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NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la 

modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei  

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:  

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI) 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite:  

Prin proiectul de hotărâre  se propune operarea modificărilor următoarelor Hotărâri ale 

Consiliului de Administrație al ANRCETI: 

1. nr. 38/2008 cu privire la aprobarea Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea 

resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 

electronice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 185-191, art. 943) 

2. nr. 52/2008 cu privire la aprobarea Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea 

canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 185-191, art. 944) 

3. nr. 80/2009 cu privire la aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea 

numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii 

electronice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 185-191, art. 945) 

4. nr. 81/2009 cu privire la aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea 

numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium rate în reţelele de comunicaţii electronice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 185-191, art. 946) 

5. nr. 19/2011 pentru aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor 

naţionale scurte de forma 116(xxx) pentru servicii armonizate la nivel european (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 185-191, art. 949) 

6. nr. 20/2011 cu privire la aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea 

numerelor independente de locaţie în reţelele publice de comunicaţii electronice (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 185-191, art. 950) 

7. nr. 28/2010 pentru aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor 

non-geografice pentru reţele mobile virtuale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, 

nr. 185-191, art. 947) 

8. nr.59/2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 257-258, art. 1019) 

 

Operarea modificărilor hotărârilor sus menționate a fost condiționată de modificările operate, 

prin Legea nr. 135 din 07.07.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301-315, 

art. 515), la Legea comunicaţiilor electronice nr.241 din 15.11.2007 (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679), în continuare denumită Legea 

nr.241/2007, care a servit drept temei legal la elaborarea acestor hotărâri. 

De asemenea, drept motiv a servit și faptul că prin Legea nr. 185/2017 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 371-382, art. 632), a fost abrogată Legea nr. 451/2001 privind 

reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Majoritatea prevederilor Legii nr. 

451/2001 ce țin de condițiile și procedura de licențiere au fost transpuse în Legea nr. 160 din 
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22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494), în continuare denumită Legea nr. 

160/2011.  

Proiectul hotărârii propus este elaborat în temeiul și în conformitate cu prevederile art. 76 din 

Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 7-17, art. 34), și are scopul actualizării și conformării la legislația în vigoare  aferentă  

domeniului de comunicații electronice reglementat de ANRCETI. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Nu necesită. Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale la legislația  Uniunii 

Europene.  

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Având în vedere că Legea nr. 241/2007 a fost expusă în redacția nouă și republicată în 2017, 

astfel fiind modificate unele prevederi precum și numerotarea articolelor acesteia, prin proiectul 

de hotărâre se propun modificări la hotărârile sus-menționate prin modificarea clauzelor de 

emitere a acestora. 

De asemenea, în cuprinsul Legii nr. 241/2007 termenul de ”servicii publice de comunicații 

electronice” a fost schimbat în ”servicii de comunicații electronice accesibile publicului, astfel 

modificarea respectivă se propune de a fi operată și în aceste hotărâri.  

Dat fiind faptul că, în Legea nr. 241/2007 au fost operate și modificării de principiu, 

precum și a fost abrogată Legea nr. 451/2001 prin proiectul de hotărâre se propune operarea, în 

principal, a modificărilor unor hotărârilor după cum urmează.  

 

1. Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 38/2008 cu privire la aprobarea 

Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării 

reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice 

Dat fiind faptul că, punctele 16, 17 și 18 din Condițiile generale de licenţă pentru utilizarea 

resurselor de numerotare fac referință la procedura și condițiile de suspendare, retragere și 

declarare a nevalabilității în conformitate cu prevederile unor articole din Legea nr. 241/2007 și 

din Legea nr. 451/2001, prin proiectul de Hotărâre se propune modificarea acestor puncte în 

vederea referii la prevederile legilor sus menționate modificate respectiv. 

Prin proiectul de Hotărâre de asemenea, se propune completarea Condițiilor generale de 

licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare cu punctele 181 și 182 astfel cum au fost 

stabilite în art. 35. alin. (6) Legea nr. 241/2007 și în art. 11. alin. (6) din Legea nr. 160/2011: 

„181 Titularul licenței este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data comunicării 

deciziei de retragere sau de la data pierderii valabilităţii licenţei de utilizare a resurselor de 

numerotare, să depună la ANRCETI formularul, în original, al licenței retrase. 

182 În cazul retragerii sau pierderii valabilităţii licenţei de utilizare a resurselor de 

numerotare, plăţile pentru reglementare şi monitorizare, taxele pentru utilizarea resurselor 

limitate sau taxele pentru eliberarea licenţelor, orice alte plăţi prevăzute de legislația în vigoare 

nu se restituie”. 

 

2. Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 52/2008 cu privire la aprobarea 

Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în 

scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice. 
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La punctul 10, prevederile alin. 6) și 7) ce țin de plasarea echipamente de comunicaţii 

electronice pe piaţă au fost expuse în redacția Legii nr.241/2007. 

