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cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie  

al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei nr. 33 din 17 noiembrie 2011  

 

În temeiul prevederilor art.10 alin. (1) lit. e), lit. f) ale art. 11 alin. (9) şi ale art. 20 alin. 

(2) lit. g) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155), 

 

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

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

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

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

 

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

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

furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin 

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

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 22-24, art. 127), Consiliul de 

Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Anexele 2, 3, 4 şi 6 la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 33 din 

17 noiembrie 2011 se modifică şi se completează conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2013 şi se publică pe pagina web a 

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

trimestrul 1 2013. 

3. Controlul executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Direcţiei Reglementare 

Economică şi Analiză. 



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

Moldova.  

 

 

Preşedintele Consiliului      Sergiu SÎTNIC 

 

Membrii Consiliului      Ion POCHIN 

 

         Iurie URSU 
 

 

 

 



Anexă 

la Hotărârea Consiliului de Administraţie 

al ANRCETI 

nr. 70 din 20.12.2012 

 

 

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

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

publice de comunicaţii electronice, se modifică şi se completează după cum urmează: 

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

1. La pagina 1.Date generale, se adăugă indicatorul ce arată investiţiile în reţele şi 

servicii de transport date şi Internet, astfel: 

- se redenumeşte indicatorul  1.23 În reţele şi servicii de reţele fixe în 1.23a În 

reţele şi servicii de telefonie fixă; 
- se adaugă indicatorul  1.23b În reţele şi servicii de transport date şi Internet 

(reţele fixe); 
- se redenumeşte indicatorul  1.24 În reţele şi servicii de reţele mobile în 1.24 În 

reţele şi servicii de comunicaţii mobile; 
 

2. La pagina 2.Abonaţi telefonie: 

- După indicatorul 2.3 se adaugă indicatorul 2.3a Abonaţi – persoane juridice 

(contracte abonaţi business) –unitatea de măsură  „contract-abonat”.   

Va include abonaţi agenţi economici cu care sunt semnate contracte în parte. 

Astfel un abonat poate avea mai multe linii de acces; 

 

3. La pagina 6.Acces bandă largă: 

- se adaugă indicatorul  6.1.1  Abonaţi xDSL, ce va cumula cifrele indicatorilor 

6.2.1 şi 6.3.1; 

- se adaugă indicatorul  6.1.2  Abonaţi FTTx, ce va cumula cifrele indicatorilor 

6.2.5 şi 6.3.5; 

- se adaugă indicatorul  6.1.3  Abonaţi DOCSIS, ce va cumula cifrele 

indicatorilor 6.2.17 şi 6.3.17; 

- se adaugă indicatorul  6.1.4  Abonaţi alte tipuri de tehnologii, ce va cumula 

cifrele indicatorilor 6.2.16, 6.2.21, 6.3.16 şi 6.3.21; 

- se adaugă indicatorul 6.3.a Abonaţi - persoane juridice (contracte abonaţi 

business) unitatea de măsură – contract-abonat.  Va include abonaţi agenţi 

economici cu care sunt semnate contracte în parte. Astfel un contract-abonat 

poate avea mai multe conexiuni; 

 

4. Redenumirea paginii 6.Acces bandă largă în 6.Abonaţi Internet; 

 

5. Redenumirea paginii 7.Venit Internet şi bandă largă în 7.Venit Internet. 



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

1. La pagina 1. Date generale, se adăugă indicatorul ce arată investiţiile în reţele 

şi servicii de transport date şi Internet, astfel: 

- se redenumeşte indicatorul  1.23 În reţele şi servicii de reţele fixe în 1.23a În 

reţele şi servicii de telefonie fixă; 
- se adaugă indicatorul  1.23b În reţele şi servicii de transport date şi Internet 

(reţele fixe); 

- se redenumeşte indicatorul  1.24 În reţele şi servicii de reţele mobile în 1.24 În 

reţele şi servicii de comunicaţii mobile; 
 

2. La pagina 2. Abonaţi mobili: 

- indicatorul 2.2 Numărul abonaţilor la servicii de telefonie mobilă va include 

şi utilizatorii pasivi ai telefoniei mobile, va cumula datele indicatorilor 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3. 

- se va adăuga indicatorul 2.3a Numărul abonaţilor M2M ce va include 

utilizatori machine to machine; 

- compartimentul „Numărul de abonaţi ce utilizează servicii de reţea” se 

completează cu sintagma „mobilă în bandă largă”; 

- la indicatorul 2.2.24 după sintagma „3G UMTS/HSPA” se completează cu 

sintagma „şi 4G LTE”; 

- la indicatorul 2.2.29 după cuvîntul „3G” se completează cu sintagma „şi 4G 

LTE”. 

