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privind punerea în aplicare a competenţelor Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei în  

materie contravenţională 

 

 

În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 410 din Codul contravenţional al 

Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul de Administraţie  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se aprobă Instrucţiunea privind punerea în aplicare a competenţelor Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI) în materie contravenţională (se anexează). 

 

2. Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri este asigurată de către personalul 

subdiviziunii cu atribuţii de supraveghere/monitorizare şi control din cadrul 

ANRCETI, care: 

1) asigură activitatea organizatorică a şedinţei de examinare a cauzei 

contravenţionale;  

2) ţine evidenţa corespondenţei şi a altor documente ce ţin de cauzele 

contravenţionale;  

3) asigură prezenţa la şedinţele de examinare a cauzei contravenţionale a 

participanţilor la proces;  

4) întocmeşte şi ţine evidenţa deciziilor emise;  

5) întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor cauzelor examinate;  

6) asigură transmiterea deciziilor emise persoanelor participante la examinarea 

cauzei, conform legislaţiei;  

7) pregăteşte şi prezintă organelor de control şi de statistică dări de seamă 

privind activitatea ANRCETI în materie contravenţională;  

8) acordă asistenţă metodică şi informativă directorului şi directorilor adjuncţi 

ai ANRCETI în activitatea lor de examinare a cauzelor contravenţionale şi aplicării 

sancțiunilor;  



  

  

9) efectuează lucrările de secretariat şi de arhivare a materialelor ce ţin de 

examinarea cauzelor contravenţionale;  

10) îndeplineşte alte sarcini date de directorul şi directorii adjuncţi ai 

ANRCETI.  

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 16 martie 2017. 

 

4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului de 

administraţie al ANRCETI nr. 145 din 23 iunie 2009 „Privind punerea în aplicare a 

procesului de constatare a faptei contravenţionale din domeniile comunicaţiilor 

electronice, comunicaţiilor poştale şi tehnologiei informaţiei şi aplicare a sancţiunilor 

contravenţionale”. 

 

 

Preşedintele Consiliului  

de administraţie      Grigore VARANIŢA 

 

 

Membrul Consiliului 

de administraţie      Corneliu JALOBA 

 

 

           

         Marian POCAZNOI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

  

Aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de administraţie 

nr. 5 din 14 martie 2017 

 

I N S T R U C Ţ I U N E A  

privind punerea în aplicare a competenţelor Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei în materie 

contravenţională 

 

1. Instrucţiunea privind punerea în aplicare a competenţelor Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei în materie 

contravenţională (în continuare – Instrucţiunea) este elaborată cu scopul stabilirii 

cadrului procedural de constatare şi examinare de către ANRCETI a contravenţiilor. 

2. Prevederile Instrucţiunii se aplică asupra raporturilor juridice ce apar în 

procesul constatării contravenţiilor şi încheierii proceselor-verbale de către angajaţii 

subdiviziunii cu atribuţii de monitorizare/ supraveghere şi control din cadrul 

ANRCETI (în continuare – agent constatator), precum şi procedurii de examinare a 

cauzelor contravenţionale şi aplicării sancțiunilor de către directorul şi directorii 

adjuncţi ai ANRCETI (în continuare – persoana abilitată). 

3. Pentru constatarea contravenţiilor şi încheierii proceselor-verbale, persoana 

abilitată, prin Decizia cu privire la pornirea procesului contravenţional (anexa nr. 

1), împuterniceşte agentul(ţii) constatator(i). 

4. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează prin Proces-

verbal cu privire la contravenţie (anexa nr. 2), conţinutul căruia trebuie să cuprindă 

datele şi faptele indicate la art.  443 din Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (în continuare – Codul contravenţional). 

5. Agenţii constatatori împuterniciţi constată contravenţiile şi încheie procese-

verbale în conformitate cu prevederile Codului contravenţional. 

6. Persoana abilitată examinează cazurile de contravenţie care i-au fost atribuite 

prin art. 410 din Codul contravenţional, precum şi se conduce de normele procesuale 

şi aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile Codului contravenţional.  

7. Şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale se desfăşoară cu participarea 

părţilor citate în modul prevăzut de Codul contravenţional.  

8. Neprezentarea agentului constatator şi a persoanei în a cărei privinţă a fost 

pornit procesul contravenţional sau, după caz, a victimei, citaţi legal, fără motive 

întemeiate nu împiedică examinarea cauzei. 

