
Notă informativă 
Cu privire la Proiectului de Hotărâre privind aprobarea formularelor rapoartelor 

statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii 
electronice 

 
Se propune spre aprobare Hotărârea privind aprobarea formularelor rapoartelor 

statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice. Această 
hotărâre va înlocui hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI) din nr. 02/1 din 04.02.2004, 
modificată şi completată prin hotărârea ANRTI nr. 1 din 06.01.2005, care a fost 
elaborată în conformitate cu Legea Telecomunicaţiilor nr. 520 din 07.07. 1995.  

Elaborarea şi aprobarea formularelor noi ale rapoartelor statistice reiese din 
următoarele considerente: 

- necesitatea ajustării acestora la prevederile Legii Comunicaţiilor electronice nr. 
241 – XVI din 15 noiembrie 2007 (în continuare Legea comunicaţiilor electronice); 

- informaţia prezentată în rapoartele existente nu este suficientă pentru realizarea 
unei analize de piaţă prospective; 

- au fost introduşi o serie de indicatori noi, ce vor servi la crearea unei imagini 
mai clare pe piaţa comunicaţiilor electronice; 

- au fost introduşi o serie de indicatori care care vor fi utilizaţi iîn diferite modele 
de calculaţie a costurilor la anumite servicii; 

- în noile formulare au fost delimitate serviciilor cu ridicata de cele cu amănuntul, 
ceea ce va permite segmentarea necesară a pieţei; 

- necesitatea introducerii unor indicatori noi la anumite servicii datorită 
dezvoltării tehnologice.  

Astfel, conform Legii comunicaţiilor electronice, Agenţia este în drept să solicite 
şi să obţină de la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice 
informaţiile necesare, inclusiv date statistice, copii, extrase din documente, asigurând, 
după caz, confidenţialitatea lor, în special pentru:  

- verificarea de la caz la caz a respectării condiţiilor de autorizare generală, de 
licenţă şi a altor reglementări;  

- elaborarea rapoartelor statistice trimestriale şi anuale;  
- verificarea sistematică sau de la caz la caz a respectării condiţiei privind 

contribuţia financiară la fondul serviciului universal, a situaţiei privind achitarea taxelor 
pentru eliberarea licenţelor al căror număr este limitat, privind achitarea plăţilor de 
reglementare şi monitorizare şi privind respectarea obligaţiilor de acces, interconectare 
şi serviciu universal;  

- verificarea de la caz la caz a respectării prevederilor actelor normative în cazul 
depunerii unei petiţii, al apariţiei unor motive speciale şi justificate sau al efectuării unei 
investigaţii pentru evaluarea cererii de acordare a licenţei;  

- efectuarea analizei de piaţă. 
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 În concluzie, putem spune că formularele statistice noi propuse spre aprobare vor 
permite obţinerea de la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicţii electronice a 
informaţiilor necesare derularii coerente şi eficiente a activităţii Agenţiei atât în prezent, 
cât şi în perspectivă. 
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