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NOTA INFORMATIV� 

 

la proiectul de Hot�râre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru modificarea 

Anexei nr. 1 la Hot�rârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 54/2017 cu privire la 

regimul de autorizare general� și licențiere din domeniul comunicațiilor electronice  
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:  

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru modificarea Anexei nr. 

1 la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 54/2017 cu privire la regimul de 

autorizare generală și licențiere din domeniul comunicațiilor electronice este elaborat în temeiul 
art. 9 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (13) și art. 28 alin. (1) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare, în vederea conformării la prevederile 

Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494) și Legii nr. 161/2011 privind 
implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 496). 

Modificările propuse prin proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI au 

scopul facilitării persoanelor juridice și fizice în procesul de notificare/solicitare/sistare a 

activității, în special, prin intermediul ghișeului unic prevăzut de Legea nr. 161/2011.  

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

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Nu este necesară descrierea compatibilității dat fiind faptul că nu are scopul armonizării. 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  
Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea Anexei 1, Regulamentul privind regimul 

autorizării generale în domeniul comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI nr. 54 din 28 decembrie 2017 (Regulament), în principal, după cum 
urmează:  
1) pe tot cuprinsul textului Regulamentului: 

textul „Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007”, la orice formă 
gramaticală, se substituie cu textul „Legea nr. 241/2007 a comunicațiilor electronice”, la forma 
gramaticală corespunzătoare (această modificare are scopul expunerii conform modelului aplicat 
în legislația Republicii Moldova); 

textul „destinate publicului” se substituie cu textul „accesibile publicului” (modificarea dată este 
conformă Legii nr. 241/2007); 

Punctul 1. din Regulament se propune a fi completat cu Legea nr. 160/2011 privind 

reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător și Legea nr. 161/2011 privind 

implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător, precum și expunerea în 
redacție nouă, avînd în vederea multitudinea modificări la acest punct. Modificările respective 
sunt operate ținând cont de faptul că ANRCETI prestează serviciile publice în temeiul Legii nr. 
160/2011 și, inclusiv, prin intermediul ghișeului unic implementat prin Legea nr. 161/2011. 
Pentru o mai bună înțelegere, acest punct a fost expus în redacție nouă. 
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Modificările la Anexa nr.1 și Anexa nr. 4 la Regulament se operează pentru corelarea acestora 

cu formularele - tip incluse în Ghișeul unic. 

În Anexa 2 la Regulament, se propune actualizarea tipurilor de rețele și servicii de comunicații 
electronice prin excluderea reţelelor și serviciilor de televiziune (radiodifuziune video) analogică 
terestră, ca urmare a sistării funcţionării televiziunii analogice terestre pe teritoriul Republicii 

Moldova în temeiul art. III alin. (2) al Legii nr. 60/2022 pentru modificarea unor acte normative 
și prin completarea cu stații fixe la sol geostaţionare (GSO) și nongeostaţionare (NGSO) și stații 
la sol în mișcare (ESIM), la bordul navelor (ESV) sau la bordul aeronavelor (AES) cu acces prin 

satelit, astfel cum prevede Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 987/2020 cu privire la 

aprobarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pentru anii 2021-2025 şi a 
valorilor minime de expunere a blocurilor generice de frecvenţă pentru alocare prin procedura de 

selectare competitivă, cu modificările ulterioare.  
De asemenea, au fost propuse și modificări redacționale pentru actualizarea la legislația aferentă 
activităților din domeniul comunicațiilor electronice etc. 
Se propune ca Hotărârea să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, având în vedere necesitatea corelării cu prevederile legilor de specialitate, facilitării 

solicitanților de licențe și potențialilor beneficiari ai regimului de autorizare generală în domeniul 
comunicațiilor electronice de a beneficia de servicii publice la distanță prin intermediul ghișeului 
unic, deja implementat de ANRCETI.  

5. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor suplimentare 

atât din partea solicitanților/furnizorilor cât și a statului. Modificările propuse au scopul 
actualizării și facilitării solicitanților/furnizorilor.  
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. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 
proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI a fost expus spre consultare 

publică, prin plasarea, de la data de 27.01.2023 până la data de 16.02.2023, pe pagina web 

oficială a ANRCETI, compartimentele: https://www.anrceti.md/news și 
https://www.anrceti.md/consultation/current, precum și prin solicitarea avizării de către 
autoritățile interesate: Ministerul Justiției și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

(MIDR). În adresa ANRCETI a parvenit avizul de la MIDR (scrisoarea nr. 09-768 din 

08.02.2023) fâră obiecții și avizul Ministerului Justiției (scrisoarea nr. 04/1024 din 06.02.2023), 

care include 7 recomandări cu caracter redacțional. Propunerile au fost examinate fiind acceptate 
și incluse în tabelul de sinteză. 
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