Dat fiind faptul că, punctele 18, 19 și 20 din Condițiile generale de licenţă pentru utilizarea 

canalelor și frecvențelor radio fac referință la procedura și condițiile de suspendare, retragere și 

pierdere a valabilității în conformitate cu prevederile unor articole din Legea nr. 241/2007 și din 

Legea nr. 451/2001, prin proiectul de Hotărâre se propune modificarea acestor puncte în 

vederea referirii la prevederile legilor sus menționate modificate respectiv. 

Prin proiectul de Hotărâre de asemenea, se propune completarea Condițiilor generale de 

licenţă pentru utilizarea canalelor și frecvențelor radio cu punctele 201 și 202 astfel cum au fost 

stabilite în art. 35. alin. (6) Legea nr. 241/2007 și în art. 11. alin. (6) din Legea nr. 160/2011: 

„201 Titularul licenței este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data comunicării 

deciziei de retragere sau de la data pierderii valabilităţii licenţei de utilizare a canalelor sau 

frecvenţelor radio, să depună la ANRCETI formularul, în original, al licenței retrase. 

202 În cazul retragerii sau pierderii valabilităţii licenţei de utilizare a canalelor sau 

frecvenţelor radio, plăţile pentru reglementare şi monitorizare, taxele pentru utilizarea 

resurselor limitate sau taxele pentru eliberarea licenţelor, orice alte plăţi prevăzute de legislația 

în vigoare nu se restituie”. 

Prin proiect se propune și completarea cu prevederi generale ce țin de termenul de 

valabilitate și de reînnoire a licenței de utilizare a frecvențelor și canalelor radio (punctele 221 și 

222). 

”221. Licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se eliberează pentru un termen 

de valabilitate stabilit în art. 26 alin. (27) din Legea nr. 241/2007. 

222. La expirarea perioadei de valabilitate, licenţele pot fi reînnoite pentru perioade similare 

în condiţiile legii”. 

 

3. Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 80/2009 cu privire la aprobarea 

Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru apelant 

Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice  

Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru apelant 

Freephone au fost completate cu blocurile de numere  alocate în Planul Național de Numerotare  

pentru furnizarea acestor servicii cu specificarea serviciilor: Freephone național și Freephone 

Internațional precum și au fost indicate reglementările ce țin de modalitatea de organizare a 

acestora. 

Blocurile de numere ”80000000-80059999 și 80070000-80099999” se utilizează pentru 

furnizarea serviciului Freephone național în conformitate cu Hotărârea Consiliului de 

Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 79/2009 privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu 

acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice . 

Blocul de numere ”80060000-80069999” se utilizează pentru furnizarea Serviciului 

Freephone International se organizează în conformitate cu Recomandarea ITU–T E.152. 

„Serviciul Freephone Internaţional”, Recomandarea ITU–T D.115 „Principiile de tarifare şi de 

decontare a Serviciului Freephone Internaţional” şi alte recomandări relevante ale Uniunii 

Internaţionale a Telecomunicaţiilor. 

 

4. Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 81/2009 cu privire la aprobarea 
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Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor pentru serviciile cu tarif special 

Premium rate în reţelele de comunicaţii electronice  

Condițiile speciale de licență au fost completate cu blocul de numere ”90000000 – 

99999999” alocat, în Planul Național de Numerotare pentru furnizarea serviciilor cu tarif 

special Premium rate. 

Avînd în vedere că în aceste condiții se face referință la Codul audiovizualului, nr. 260-XVI, 

27.07.2006”, care a fost abrogat, această referință s-a substituit cu Codul serviciilor media 

audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor 

suplimentare atât din partea furnizorilor cât și a statului. 

Implementarea și realizarea proiectului propus va asigura transparența prevederilor legale ce 

țin de drepturile, condițiile și obligațiile furnizorilor la utilizarea resurselor de numerotare 

atribuite în Planul Național de Numerotare al Republicii Moldova pentru rețele publice de 

comunicații electronice și servicii de comunicații electronice accesibile publicului. 

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

Proiectul Hotărârii este elaborat în temeiul și în conformitate cu cerințele legislației naționale 

și europene și nu vine în contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale la care 

Republica Moldova este parte. 

Proiectul Hotărârii se încorporează perfect în sistemul actelor normative în vigoare, cu care 

se află în conexiune, și nu necesită modificarea și completarea cadrului normativ existent sau 

elaborarea suplimentară a altor acte normate sau reglementări pentru implementarea acestuia. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI  a fost expus 

spre consultare publică pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul 

”Transparența decizională” de la data de 11.02.2020 până la data de 06.03.2020. Obiecții și 

propuneri nu au parvenit. 

 

 

Director ANRCETI         Octavian RĂU 

   

http://www.anrceti.md/

