
                                                                                                           
                                            

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 

REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 

H O T Ă R Â R E 

mun. Chişinău 

 

din ____________20__                                                    Nr. ________ 

 

bd. Ştefan cel Mare, 134,             Telefon:                           Fax:                                     E-mail: office@anrceti.md 

MD-2012,  Chişinău                    +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85               www.anrceti.md  

 

 

cu privire la aprobarea formularelor tip ale documentelor aferente procedurii 

autorizării desfășurării activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau 

lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat  

 

În temeiul: art. 171 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările 

ulterioare; Legii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător 

nr.160/2011 (Anexa. 1, comp. II, poziția 78) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, 

nr. 170-175, art. 494), cu modificările ulterioare; art. 25 din Legea cu privire la frontiera de 

stat nr. 215/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 76-80, art. 243), cu 

modificările ulterioare, Consiliul de Administrație 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Formularele-tip ale: 

1) Cererii privind autorizarea desfășurării activităţilor de instalare, operare, 

gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de 

stat, conform Anexei nr. 1; 

2) Autorizației pentru desfășurarea activităților de instalare, operare, gestionare, 

mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat, conform 

Anexei nr. 2. 

2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președintele Consiliului     Octavian RĂU 

de Administrație 

 

Membrii Consiliului      Andrei MUNTEAN 

de Administrație 

         Marian POCAZNOI 
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului de  

Administrație al ANRCETI 

nr. _____  din __ __  20____ 

 

Către,  

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației 

(ANRCETI) 

 

CERERE 

 privind autorizarea desfășurării activităților de instalare, operare, gestionare, 

mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat 

 

I. Date necesare pentru identificarea furnizorului şi comunicarea cu acesta 

 

Date generale despre furnizor: 

Denumirea și forma juridică de organizare a furnizorului:___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Înregistrat la data:___ __________________   _________   IDNO/IDNP:_______________________ 

 

Furnizorul este înregistrat, de către ANRCETI, în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii 
de comunicaţii electronice, cu nr.____________ din: _____________________________________ 

 

Adresa juridică a sediului furnizorului: 

Strada:_________________________________________ bl. ________ ap. _______ of. _____ 

 

Cod Poştal: MD- ________ 

Mun./Raion______________________________________ 

Oraș/Comună:____________________ 

Sat:_____________________________ 

Tel. mobil: ___________Tel. fix:___________________ 

Fax: _______________________ 

e-mail: _______________________  

Pagina de Internet: ______________ 

 

Adresa de corespondenţă a furnizorului: 

Strada:__________________________________________ bl. _____ ap. ______of. _______ 

Cod Poştal: MD- ________ 

Mun./Raion:______________________________________ 

Oraș/Comună: ____________________ 

Sat:_____________________________ 

 

Tel mobil: _______________ Tel. fix:_________________ 

Fax: __________________________ 

e-mail:________________________ 

Reprezentantul legal al furnizorului: 

Nume și Prenume:________________________________ IDNP:__________________________ 

Tel. mobil: _____________ Tel. fix: __________________ 

Fax:________________________________ 

e-mail: _________________________ 

Persoana de contact a furnizorului: 

Nume și Prenume:________________________________ IDNP:________________________ 

Tel. mobil:____________ Tel. fix ___________________ 

Fax: ________________________  

e-mail: ________________________ 

tel:__________
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II. Tipurile de activităţi pe care furnizorul intenţionează să le efectueze la frontiera 

de stat a Republicii Moldova 

 

Tipurile de activităţi Data estimativă 

a începerii 

activităților, 

(|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|) 

Data estimativă 

a finalizării 

activităților, 

(|z.z.|l.l.|a.a .a.a.|) 

Localitatea/localităţile 

de la frontieră pe 

teritoriul căreia/ cărora 

se intenţionează a fi 

desfăşurate activităţile  

☐ Instalarea reţelei de 

comunicaţii electronice 

__/__/_______ __/__/_______  

☐ Operarea, 

gestionarea şi/ sau 

mentenanţa reţelei de 

comunicaţii electronice 

__/__/_______ __/__/_______  

☐ Lichidarea reţelei 

de comunicaţii 

electronice 

__/__/_______ __/__/_______  

 

III. Cererea este însoțită de următoarele documente care fac parte integrantă din 

aceasta: 

☐ copia de pe buletinul/actul de identitate al administratorului furnizorului; 

☐ după caz, procura pentru persoana împuternicită legal să reprezinte furnizorul în relațiile 

cu ANRCETI și copia de pe buletinul/actul de identitate al acestei persoane;  

și suplimentar, după caz: 

a) pentru activităţi de instalare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat: 

