
1 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la 

modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei  

nr. 54/2017 cu privire la regimul de autorizare generală 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 cu privire la modificarea 

Hotărârii 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) și a art. 10 pct. (1), lit. a) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 

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

modificările ulterioare, Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali nr. 220/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr.184-187, art. 717), potrivit căreia persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali se 

consideră înregistrați la data adoptării deciziei de înregistrare, precum și având în vedere că 

ANRCETI este conectată la Sistemul Informațional SIEGEAP și poate obține datele de 

înregistrare a solicitanților.  
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 Hotărârii Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr. 54 din 28.12.2017, prin substituirea textelor: „copia de pe certificatul de 

înregistrare a întreprinderii sau, după caz, de pe decizia de înregistrare de stat a persoanei juridice 

sau a întreprinzătorului individual sau de pe certificatul de înregistrare a organizaţiei 

necomerciale solicitante, după caz”; „decizia de înregistrare sau, după caz, Certificatul de 

înregistrare pentru fiecare filială sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă la care va fi 

efectuată activitatea pe baza licenţei obţinute”; „decizia de înregistrare sau, după caz, Certificatul 

de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei” cu textul: „extrasul din Registrul de stat în care 

este înregistrat solicitantul”.  

5. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor suplimentare 

atât din partea furnizorilor cât și a statului. Modificările propuse au scopul conformării la 

legislația în vigoare și înlăturării barierelor la obținerea drepturilor de activitate sau de utilizare a 

resurselor limitate.  

 

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 
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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, de la data de 10.02.2022 până la data de 03.03.2022, inclusiv pe pagina web oficială a 

ANRCETI, compartimentele:  

https://www.anrceti.md/news_100222 și https://www.anrceti.md/consultation/current. 

Propuneri și obiecții la proiect, în perioada de consultare publică, nu au parvenit în adresa 

ANRCETI. 

De asemenea, ANRCETI a solicitat, autorităților interesate, Ministerul Justiției (scrisoarea nr. 02-

DRAS/183 din 10.02.2022) și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (scrisoarea nr. 

02-DRAS/182 din 10.02.2022) să avizeze proiectul de hotărâre.  

MIDR (scrisoarea nr. 09-806 din 17.02.22) a informat ANRCETI despre lipsa de obiecții și 

propuneri la acest proiect.  
 

 

Director adjunct      Andrei MUNTEAN 

https://www.anrceti.md/news_100222
https://www.anrceti.md/consultation/current