3. La pagina 4.Venit: 

– se exclud indicatorii 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6.  

 

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

 

1. La pagina 1.Date generale, se adăugă indicatorul ce arată investiţiile în reţele şi 

servicii de transport date şi Internet, astfel: 

- se redenumeşte indicatorul  1.23 În reţele şi servicii de reţele fixe în 1.23a În 

reţele şi servicii de telefonie fixă; 
- se adaugă indicatorul  1.23b În reţele şi servicii de transport date şi Internet 

(reţele fixe); 

- se redenumeşte indicatorul  1.24 În reţele şi servicii de reţele mobile în 1.24 În 

reţele şi servicii de comunicaţii mobile; 
 

2. La pagina 2. Abonaţi: 

- se adaugă indicatorul 2.0 Abonaţi TV multicanal, total, ce va cumula toţi 

abonaţii TV multicanal, a indicatorilor 2.1, 2.3, 2.9, 2.11, 2.17. 

- se exclude indicatorul 2.19 Utilizatori TV mobil prin DVB-H/SM, DNB, alte 

forme de TV mobil. 
 

 



În Anexa 6 Instrucţiuni privind completarea formularelor de rapoarte statistice ale 

furnizorului de comunicaţii electronice: 

 

1. În Prezentarea rapoartelor,  

După primul aliniat se include un aliniat nou cu următorul text: 

„Rapoartele statistice vor fi prezentate precum urmează: CE-1 (Reţele operate şi 

servicii furnizate) şi CE-5 (Detalierea geografică a serviciilor prestate) - anual pînă la 15 

februarie  a fiecărui an, iar CE-2 (Reţele şi servicii fixe), CE-3 (Reţele şi servicii mobile) 

şi CE-4 (Reţele şi servicii audiovizuale) - trimestrial nu mai tîrziu de 45 zile imediat 

următoare trimestrului de raportare.” 

după ultimul alineat se completează cu un aliniat nou cu următorul text: 

„Datele trimestriale (CE-2, CE-3 şi CE-4) vor fi cumulative pe parcursul anului. 

Spre exemplu, dacă furnizorul prezintă informaţia despre rezultatele trimestrului 3 al 

anului de gestiune, aceasta presupune că datele care reflectă valorile unei perioade (de 

exemplu venitul, profitul, conectări nete, etc) vor fi indicate cele de la începutul anului 

calendaristic pînă la finele trimestrului pentru care se raportează. Alte date care descriu o 

fotografie a unui proces (de exemplu baza de abonaţi, linii de abonaţi, acoperire 

teritorială, etc.) se vor indica cele efective la sfîrşitul perioadei de raportare. Prin urmare, 

datele raportate pentru trimestrul 4 vor fi echivalente cu datele anuale ale furnizorului.”; 

 

2. În Glosar se adaugă următorii termeni: 

POTS Plain Old Telephone Service 

WLL Wireless Local Loop 

TV 

multicanal 

Serviciu TV (prin cablu coaxial, IPTV, DVBx, MMDS, DTH) 

prestat utilizatorului final în baza unui contract 

 

3. În Completarea paginii de titlu a formularelor, alineatul 5 se exclude. 

 

4.  În titlul textului Raport statistic CE-1 - Reţele operate şi servicii furnizate: 

- alineatul unu şi doi se expune în următorul cuprins: 

„Au obligaţia să completeze formularul statistic dat toţi furnizorii de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice autorizaţi (fie prin procedura autorizării generale, fie 

prin vechiul sistem de licenţiere). În acest formular se va descrie lista completă de reţele 

şi servicii operate/prestate la momentul completării acestui formular.  

Acest formular se va completa anual (pînă la 15 februarie ) şi va prezenta situaţia 

efectivă la finele anului precedent (pînă la 31 decembrie).”; 

- La pagina: 1. Reţele şi servicii, subpunctul 1.1 Reţele de acces operate, 

punctul 1 se expune cu următorul text: 

„Se va indica dacă furnizorul operează oricare din reţele de acces cu fir. Indicarea a 

careva activităţi la acest punct presupune că se specifică tipul la unul din punctele 2-17.” 

- Pagina 3. Reţele mobile se completează cu următorul text:  

„Această pagină va descrie cantitativ şi calitativ reţeaua/reţelele mobile operate de 



furnizor. Prin urmare, sunt obligaţi să completeze formularul la această pagină acei 

furnizori care operează reţele mobile.” 

