cartele preplătite mii minute  

  Trafic MMS    

  Număr mesaje multimedia (MMS) originate în rețea    

3.9 Număr total de MMS-uri originate în rețea, inclusiv:  mii mesaje  

3.9.1 Trafic MMS inițiate în rețea de abonații proprii  mii mesaje  

3.9.2 Alte MMS inițiate în rețea  mii minute   

  

Număr de MMS inițiate de abonații proprii, după destinația 

mesajelor     

3.9.3 MMS-uri în reţeaua mobilă proprie mii mesaje   

3.9.4 MMS-uri către alte reţele mobile  mii mesaje   

3.9.5 alte tipuri de MMS mii mesaje   

  Trafic MMS terminat     

3.9.6 Număr total de MMS-uri terminate în rețeaua mobilă mii mesaje   

  Trafic Internet în rețea     

3.10.1 Trafic total Internet prin reţea GSM/GPRS/EDGE, generat de: GB   

3.10.2 Utilizatori cu abonament GB   

3.10.3 Utilizatori pe bază de cartele preplătite GB   

3.10.4 Utilizatori - agenți economici GB   

3.10.5 Utilizatori - persoane individuale GB   

3.10.6 Abonați la servicii voce GB   

3.10.7 Abonați la servicii dedicate pentru acces la Internet GB   

3.10.8 Trafic Internet prin reţea CDMA2000 1x, generat de: GB   

3.10.9 Utilizatori cu abonament GB   

3.10.10 Utilizatori pe bază de cartele preplătite GB   

3.10.11 Utilizatori - agenți economici GB   

3.10.12 Utilizatori - persoane individuale GB   

3.10.13 Abonați la servicii voce GB   

3.10.14 Abonați la servicii dedicate pentru acces la Internet GB   

3.10.15 Trafic Internet prin reţea UMTS/HSPA, generat de: GB   

3.10.16 Utilizatori cu abonament GB   

3.10.17 Utilizatori pe bază de cartele preplătite GB   

3.10.18 Utilizatori - agenți economici GB   

3.10.19 Utilizatori - persoane individuale GB   

3.10.20 Abonați la servicii voce GB   

3.10.21 Abonați la servicii dedicate pentru acces la Internet GB   

3.10.22 Trafic Internet prin reţeaCDMA2000 EV-DO/DV, generat de: GB   

3.10.23 Utilizatori cu abonament GB   

3.10.24 Utilizatori pe bază de cartele preplătite GB   

3.10.25 Utilizatori - agenți economici GB   

3.10.26 Utilizatori - persoane individuale GB   
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3.10.27 Abonați la servicii voce GB   