☐fişa de descriere abstractă a reţelei proiectate la frontiera de stat, conform Anexei nr.2 la 

Regulamentul privind regimul autorizării generale în domeniul comunicaţii electronice 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.54 din 28 decembrie 

2017, în continuare denumit Regulamentul nr. 54/2017; 

☐copiile de pe contractele încheiate cu proprietarul funciar sau cu cel de imobil sau de pe 

hotărârea instanţei de judecată; 

☐ proiectul reţelei de comunicaţii electronice care trece prin zona de frontieră, verificat şi 

expertizat în condiţiile legislaţiei privind calitatea în construcţii, şi coordonatele geografice 

ale zonei de efectuare a lucrărilor; 

☐copia certificatului de urbanism; 

☐copia autorizaţiei de construire 

b) pentru activităţi de operare, gestionare şi/sau de mentenanţă a reţelelor de comunicaţii 

electronice la frontiera de stat: 

☐fişa de descriere abstractă a reţelei instalate la frontiera de stat, conform Anexei nr.2 la 

Regulamentul nr.54/2017; 

☐schema reţelei de comunicaţii electronice instalate în zona de frontieră, însoţită de o 

descriere analitică, indicarea echipamentelor şi cablurilor utilizate, adresele şi coordonatele 

geografice ale amplasării acestora; 

☐copiile de pe procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de instalare, întocmite 

în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare 

c) pentru activităţi de lichidare a reţelei de comunicaţii electronice instalate la frontiera de 

stat: 
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☐declaraţia pe propria răspundere privind luarea măsurilor necesare în scopul asigurării 

calităţii şi continuităţii serviciilor de comunicaţii electronice furnizate utilizatorilor finali în 

legătură cu ulterioara lichidare a reţelei respective. 

 

IV. Furnizorul îşi asumă, pe propria răspundere, responsabilitatea pentru 

respectarea condiţiilor şi obligaţiilor prevăzute de regimul autorizării generale, prevederilor 

Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007, Regulamentului privind desfăşurarea 

activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de 

comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 974/2008, ale altor acte legislative, normative şi de reglementare în vigoare 

aplicabile activităților indicate în cerere. 

 

V. Furnizorul îşi asumă, pe propria răspundere, responsabilitatea pentru 

veridicitatea datelor şi autenticitatea documentelor transmise către ANRCETI. 

 

VI. Furnizorul declară că a luat act de faptul că potrivit alin. (7) art. 42 din 

Legea nr. 160/2011, informaţia cuprinsă în registrele cererilor şi actelor permisive este 

transparentă şi accesibilă prin Internet. 

 

VII. Furnizorul solicită eliberarea, pe suport de hârtie, a Autorizării desfășurării 

activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de 

comunicaţii electronice la frontiera de stat ☐ (Da) ☐(Nu). 

 

__________________________________________________________________________ 

Numere, prenumele, semnătura administratorului sau, după caz, a reprezentantului legal al 

furnizorului  

 

Ștampila furnizorului 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului de  

Administrație al ANRCETI 

nr. _____  din __ __  20____ 

 
                                            

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 

REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

 

 

AUTORIZAȚIE 

privind desfășurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau 

lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat 

 

Prin prezenta se confirmă faptul că, în temeiul cererii înregistrate la ANRCETI cu nr. 

______la data ___ ______ 20 _____, furnizorul:_________________________________ 

________________________________________________________________________ 

    (forma juridică de organizare și denumirea) 

codul fiscal/IDNO ________________________________, Adresa sediului (juridică): str. 

___________________________________________ bloc ____ of. (ap.) ___ MD-______  

sat./or. ___________________________________________________ r-l/mun./comuna 

___________________________________________________ Republica Moldova, 

înscris în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, cu 

nr. ________din _________________, a dobândit drepturile specifice privind desfăşurarea 

următoarelor activități la frontiera de stat a Republicii Moldova: 

a) __________________________________de la data ___ ___ 20___ pînă la data___ ___ 20___ 

b) __________________________________de la data ___ ___ 20___ pînă la data___ ___ 20___ 

c) __________________________________de la data ___ ___ 20___ pînă la data___ ___ 20___, 

pe teritoriul aferent localității/localităților:____________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Furnizorul are obligația respectării prevederilor aferente activităților în domeniul 

comunicaţiilor electronice desfășurate la frontiera de stat a Republicii Moldova prevăzute 

de: tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; Legea comunicaţiilor 

electronice nr. 241/2007; Legea cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova nr. 

215/2011; Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, 

mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2008, precum și de alte 

acte legislative și normative în vigoare. 

 

Director ANRCETI 

_________________________________     

Nume, prenume 

 

Semnătura electronică 