 

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

- în primul alineat, după cuvîntul „trimestrial” se completează cu textul: „(timp 

de 45 zile de la încheierea perioadei de raportate)”; 

- La pagina 1. „Date generale”, rîndul 1.22, textul „în baza indicatorilor 1.23, 

1.24 şi 1.25” se substituie cu textul „în baza indicatorilor 1.23a, 1.23b, 1.24 şi 

1.25”; 

- rîndul 1.23 se substituie cu un nou rînd, 1.23a, cu următorul text: 

„1.23a Se vor indica investiţiile directe, care sunt îndreptate spre dezvoltarea reţelelor şi 

serviciilor de telefonie fixă.”; 

- după rîndul 1.23a se completează cu rîndul 1.23b cu următorul text: 

„1.23b Se vor indica investiţiile directe, care sunt îndreptate spre dezvoltarea reţelelor şi 

serviciilor de transport date şi Internet în reţele fixe.”; 

- la rîndul 1.24, sintagmele „acele investiţii” şi „electronice” se exclud; 

- la rîndul 1.25, sintagmele „acele investiţii” şi „electronice” se exclud. 

- La pagina 2. „Abonaţi telefonie” 

- după rîndul 2.3 se completează cu rîndul 2.3a cu următorul text: 

„2.3a Acest indicator va include abonaţi agenţi economici cu care sunt semnate 

contracte. Astfel un abonat poate avea mai multe linii de acces. Unitatea de măsură – 

contract-abonat. Prin contract-abonat se va considera numărul de persoane juridice după 

IDNO-cod fiscal. Acest indicator se va completa manual.”; 

- pagina 6. „Acces bandă largă” se redenumeşte în pagina 6. „Abonaţi 

internet”; 

- după rîndul 6.3 se completează cu rîndul 6.3a cu următorul text: 

„6.3a Acest indicator va include abonaţi agenţi economic cu care sunt semnate contracte. 

Astfel un contract-abonat poate avea mai multe conexiuni. Unitatea de măsură  - 

contract-abonat. Prin contract-abonat se va considera numărul de persoane juridice după 

IDNO-cod fiscal. Acest indicator se va completa manual.”; 

- se adaugă un rînd nou, 6.1.1, cu următorul text: 

„6.1.1. Abonaţi xDSL, acest indicator va cumula valorile indicatorilor 6.2.1 şi 6.3.1.”; 

- se adaugă un rînd nou, 6.1.2, cu următorul text: 

„6.1.2. Abonaţi FTTx, acest indicator va cumula valorile indicatorilor 6.2.5 şi 6.3.5.”; 

- se adaugă un rînd nou, 6.1.3, cu următorul text: 

„6.1.3. Abonaţi DOCSIS, acest indicator va cumula valorile indicatorilor 6.2.17 şi 

6.3.17.”; 

- se adaugă un rînd nou, 6.1.4, cu următorul text: 

„6.1.4. Abonaţi alte tipuri de tehnologii, acest indicator va cumula valorile indicatorilor 

6.2.16, 6.2.21, 6.3.16 şi 6.3.21.” 

 

- La pagina 7. „Venit Internet şi bandă largă” se redenumeşte în pagina 7. 

„Venit Internet”; 



 

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

- în primul alineat, după cuvîntul „trimestrial” se completează cu textul: „(timp 

de 45 zile de la încheierea perioadei de raportate)”; 

- la rîndul 1.22, textul „în baza indicatorilor 1.23, 1.24 şi 1.25” se substituie cu 

textul „în baza indicatorilor 1.23a, 1.23b, 1.24 şi 1.25”; 

- rîndul 1.23 se substituie cu un rînd nou, 1.23a, cu următorul text: 

„1.23a Se vor indica investiţiile directe, care sunt îndreptate spre dezvoltarea reţelelor şi 

serviciilor de telefonie fixă.”; 

- după rîndul 1.23a se completează cu rîndul 1.23b cu următorul text: 

„1.23b Se vor indica investiţiile directe, care sunt îndreptate spre dezvoltarea reţelelor şi 

serviciilor de transport date şi Internet în reţele fixe.”; 

- la rîndul 1.24, sintagmele „acele investiţii” şi „electronice” se exclud; 

- la rîndul 1.25, sintagmele „acele investiţii” şi „electronice” se exclud; 

- la pagina „2. Abonaţi mobili”primul alineat, sintagma „culese informaţiile” se 

substituie cu sintagma „incluse datele”; 

- după rîndul 2.3 se completează cu rîndul 2.3a cu următorul text: 