9. La examinarea cauzei, persoana abilitată clarifică şi ţine cont de următoarele 

momente: existenţa veridică a contravenţiei, existenţa cauzelor care înlătură 

caracterul contravenţional al faptei, vinovăţia persoanei în privinţa căreia a fost 

intentat procesul contravenţional, gradul de responsabilitate al acesteia, existenţa 

circumstanţelor atenuante sau agravante, necesitatea sancţionării şi, după caz, 

caracterul sancţiunii, precum şi alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a 

cauzei.  

10. După examinare, persoana abilitată emite Decizia asupra cauzei 

contravenţionale (anexa nr. 3), care trebuie să conţină elementele prevăzute în art. 

447
1
 alin. (3) şi alin. (6) din Codul contravenţional, prin care se stabileşte aplicarea 

sancţiunii contravenientului sau, după caz, încetarea procesului contravenţional cu 

constatarea temeiului de încetare a procesului, în conformitate cu Codul 



  

  

contravenţional. Decizia asupra cauzei contravenţionale se semnează de către 

persoana abilitată care a examinat cauza.  

11. În cazul în care prin Decizia asupra cauzei contravenţionale se aplică 

sancţiuni în privinţa contravenientului, aceasta trebuie să cuprindă toate datele ce 

reies din art. 14 alin. (1) în corelare cu alin. (3) din Codul de executare al Republicii 

Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (în continuare – Codul de executare). 

12. Soluţia asupra cauzei poate fi pronunţată imediat în şedinţă de examinare a 

cauzei contravenţionale. În termen de cel mult 3 zile de la data emiterii Deciziei 

asupra cauzei contravenţionale, copiile de pe aceasta se remit, la cerere, părţilor 

prezente. În cazul examinării cauzei contravenţionale în lipsa părţilor, copiile 

Deciziei asupra cauzei contravenţionale se expediază acestora în mod obligatoriu, în 

termen de 3 zile de la data emiterii acesteia. În ambele cazuri faptul expedierii se 

consemnează în dosar. 

13. Pentru fiecare caz examinat, subdiviziunea cu atribuţii de monitorizare/ 

supraveghere şi control din cadrul ANRCETI întocmeşte un dosar separat, care 

cuprinde procesul-verbal cu privire la contravenţie, decizia emisă şi alte acte ce se 

referă la dosar. 

14. Trimiterea spre executare a Deciziei asupra cauzei contravenţionale se 

realizează în conformitate cu dispoziţiile art. 11 lit. c) în corelare cu art. 315, art. 316 

şi art. 321 din Codul de executare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la Instrucţiunea privind punerea în aplicare a  

competenţelor ANRCETI în materie contravenţională 

 

 

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 

 

 
DECIZIE 

mun. Chişinău 

 

nr. ____      din __________________20__,  

    

 

cu privire la pornirea procesului contravenţional 

 

 

Din ______________________________________________ rezultă o bănuială 

rezonabilă că, de către ________________________, a fost săvârșită o contravenţie prevăzută 

şi sancţionată conform art. _____ din Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 

2008. 

În temeiul art. 374, art. 410 alin. (2), art. 425 şi art. 440 din Codul contravenţional nr. 

218-XVI din 24 octombrie 2008, precum şi art. 5 lit. h) din Legea cu privire la statutul 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 199 din 16 iulie 2010, în scopul constatării 

contravenţiei (a cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvârșirea acesteia), precum şi a 

încheierii proceselor-verbale, 

 

D E C I D: 

 

1. A porni procesul contravenţional în privinţa __________________, în baza art. _____ 

din Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008. 

 

2. A împuternici în calitate de agent constatator pe dl/dnii______________________, să 

constate contravenţii şi să întocmească procese-verbale pe cauza dată. 

 

 

Director/ Director adjunct      _____________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

bd. Ştefan cel Mare, 134,             Telefon:                           Fax:                               E-mail: office@anrceti.md 
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Anexa nr. 2 

la Instrucţiunea privind punerea în aplicare a  

competenţelor ANRCETI în materie contravenţională  

 
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 

 

 

PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE NR _____  
Протокол о правонарушении 

 „_____” _________________ 20 ___     ora ________         ________________________________________ 
  data / число luna / месяц                       anul / год       время                                    locul încheierii / место составления 
 

1. Funcţia, numele şi prenumele agentului constatator___________________________________________________________  
       Должность, фамилия и имя констатирующего субъекта 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

denumirea autorităţii pe care o reprezintă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia  

