
 

În conformitate cu Regulamentul privind regimul autorizării 

generale în domeniul comunicațiilor electronice, aprobat prin 

H.C.A. nr.54 din 28.12.2017 

În conformitate cu 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 H.C.A. nr.57 din 

21.12.2010 (abrogat) 

  
 
 
 

 

 
 

 



 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul-tip al NOTIFICĂRII (după modificările din 

28/12/2017) 

 
Formularul-tip al NOTIFICĂRII (anterior) 

Reţele publice de comunicații electronice 
 Tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii 

electronice pe care solicitantul intenţionează să le 

furnizeze 

 Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate 

limitată 

I. Reţele 

publice de 

comunicaţii 

electronice 

 1.1 Reţele terestre cu acces la puncte fixe 

  1.2 Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor 

electronice (last mile – ultima milă) 

  1.3 Reţele terestre de transport a comunicaţiilor 

electronice (backbone)    

 Rețele publice mobile celulare terestre  1.4 Reţele radio mobile celulare terestre 

 Rețele publice terestre de radiodifuziune  1.5 Reţele terestre de radiodifuziune 

 Rețele publice cu acces prin satelit destinate furnizării 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului 
 1.6 Reţele cu acces prin satelit   

 Alte tipuri de rețele publice de comunicații electronice 

furnizarea cărora se încadrează în noțiunile relevante definite la 

art.2 din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 

noiembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare (se 

specifică de către 

solicitant):/___________________________________________/ 

 1.7 Alte tipuri de reţele destinate în întregime sau 

parţial furnizării serviciilor de comunicaţii 

electronice  

Servicii de comunicaţii electronice destinate publicului II. Servicii 

publice de 

comunicaţii 

electronice 

II. Servicii publice de comunicaţii electronice 

 Servicii de telefonie destinate publicului  2.1 Servicii de telefonie 

  2.2 Servicii de transport apeluri 

 Servicii de linii închiriate furnizate prin intermediul rețelelor 

publice de comunicații electronice 
 2.3 Servicii de linii închiriate 

 Servicii de transmisiuni de date furnizate prin intermediul 

rețelelor publice de comunicații electronice 
 2.4 Servicii de transmisiuni date 

 Servicii de acces la Internet destinate publicului  2.5 Servicii de acces la Internet 

 Servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de 

programe audiovizuale destinate publicului 
 2.6 Servicii de programe audiovizuale 

 Alte tipuri de servicii de comunicații electronice destinate  2.7 Alte tipuri de servicii de comunicaţii 



(accesibile) publicului furnizarea cărora se încadrează în noțiunile 

relevante definite la art.2 din Legea comunicațiilor electronice 

nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007(se specifică de către 

solicitant): /____________________________/ 

electronice destinate publicului 

 


