
          
             

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
H O T Ă R Î R E 

mun. Chişinău 
 

din ____________20__                                                    Nr. ________ 

 

 
 

cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de 
reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice  

 
În temeiul prevederilor art. 9 (1) lit. l), s), u), art. 10 (1) lit. e), f), şi art. 11 (9) al Legii 
comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, Consiliul de Administraţie al 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
1. Se aprobă Formularele-tip „Raportul statistic al furnizorului de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice” (în continuare Raport statistic) conform anexelor 1, 
2, 3, 4 şi 5 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 - anual. 

3. Formularele ”CE-2. Rețele şi servicii fixe” (Anexa 2),  ”CE-3. Rețele şi servicii 
mobile” (Anexa 3),  ”CE-4. Rețele şi servicii audiovizuale” (Anexa 4)  vor fi raportate de 
furnizori - trimestrial, conform relevanței :  

a) Au obligația să raporteze conform Formularului ”CE-2. Rețele şi servicii 
fixe” (Anexa 2)  toți furnizorii care operează rețele fixe de acces și/sau prestează servicii 
prin rețele fixe, cu excepția furnizorilor care oferă prin rețelele date exclusiv servicii de 
transport al conținutului audiovizual; 

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; 

c) Au obligația să raporteze conform Formularului ”CE-4. Rețele şi servicii 
audiovizuale” (Anexa 4) – toți furnizorii care operează rețele și/sau servicii audiovizuale. 

4. Formularul ”CE-5. Detalierea geografică a serviciilor prestate” (Anexa 5) 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 multicanal - anual. 

5. Furnizorii menţionaţi în p.p. 2-4, au obligația să transmită Agenției trimestrial și 
anual informația statistică conform formularelor din anexe, timp de 45 de zile de la 
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http://www.anrceti.md/files/u1/Anexa_1__CE-1_Retele_si_servicii_operate.xls
http://www.anrceti.md/files/u1/Anexa_2__CE-2_-_Retele_fixe.xls
http://www.anrceti.md/files/u1/Anexa_3__CE-3_Retele_mobile.xls
http://www.anrceti.md/files/u1/Anexa_4__CE-4_-_Retele_audiovizuale.xls
http://www.anrceti.md/files/u1/Anexa_5__CE-5_-_Detaliere_geografica.xls


  

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. Rapoartele statistice se vor prezenta la Agenţie în formă electronică la adresa de 
e-mail: 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 Agenţiei: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 410, mun. Chişinău. 

7. Neprezentarea Raportului statistic sau a unor indicatori din acest raport va fi 
temeinic justificată. 

8. În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la p. 2-5 Agenţia va aplica sancţiuni 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 

9. Se abrogă Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică nr. 02/1 din 04.02.2004 cu modificările 
şi completările ulterioare. 

10. Formularele-tip al Raportului statistic vor fi expuse pe pagina Internet a 
Agenţiei, www.anrceti.md.  

11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data 01.01.2012. 
 
 
 
Preşedintele Consiliului      Sergiu SÎTNIC 
 
Membrii Consiliului 
         Ion POCHIN 
 
         Iurie URSU 
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