           Informaţiei (ANRCETI) 
наименование представляемого им органа Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий  

        (НАРЭКИТ) 

 

2. Numele, prenumele, persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional ____________________________ 
Фамилия, имя,  лица, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении 

________________________________________________________________________________________________   

 ( se va indica persoana fizică sau cu funcţie de răspundere / с указанием физического лица либо должностного лица) 

data naşterii __________________; codul personal ___________________________; seria şi nr. buletinului________________ 
дата рождения                                                           идентификационный номер                                                                    серия и номер удостоверения личности 

domiciliul ______________________________________________________________________________________________ 

место жительства 

viza de reşedinţă _________________________________________________________________________________________ 
прописка  

locul de muncă şi funcţia___________________________________________________________________________________ 
место работы и должность 

alte documente ce identifică persoana ________________________________________________________________________ 
другие документы удостоверяющие личность 

 

3. Persoana juridică: ________________________________________________________;cod fiscal _____________________ 

      Юридическое лицо:                                   denumirea / наименование              фискальный код 

adresa juridică ______________________________________; sediul ______________________________________________ 
юридический адрес            местонахождение 

Persoana fizică cu drept de reprezentare ______________________________________________________________________ 
Физическое лицо с правом  представления интересов   numele prenumele / фамилия, имя 

funcţia_________________________________________; document confirmativ_____________________________________ 
должность                                        документ удостоверяющий право представления интересов 

 

4. Esenţa contravenţiei_____________________________________________________________________________________ 
        сущность нарушения 

_______________________________________________________________________________________________________ 
circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice 

обстоятельства дела, имеющие значение для установления фактов и правовых последствий 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

încălcînd prevederile prevăzute de ___________________________________________________________________________ 
нарушая нормы предусмотренные                        numărul articolelor şi denumirea actelor normative încălcate / номер статьи и наименование нарушенного нормативного акта 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

răspunderea pentru contravenţie / contravenţii fiind prevăzută de art._______________ Codului contravenţional al RM (CC RM) 
ответственность за правонарушение / правонарушения предусмотрено статьями                        Кодекса о правонарушении РМ (KП РМ)  

 

Agent constatator _____________________________                                     
Констатирующий субъект               semnătura / подпись         

                                                                                 

Persoana în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional __________________________ 
Лицо, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении                       semnătura / подпись 

 

Victima_____________________________ 
Потерпевший                 semnătura / подпись    

      



5. Drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 378, 384 ale CC al RM au fost aduse la cunoştinţă.  _____________________ 
      Правa и обязанности, предусмотренные статьями 378, 384 КП РМ, были разъяснены.     semnătura / подпись 

 
6. Obiecţiile şi probele pe care persoana în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional le aduce în apărarea sa: 
      Замечания и доказательства, представляемые лицом, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении  в свою защиту : 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________             __________________ 

                  semnătura / подпись 

7. Obiecţiile şi probele victimei: 
      Замечания и доказательства, представляемые потерпевшим: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________             __________________ 

                  semnătura / подпись 

 

8. Procesul – verbal a fost încheiat __________________________________________________________________________  

      Протокол был составлен      se va consemna în lipsa sau în prezenţa contravenientului / отмечается в отсутствии либо в присутствии правонарушителя 

 

 

9. Martorul la încheierea procesului – verbal cu privire la contravenţie: 
      Свидетель  при составлении протокола о правонарушении: 

     __________________________________________________________________________________________________ 
                      numele, prenumele / фамилия, имя                     se va indica martor ocular sau asistent  / с указанием  очевидец  либо понятой                                

          ________________________________________________________________________________________________________________               ______________________ 

 domiciliul / место жительства                                    numărul telefonului de contact / контактный номер телефона                                                                  semnătura / подпись 

   __________________________________________________________________________________________________ 

 

10. La procesul-verbal se anexează _________________________________________________________________________ 
         К протоколу прилагаются 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

DECIZIA  AGENTULUI  CONSTATATOR 
РЕШЕНИЕ  КОНСТАТИРУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

11. De a remite pentru examinare conform competenței în temeiul articolului 410 alin. (3)
 
al Codului Contravențional al RM: 

         Передать для рассмотрения по существу согласно компетенции  на основании  ст. 410 ч. (3) Кодекса Республики Молдова о правонарушениях 