3.10.28 Abonați la servicii dedicate pentru acces la Internet GB   

3.10.29 Trafic Internet prin reţele mobile LTE, generat de: GB   

3.10.30 Utilizatori cu abonament GB   

3.10.31 Utilizatori pe bază de cartele preplătite GB   

3.10.32 Utilizatori - agenți economici GB   

3.10.33 Utilizatori - persoane individuale GB   

3.10.34 Abonați la servicii voce GB   

3.10.35 Abonați la servicii dedicate pentru acces la Internet GB   

3.10.36 Trafic Internet prin reţele mobile WIMAX generat de: GB   

3.10.37 Utilizatori cu abonament GB   

3.10.38 Utilizatori pe bază de cartele preplătite GB   

3.10.39 Utilizatori - agenți economici GB   

3.10.40 Utilizatori - persoane individuale GB   

3.10.41 Abonați la servicii voce GB   

3.10.42 Abonați la servicii dedicate pentru acces la Internet GB   

3.10.43 Trafic Internet prin alte reţele mobile, generat de: GB   

3.10.44 Utilizatori cu abonament GB   

3.10.45 Utilizatori pe bază de cartele preplătite GB   

3.10.46 Utilizatori - agenți economici GB   

3.10.47 Utilizatori - persoane individuale GB   

3.10.48 Abonați la servicii voce GB   

3.10.49 Abonați la servicii dedicate pentru acces la Internet GB   

  Servicii mobile de apeluri video     

  Apeluri video inițiate     

3.11.1 Total apeluri video inițiate de abonați, inclusiv: mii minute   

3.11.2 Apeluri video în rețea mii minute   

3.11.3 Apeluri video spre alte rețele mobile mii minute   

3.11.4 Apeluri video spre alte rețele  mii minute   

  Apeluri video inițiate după tipul abonaților     

3.11.5 Apeluri video inițiate de utilizatori cu abonament mii minute   

3.11.6 Apeluri video inițiate de utilizatori cu cartele preplătite mii minute   

3.11.7 Apeluri video inițiate de abonați - agenți economici mii minute   

3.11.8 Apeluri video inițiate de abonați - persoane individuale mii minute   

  Apeluri video terminate     

3.11.9 Total apeluri video terminate, inclusiv: mii minute   

3.11.10 Apeluri video din alte rețele mobile mii minute   

  Servicii de roaming     

  Trafic inbound roaming   

3.12 Trafic de voce inițiat de clienții aflați în inbound roaming, pe destinații: mii minute  

3.12.1     către rețele din țările de origine ale clienților de inbound roaming  mii minute  

3.12.2     către rețele din RM mii minute   

3.12.3     către alte destinații mii minute   

3.13 Trafic de voce de intrare al clienților aflați în inbound roaming mii minute  

3.14  SMS de ieșire ale clienților aflați în inbound roaming mii SMS  

3.15 SMS de intrare către cliențil aflați în inbound roaming mii SMS  

3.16 Trafic de date al clienților aflați în inbound roaming GB  

 Trafic outbound roaming   

3.17 

Trafic de voce inițiat de clienții proprii aflați în roaming, după 

destinații: mii minute  

3.17.1     către rețele din RM  mii minute  

3.17.2     către rețele din țara operatorului-gazdă mii minute  

3.17.3     către alte destinații mii minute  

3.18 Trafic de voce destinat clienților proprii aflați în roaming mii minute  
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3.19 SMS inițiate de clienții proprii aflați în roaming mii SMS  

3.20 SMS de intrare către a clienți proprii aflați în roaming mii SMS  

3.21 Trafic de date al clienților proprii aflați în roaming GB  

   Alte servicii cu ridicata prestate mii apeluri mii minute 

3.22 Servicii de tranzit de apeluri voce prin reţeaua mobilă, inclusiv:   

3.22.1 Tranzit "pur" de apeluri naţionale     

3.22.2 Tranzit de apeluri naţionale cuplat cu servicii de terminare     

3.22.3 Tranzit de apeluri spre destinaţii internaţionale     

3.22.4 

Tranzit de apeluri internaţionale, inclusiv cuplat cu servicii de terminare 

în reţele naţionale     

3.22.5 Alte servicii de tranzit prin reţeaua mobilă     

  Servicii de reţea gazdă pentru reţele MVNO mii apeluri mii minute 

3.23 

Servicii de iniţiere de apeluri în reţeaua mobilă pentru reţelele MVNO 

găzduite     

3.24 Servicii de terminare de apeluri spre reţelele MVNO găzduite     

3.25 Servicii de inițiere SMS pentru reţelele MVNO găzduite mii mesaje   

3.26 Servicii de terminare SMS spre reţelele MVNO găzduite mii mesaje   

3.27 Servicii de date inițiate pentru rețele MVNO găzduite GB   

 

4. Descrierea venitului total provenit din activități de comunicații mobile cu ridicata și cu 

amănuntul 

ID INDICATORI 

unitatea de 

măsură 

valoarea 

indicatorului 

4.1 Venit total din furnizare de reţele şi servicii de reţele mobile lei  

4.2 

Venit total din servicii cu amănuntul de comunicaţii mobile, dintre 

care: lei  

4.3      Venit din servicii prestate abonaților de telefonie mobilă lei  

4.4      Venit din servicii dedicate pentru acces mobil la Internet  lei  

4.5      Venit din alte servicii cu amănuntul mobile prestate abonaților lei  

4.6      Venit din alte servicii cu amănuntul mobile lei  

4.7 

Venit din furnizare de reţele şi servicii cu ridicata de comunicaţii 

mobile lei  

4.8 Venit din alte servicii asociate cu rețele mobile lei  

4.9 Venit din servicii M2M lei  

  