„2.3.a Numărul abonaţilor M2M va include utilizatori ai serviciului de transmisiuni date 

mobile M2M. M2M reprezintă comunicarea dintre echipamentele aflate la distanţă şi 

aplicaţiile la care sunt conectate”; 

- la rîndul 2.2.24 după sintagma „UMTS/HSPA” se completează cu textul „şi 4G 

LTE”; 

- la rîndul 2.2.29 după sintagma „UMTS/HSPA” se completează cu textul „şi 4G 

LTE”; 

- la rîndul 3.5, după sintagma „3.13.2-3.13.6” se completează cu textul „(sau este 

egal cu indicatorul 3.13.1)”; 

- se exclude textul “4.3.3  Acest indicator va cuprinde venitul încasat de furnizor 

din abonamentele pentru servicii de telefonie mobilă, venitul provenit din 

vînzare de terminale abonaților, venitul din servicii administrative. Valoarea lui 

se va determina automat, în baza valorii indicatorilor 4.3.4+4.3.5+4.3.6.” 

- după rîndul 4.3.15, se completează cu următorul text: 

„4.3.16 Venit din opţiuni tarifare pentru servicii SMS/MMS/apeluri video ş.a. 

4.3.17 Venit din SMS-uri expediate în reţea 

4.3.18 Venit din SMS-uri expediate spre alte reţele naţionale 

4.3.19 Venit din SMS-uri expediate spre reţele internaţionale 

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

4.3.21 Venit din expediere de mesaje MMS 

4.3.22 Venit din apeluri video 

4.3.23 Venit din alte tipuri de servicii de date prestate utilizatorilor de telefonie mobilă” 

- după rîndul 4.3.24, se completează cu următorul text: 

„4.3.25 Venit din opţiuni tarifare pentru servicii de acces mobil la Internet  

4.3.26 Venit din trafic de acces mobil la Internet” 

- după rîndul 4.3.27, se completează cu următorul text: 



„4.3.28 Venit din apeluri voce de plecare 

4.3.29 Venit din apeluri voce de intrare 

4.3.30 Venit din mesaje SMS de plecare 

4.3.31 Venit din servicii de data roaming 

4.3.32 Alt venit din furnizare de outbound roaming” 

- după rîndul 4.7.8, se completează cu următorul text: 

„4.7.9 venit din servicii de originare de apeluri 

4.7.10  venit din terminare de trafic SMS 

4.7.11  venit din tranzit de apeluri prin reţeaua mobilă 

4.7.12  venit din terminare de alt trafic 

4.7.13  venit auxiliar interconectării (colocare, etc)” 

- după rîndul 4.7.14, se completează cu următorul text: 

„4.7.15 venit din furnizare de inbound roaming pentru furnizori naţionali 

4.7.16  venit din furnizare de  inbound roaming pentru furnizori străini” 

- după rîndul 4.7.17, se completează cu următorul text: 

„4.7.18 din iniţiere de apeluri 

4.7.19  din terminare de apeluri 

4.7.20  din trafic Internet 

4.7.21  din alte servicii”. 

 

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

- în primul alineat, după cuvîntul „trimestrial” se completează cu textul: „(timp 

de 45 zile de la încheierea perioadei de raportate)”; 

- la rîndul 1.22, textul „în baza indicatorilor 1.23, 1.24 şi 1.25” se substituie cu 

textul „în baza indicatorilor 1.23a, 1.23b, 1.24 şi 1.25”; 

- rîndul 1.23 se substituie cu un rînd nou, 1.23a, cu următorul text: 

„1.23a Se vor indica investiţiile directe, care sunt îndreptate spre dezvoltarea reţelelor şi 

serviciilor de telefonie fixă.”; 

- după rîndul 1.23a se completează cu rîndul 1.23b cu următorul text: 

„1.23b Se vor indica investiţiile directe, care sunt îndreptate spre dezvoltarea reţelelor şi 

serviciilor de transport date şi Internet în reţele fixe.”; 

- la rîndul 1.24 sintagmele „acele investiţii” şi „electronice” se exclud; 

- la rîndul 1.25 sintagmele „acele investiţii” şi „electronice” se exclud; 

- în pagina „2. Abonaţi” se completează cu rîndul 2.0 cu următorul text; 

„2.0 Acest indicator va include toţi abonaţii TV multicanal - 

2.1+2.3+2.9+2.11+2.17+2.19, toţi abonaţii TV care achită contractul de prestare servicii 

TV.”; 

- rîndul 2.19 se exclude. 

 

 