 

a) ANRCETI  
НАРЭКИТ 
adresa    bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinau 
адрес       бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 134, MD-2012, Кишинэу 

 

b) Cu recomandare _________________________________________________________________________________ 
С рекомендацией  
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Alte mențiuni ______________________________________________________________________________________ 
Замечания  

 

Agent constatator _____________________________                                     
Констатирующий субъект               semnătura / подпись         

                                                                                 

Persoana în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional __________________________ 
Лицо, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении                       semnătura / подпись 

 

Victima_____________________________ 
Потерпевший                 semnătura / подпись    

 

Un exemplar al procesului-verbal am primit, pentru ce semnez  
Копию протокола получил, в чем расписываюсь      

_______________________________________________________________________    ________________ 

(numele, prenumele persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional /    semnătura / подпись 

                           имя, фамилия лицa, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении) 

 

 

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

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



Anexa nr. 3 

la Instrucţiunea privind punerea în aplicare a  

competenţelor ANRCETI în materie contravenţională  

 
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 

 

 

  DECIZIE nr. _____ 

asupra cauzei contravenţionale 

 

„____” _________  20                                                                                mun. Chişinău 

 
 

Denumirea autorităţii pe care o reprezintă: Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice  

    şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) 

adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinau 

 

1. Persoana abilitată___________________________________________________________________________ 
 (calitatea, numele şi prenumele persoanei abilitate) 

 

Data examinării cauzei ______________________ 

 

2. Datele persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional: 
1.1 Numele:____________________________Prenumele:__________________Patronimicul:__________________________ 

1.2. Locul naşterii________________________________________ data naşterii_____________________________________ 

1.3.Cetăţenia________________________________________ sexul_______________________________________________ 

1.4. Identificat prin (tipul actului)____________________________seria___________________________________________ 

numărul___________________eliberat de____________________la________________IDNO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

1.5. Viza de reşedinţă: ţara______________localitatea__________________strada_______________________bloc____ap___ 

1.6.Domiciliul:ţara_________________localitatea_____________________strada________________________bloc____ap___ 

1.7. Locul de muncă ______________________________ ocupaţia__________________________ tel:___________________  

1.8. Timpul comiterii: data_______luna _____anul ________ ora comiterii______locul comiterii________________________              
  (localitatea) 

 Persoana juridică: 
1.9. Denumirea întreprinderii_______________________________________________________________________________  

1.10. Sediul (adresa juridică)_______________________________________________________________________________ 

1.11. Ocupaţia (genul principal de activitate)__________________________________________________________________ 

1.12. Codul fiscal al persoanei juridice _______________________________________________________________________      

1.13. Date despre persoana care o reprezintă __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________tel._________________________________________ 

 

3. Expunerea circumstanţelor stabilite în cadrul examinării cauzei: 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

Timpul comiterii: data____luna ________ anul ________ ora comiterii ______locul comiterii___________________________           
                                     (localitatea ) 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
(indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi 

consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie)  
 

Explicaţiile persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional/ victimei/ martorului_____________                

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
(obiecţiile, probele şi completările pe care le aduce în apărarea sa, concluziile şi demersurile acestuia) 

 



 

4. Norma contravenţională care încadrează fapta persoanei prevăzută de art.__________________________ 

___________________________________________________________din Codul contravenţional al R. Moldova. 

__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

DECIZIA PERSOANEI ABILITATE 
(soluţia asupra cauzei) 

 

1. stabilirea vinovăției, aplicarea sancţiunii contravenţionale:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2. de încetare a procesului____________________________________________________________________ 

 

3. soluţia asupra corpurilor delicte_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Amenda contravenţională urmează a fi achitată:  

Beneficiarului: MF - Trezoreria de Stat;  

Codul IBAN:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;  

Codul fiscal: 1006601000037; 

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat. 

 

Conform art. 34 alin. (3) din Codul contravenţional al Republicii Moldova – contravenientul este în drept să achite 

jumătate din amendă dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei.  

 

Decizia asupra cauzei contravenţionale poate fi contestată în termen de 15 zile în ordinea prevăzută de art. 448 din 

Codul contravenţional al Republicii Moldova.  

                                                                                                                                                   

 

 

Persoana abilitată a autorităţii_________________________________________________________________    
                                                      (numele, prenumele funcţia persoanei abilitate care a examinat cauza contravenţională) 

 

 

___________________________                                                                                                                             
                                                                                                                                            (semnătura) 
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