Detalierea venitului din servicii cu amănuntul prestate abonaţilor la 

telefonie mobilă     

  Detaliere în funcţie de metoda de abonament    

4.3 Venit din servicii prestate abonaților la telefonie mobilă lei  

4.3.1 Utilizatori cu abonamente  lei  

4.3.2 Abonaţi pe bază de cartele preplătite lei  

4.3 Venit din servicii prestate abonaților la telefonie mobilă lei  

  Detaliere în funcţie de tipul serviciilor prestate    

4.3.7 Venit din servicii de apeluri voce furnizate în rețea, inclusiv din: lei  

4.3.8 Venit din opțiuni tarifare pentru servicii voce lei  

4.3.9 Venit din apeluri în reţeaua mobilă proprie lei  

4.3.10 Venit din apeluri către alte reţele mobile naţionale lei  

4.3.11 Venit din apeluri către reţele fixe şi numere independente de locaţie lei  

4.3.12 Venit din apeluri către reţele din afara Republicii Moldova lei  

4.3.13 Venit din apeluri către servicii cu tarif special Premium Rate lei  

4.3.14 Venit din alte tipuri de apeluri voce lei  
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4.3.15 

Venit din servicii de date (nelegate de accesul la Internet) prestate 

utilizatorilor voce în rețea, inclusiv din: lei  

4.3.16 Venit din opțiuni tarifare pentru servicii SMS/MMS/apeluri video ș.a. lei  

4.3.17 Venit din SMS-uri expediate în reţea lei  

4.3.18 Venit din SMS-uri expediate spre alte reţele naţionale lei  

4.3.19 Venit din SMS-uri expediate spre reţele internaţionale lei  

4.3.20 

Venit din SMS-uri expediate către numere cu tarif special de tip 

Premium rate lei  

4.3.21 Venit din expediere de mesaje MMS lei  

4.3.22 Venit din apeluri video lei  

4.3.23 

Venit din alte tipuri de servicii de date prestate utilizatorilor de telefonie 

mobilă  lei  

4.3.24 

Venit din servicii de acces mobil la Internet (inclusiv acces mobil în 

bandă largă) prestate utilizatorilor voce în rețea, inclusiv din: lei  

4.3.25 

Venit din accesare Internet prin rețele 2G 

(GSM/GPRS/EDGE/CDMA20001x) lei  

4.3.26 

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

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

Advanced) lei  

4.3.27 

Venit din servicii de outbound roaming furnizate abonaţilor proprii 

la telefonie mobilă lei  

4.3.28 

Venit din apeluri voce inițiate de clienții proprii aflați în roaming, 

inclusiv din: lei  

4.3.28.1      apeluri către rețele din RM lei  

4.3.28.2      apeluri către rețele din țara operatorului-gazdă  lei  

4.3.28.3      apeluri către alte destinații lei  

4.3.29 

Venit din apeluri de voce de intrare primit de clienții proprii aflați în 

roaming lei  

4.3.30 Venit din SMS expediate de clienții proprii aflați în roaming lei  

4.3.31 

Venit din servicii de trafic de date oferite clienților proprii aflați în 

roaming lei  

4.3.32 Venit din alte servicii furnizate clienților proprii aflați în roaming lei  

4.3.33 

Alt venit din furnizare de servicii prestate abonaților la telefonie 

mobilă  lei  

  Detaliere în funcţie de metoda de tipul abonaţilor    

4.3 Venit din servicii prestate abonaților de telefonie mobilă lei  

4.3.34 Abonaţi - agenţi economici lei  

4.3.35 Abonaţi - persoane individuale lei  

  

Detalierea venitului din servicii cu amănuntul dedicate pentru 

Internet mobil    

4.4 Venit din furnizare servicii dedicate pentru Internet mobil, inclusiv: lei  

4.4.1 Venit din vânzarea de aparate terminale  lei  

4.4.2 Venit din servicii de activare şi alte servicii administrative lei  

4.4.3 Venit din abonamente pentru Internet mobil lei  

4.4.4 Venit din opțiuni pentru trafic de Internet mobil lei  

4.4.5 Venit din trafic de Internet mobil extraabonament lei  

4.4.6 

Venit din alte servicii consumate de abonați la servicii dedicate pentru 

Internet mobil lei   

  Detalierea venitului din servicii cu ridicata      

ID INDICATORI 

unitatea de 

măsură 

valoarea 

indicatorului 

4.7 Venit din servicii cu ridicata, inclusiv:  lei  

4.7.1 Venit din servicii de terminare de apeluri voce, inclusiv: lei  

4.7.2     din apeluri iniţiate în reţele mobile lei  
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4.7.3     din apeluri iniţiate în reţele fixe și independente de locație lei  

