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NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu 

privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr. 08 din 25 februarie 2010 

 

 

 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite  

Elaborarea proiectului menționat a fost condiționată de modificările și 

completările introduse în legislația relevantă domeniilor gestionate de ANRCETI, 

prin Legea nr. 135/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301-

315, art. 515). Art. 31 alin. (2) a Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 

679) cu modificările şi completările ulterioare prevede că, procedura de cesionare 

sau închiriere a dreptului de utilizare a resurselor limitate de către furnizorii de 

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

accesibile publicului se stabileşte de ANRCETI. 

Procedura existentă de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate 

în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice 

aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 08/2010 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 138) prevede doar 

cesionarea licențelor de utilizare a resurselor limitate dar nu și procedura de 

închiriere a acestora.  

 

2. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Proiectul Hotărârii este compatibil cu legislația și reglementările Uniunii 

Europene și are menirea să transpună dispozițiile speciale ale Directivei 

2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care prevede că Autoritățile 

naționale competente se asigură că frecvențele radio sunt utilizate efectiv și 

eficient, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) și articolul 9 alineatul (2) din 

Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). Acestea se asigură că niciunul dintre 

transferuri sau niciuna dintre acumulările de drepturi de utilizare a frecvențelor 

radio nu distorsionează concurența. În aceste scopuri, statele membre pot adopta 

măsuri corespunzătoare, cum ar fi mandatarea vânzării sau a închirierii drepturilor 

de utilizare a frecvențelor radio. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI, prevede că 

furnizorii vor avea posibilitatea nu doar să cesioneze licențele de utilizare a 

resurselor limitate, dar și să închirieze, pentru o perioada determinată, resursele 

limitate.   
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4. Fundamentarea economico-financiară  

Costuri suplimentare, legate de elaborarea și implementarea prezentului 

proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI nu sunt necesare. 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI este elaborat în 

temeiul și în conformitate cu cerințele legislației naționale și europene, nu vine în 

contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale la care Republica 

Moldova este parte. 

În urma aprobării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea sau 

completarea cadrului normativ conex. 

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI 

a fost plasat pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul 

Transparența decizională, secțiunea Proiecte în derulare, pentru perioada 

zz.08.2018 – zz.08.2018. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

Vor fi incluse după efectuarea expertizei. 

8. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesitate. 

9. Constatările expertizei juridice 

Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 

10. Constatările altor expertize 

Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 

 

 

  Director                                                               Octavian RĂU 
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