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NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la 

regimul autorizării generale și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice 

Elaborarea proiectului menționat a fost condiționată de modificările și completările 

introduse în legislația relevantă domeniilor gestionate de ANRCETI, prin Legea nr. 135 

din 07.07.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301-315, art. 515) și 

Legea nr.185 din 21.09.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 371-

381, art. 632), care au stabilit noi cerințe privind autorizarea și licențierea activităților de 

întreprinzător. 

Având în vederea volumul semnificativ de modificări care se impun la 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 Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.57 din 21.12.2010,  a fost 

elaborat un proiect de Regulament la compartimentul respectiv într-o redacție nouă, cu 

abrogarea celui în vigoare. 

Proiectul Regulamentului privind regimul autorizării generale în domeniul 

comunicațiilor electronice (în redacție nouă) stabilește tipurile de reţele publice de 

comunicații electronice şi de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului supuse 

regimului de autorizare generală, formularele tip ale notificării, ale fișei de descriere a rețelei 

publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice accesibile 

publicului, ale Declaraţiei-informative-tip privind furnizarea rețelelor publice de comunicații 

electronice și/sau serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, precum și 

detaliază condițiile de autorizare generală.  

Totodată, prin același proiect de hotărâre se propune aprobarea formularelor tipizate 

pentru obținerea sau prelungirea licențelor de utilizare a frecvențelor sau canalelor radio 

precum și a resurselor de numerotare, care urmează a fi utilizate în scopul furnizării rețelelor 

publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile 

publicului.  

 

Implementarea proiectului menționat va exclude dublarea reglementărilor ce țin de 

autorizare și licențiere în domeniu, facilitând astfel procesul de intrare pe piața serviciilor de 

rețele și/sau servicii de comunicații electronice, fără a suporta anumite cheltuieli financiare 

din partea furnizorilor, sau a implica cheltuieli suplimentare din bugetul statului. 
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