4.7.4     din apeluri iniţiate în afara Republicii Moldova, din care: lei  

4.7.5             terminare de apeluri  furnizată furnizorilor străini lei  

4.7.6             terminare de apeluri  furnizată furnizorilor naţionali lei  

4.7.7    din alte apeluri voce terminate în proprie reţea mobilă lei  

4.7.8 Venit din alte servicii de interconectare, inclusiv: lei  

4.7.9     venit din servicii de originare de apeluri lei  

4.7.10     venit din terminare de trafic SMS lei  

4.7.11     venit din tranzit de apeluri prin rețeaua mobilă lei  

4.7.12     venit din terminare de alt trafic lei  

4.7.13     venit auxiliar interconectării (colocare, etc.) lei  

4.7.14 Venit din servicii de inbound roaming prestate, inclusiv: lei  

4.7.15      venit din furnizare de inbound roaming pentru furnizori naţionali lei  

4.7.16      venit din furnizare de  inbound roaming pentru furnizori străini lei  

4.7.17 

Venit din furnizare de găzduire furnizorilor virtuali (MVNO), 

inclusiv: lei  

4.7.18       din iniţiere de apeluri lei  

4.7.19       din terminare de apeluri lei  

4.7.20       din trafic Internet lei  

4.7.21       din alte servicii lei  

4.7.22 Venit din furnizare de acces la infrastructura de rețea mobilă lei  

4.7.23 Venit din furnizare de linii închiriate cu ridicata prin rețea mobilă lei   

4.7.24  Vânzare alte servicii de reţele mobile furnizorilor lei   
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Anexa 4  

la Hotărârea Consiliului de  

Administraţie al ANRCETI  

nr. __ din ___________ 

 

Raport statistic CE - 4  
Detalierea geografică a serviciilor prestate 

 

  

Denumire Furnizor:        

IDNO                           

Perioada de raportare   anul: 

 Adresa juridică a furnizorului                

                         

Persoana de contact          

     Telefon                                  

     e-mail                                

      
Sunteţi de acord să primiţi email privind apropierea termenilor de prezentare a 

raportului? 

  
  

 Adresa de contact a  

furnizorului                 

                        

     fax                                   

     telefon                              

     e-mail                                

      
Sunteţi de acord să primiţi email privind apropierea termenilor de prezentare a 

raportului? 

  
   

     web-page                          
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1. Telefonia fixă 

ra
io

n
/ 

m
u

n
ic

ip
iu

 

co
d

u
l 

st
a

ti
st

ic
 a

l 

ra
io

n
u

lu
i/

lo
ca

li
tă

ți
i 

Municipiu/oraş/comu

na la care aparţine 

localitatea 

  

Denumire 

localitate 

Numărul total de linii telefonice (numere utilizate) pe tehnologii de acces 

 

co
d

u
l 

u
n

ic
 d

e 

id
en

ti
fi

ca
re

 

Numărul 

total al 

abonaţilor 

la 

telefonie 

fixă 

Abonaţi 

prin 

acces 

PSTN 

Abonaţ

i prin 

ISDN              

BRI 

ISDN             

PRI 

(numere 

în 

funcțiune) 

Abonaţi 

telefoni

e fixă 

prin 

reţea 

NGN 

Abonaţi 

prin 

buclă 

locală 

radio și 

rețea 

celulară 

Abonaţi 

prin VoIP 

în bandă 

largă 

(acces 

gestionat) 

prin 

alte 

tehnolo

gii de 

acces 

fix 

Abonaţi 

VoIP prin 

Internet  

(acces 

negestion

at) 

 …              

 …               

…               

    TOTAL RM     0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Notă: Coloanele „raion/municipiu”, „codul statistic la raionului/localității”, „municipiu/oraș/comună la care aparține localitatea”, „codul unic de identificare” și 

„denumire localitate” vor fi completate de către ANRCETI cu date în conformitate cu prevederile Legii nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii Moldova (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 16, art.53), cu modificările ulterioare. 

