
Notă informativă 

la proiectul de Hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire  

la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al  

ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice 

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

  

Necesitatea modificării şi completării Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

nr.33 din 17.11.2011 şi anexelor la prezenta hotărâre reiese din evoluţiile şi tendinţele de pe 

pieţele de comunicaţii electronice, apariţia unor tehnologii şi servicii noi (LTE) şi existenţa unor 

neclarităţi cu privire la categoriile de informaţii corespunzătoare anumitor indicatori. 

 

De asemenea, în urma seminarelor organizate de ANRCETI cu furnizorii de reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice (27 aprilie 2012 la Chişinău şi 1 noiembrie 2012 la Bălţi), pe 

marginea formularelor de rapoarte statistice au parvenit mai multe recomandări şi propuneri din 

partea furnizorilor referitor la noile formulare de rapoarte statistice în ceea ce priveşte asigurarea 

unui nivel mai înalt de claritate şi pentru a facilita procesul de completare a prezentelor 

formulare. 

 

Astfel, setul de documente propus spre consultare prezintă ajustări şi îmbunătăţiri pentru 

formularele rapoartelor statistice şi vin să răspundă evoluţiilor tehnologice şi cea a pieţei 

comunicaţiilor electronice. 

 

În proiectul de modificare şi completare a Hotărârii ANRCETI nr.33 din 17.11.2011 se 

propune modificarea perioadei de raportare. Astfel, furnizorii de comunicaţii electronice vor avea 

obligaţia să transmită ANRCETI trimestrial şi anual informaţia statistică conform formularelor 

din anexe: pînă la data de 31 ianuarie pentru formularele CE-1 şi CE-5, şi timp de o lună de la 

încheierea perioadei de raportare pentru formularele CE-2, CE-3 şi CE-4. În hotărârea actuală 

acest termen este de 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare. 

 

De asemenea, în formulare-tip de rapoarte statistice ”CE-2. Reţele  şi servicii fixe”, ”CE-3. 

Reţele  şi servicii mobile” şi ”CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale” (anexele 2,3 şi 4 la hotărâre) 

au fost introduşi indicatori noi cum ar fi: numărul de abonaţi cumulativ – xDSL, FTTx, DOCSIS, 

numărul de abonaţi M2M şi au fost ajustate redacţiile unor indicatori. Totodată, avînd în vedere 

modificările şi completările la formularele-tip de rapoarte statistice a fost actualizată şi 

Instrucţiunea privind formularele de rapoarte statistice ale furnizorului de comunicaţii electronice 

(anexa 6 la hotărâre). 

 

Astfel se propune spre consultare proiectul menţionat. Perioada consultării publice este din 

data de 21.11.2012 până pe data de 7.12.2012, ora 17:00. Persoanele interesate pot expedia 

comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe 

adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 

(022) 222885 şi/sau la adresa de email: office@anrceti.md. 
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