 

2. Servicii de acces în bandă largă la puncte fixe furnizate pe piaţa cu amănuntul 

 

ra
io

n
/ 

m
u

n
ic

ip
iu

 

co
d

u
l 

st
a

ti
st

ic
 a

l 

ra
io

n
u

lu
i/

lo
ca

li
tă

ți
i 

Municipiu/oraş/comuna 

la care aparţine 

localitatea 

  

Denumire 

localitate 

Numărul total de abonaţi (linii de acces) pe tehnologii de acces fix 

co
d

u
l 

u
n

ic
 d

e 

id
en

ti
fi

ca
re

 

Numărul 

total al 

abonaţilor 

în bandă 

largă  

xDSL xPON 
alte 

FTTH 

FTTB

+ 

UTP  

FTTN

+ 

UTP  

FTTN

+ 

VDSL 

CATV 

(DOCSIS) 

radio 

acces 

fix 

LAN (fără 

FTTH sau 

FTTB) 

prin alte 

tehnologii 

…                

…                

…                

    TOTAL RM     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Notă: Coloanele „raion/municipiu”, „codul statistic la raionului/localității”, „municipiu/oraș/comună la care aparține localitatea”, „codul unic de identificare” și 

„denumire localitate” vor fi completate de către ANRCETI cu date în conformitate cu prevederile Legii nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii Moldova (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 16, art.53), cu modificările ulterioare. 
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3. Servicii TV contra plată prin reţele de comunicaţii electronice 

 
ra

io
n

/ 
m

u
n

ic
ip

iu
 

co
d

u
l 

st
a

ti
st

ic
 a

l 

ra
io

n
u

lu
i/

lo
ca

li
tă

ți
i 

Municipiu/oraş/comuna 

la care aparţine 

localitatea 

  

Denumire 

localitate 

Numărul total al abonaților TV 

co
d

u
l 

u
n

ic
 d

e 

id
en

ti
fi

ca
re

 Numărul 

total al 

abonaţilor 

la servicii 

TV contra 

plată 

Prin 

televiziune 

digitală 

terestră 

(DVB-T) 

Prin 

reţea 

Cablu TV 

(analog) 

Prin reţea 

Cablu TV 

(digital 

DVB-C) 

Prin reţea 

MMDS  
Prin IPTV Prin DTH 

Prin alte 

tehnologii 

              

…             

…             

…             

    TOTAL RM     0 0 0 0 0 0 0 0 

Notă: Coloanele „raion/municipiu”, „codul statistic la raionului/localității”, „municipiu/oraș/comună la care aparține localitatea”, „codul unic de identificare” și 

„denumire localitate” vor fi completate de către ANRCETI cu date în conformitate cu prevederile Legii nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii Moldova (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 16, art.53), cu modificările ulterioare. 
 

 

4. Servicii de telefonie furnizate la puncte mobile la nivelul pieţei cu amănuntul 

 

ra
io

n
/ 

m
u

n
ic

ip
iu

 

co
d

u
l 

st
a

ti
st

ic
 a

l 

ra
io

n
u

lu
i/

lo
ca

li
tă

ți
i 

Municipiu/oraş/comuna 

la care aparţine 

localitatea 

co
d

u
l 

u
n

ic
 d

e 

id
en

ti
fi

ca
re

 

Denumire 

localitate 

2G (CDMA) 2G (GSM) 3G (UMTS/HSPA) 4G (LTE) 

gradul de acoperire gradul de acoperire gradul de acoperire gradul de acoperire 

teritorială populație teritorială populație teritorială populație teritorială populație 

…             

…             

Notă: Coloanele „raion/municipiu”, „codul statistic la raionului/localității”, „municipiu/oraș/comună la care aparține localitatea”, „codul unic de identificare” și 

„denumire localitate” vor fi completate de către ANRCETI cu date în conformitate cu prevederile Legii nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii Moldova (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 16, art.53), cu modificările ulterioare. 


