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privind modificarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

 nr. 19 din 13 februarie 2009  
 

În temeiul pct.14 şi pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.905 din 28.07.2008 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917), Consiliul de Administraţie  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se modifică Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 19 din 13 
februarie 2009 cu privire la aprobarea condiţiilor specifice privind desfăşurarea 
activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de 
comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova şi a formularelor 
documentelor aferente procedurii de autorizare a acestor activităţi, după cum urmează: 

 
 în clauza de emitere a Hotărîrii, sintagma „nr. 10 din 28.08.2008” se substituie cu 
sintagma „nr. 57 din 21 decembrie 2010”; 
 
 în partea dispozitivă a Hotărîrii: 

a) la pct. 1 aliniatul (2), sintagma „privind instalarea, operarea, gestionarea, 
mentenanţa şi/sau lichidarea” se substituie cu sintagma „cu privire la intenţia 
furnizorului de a efectua activităţi de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau 
lichidare”; 

b) la pct. 1 aliniatul (3), sintagma „a reţelelor de comunicaţii electronice supuse 
instalării, gestionării, mentenanţei şi/sau lichidării la frontiera de stat” se substituie cu 
sintagma „abstractă a reţelelor de comunicaţii electronice aferente autorizării 
activităţilor din domeniul comunicaţiilor electronice în zona de frontieră”; 

c) la pct. 1 aliniatul (4), sintagma „adiţionale privind desfăşurarea activităţilor de 
instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii 
electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „tip 
(adiţionale), eliberată în temeiul pct. 10 al Regulamentului privind desfăşurarea 
activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de 
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comunicaţii electronice  la frontiera de stat a Republicii Moldova, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 974  din  12 august 2008”. 
  

anexele nr. 2, 3 şi 4 la Hotărîre se expun într-o nouă redacţie, conform anexelor la 
prezenta hotărîre. 

 
2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 
 

Preşedintele Consiliului de      Sergiu SÎTNIC  
Administraţie 
 

Membrii Consiliului de 
Administraţie      Ion POCHIN 

     
                  Iurie URSU



 
Anexa 1 

La Hotărîrea Consiliului de Administraţie 
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
Nr. _31_ din _04.11.2011 

 
NOTIFICARE ADIŢIONALĂ  

cu privire la intenţia furnizorului de a efectua activităţi de instalare, operare, gestionare, mentenanţa şi/sau lichidare a 
reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova 

 
1. Date necesare identificării furnizorului şi comunicării eficiente cu acesta: 

 
Denumirea/Numele furnizorului de reţele:  

Furnizorul este înregistrat, de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei, în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii, cu nr.         din:  

Reprezentantul legal al furnizorului:   
Nume:  Prenume:   

 
IDNP :  Tel.:                    Fax:                                    e-mail: 
Adresa de contact a furnizorului:  
Strada:  Nr.  Bl. Apt.  
Localitatea:  Cod poştal:  
Municipiul/Raionul: Telefon :              Fax:  
Persoana de contact:  
Nume:                          Prenume:  
Telefon:  Fax:                         E-mail:  

 
 
 

………………………………………………………………………………………/……………  L.Ş. 
Numele/prenumele/semnătura reprezentantului legal al furnizorului  

  



 
 

2. Tipurile de activităţi pe care furnizorul intenţionează să le efectueze în zona de frontieră a Republicii Moldova. 
 

Activităţi Data estimativă de 
începere a lucrărilor

Data estimativă de 
finisare a lucrărilor 

Localitatea/localităţile din zona de 
frontieră pe teritoriul căreia/cărora 
se intenţionează a fi desfăşurate 
activităţile respective 

 
 instalarea reţelei de 

comunicaţii electronice 

        
     (data/luna/anul) 

      
(data/luna/anul) 

 
 
 
 

 
 operare, gestionare şi/sau 

mentenanţă a reţelei de 
comunicaţii electronice 

     
(data/luna/anul) 

 pe termen 
nelimitat, sau  
pînă la data de 

      
      (data/luna/anul) 

 
 
 
 
 

  
  lichidare a reţelei de 
comunicaţii electronice 

     
(data/luna/anul) 

      
(data/luna/anul) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………/……………  L.Ş. 

Numele/prenumele/semnătura reprezentantului legal al furnizorului  
 

  



  

3. Furnizorul anexează următoarele documente care fac parte integrantă din notificare (conform pct. 6, pct. 61 sau pct. 
62 (după caz) din 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 Hotărîrea Guvernului nr. 974 din 12 
august 2008): 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
4. Furnizorul îşi asumă, pe propria răspundere, responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor specifice de 

desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii 
electronice în zona de frontieră a Republicii Moldova şi pentru veridicitatea datelor şi documentelor prezentate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………/……………  L.Ş. 

Numele/prenumele/semnătura reprezentantului legal al furnizorului  
 



Anexa nr. 2 
La Hotărîrea Consiliului de Administraţie 

 al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare  
în Comunicaţii Electronice şi  

Tehnologia Informaţiei 
nr. 31 din  04.11.2011 

 
FIŞĂ DE DESCRIERE ABSTRACTĂ A REŢELELOR DE COMUNICAŢII 

ELECTRONICE AFERENTE AUTORIZĂRII ACTIVITĂŢILOR DIN DOMENIUL 
COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE ÎN ZONA DE FRONTIERĂ A REPUBLICII MOLDOVA 

 
 Numele/Denumirea solicitantului:……………………….……………………………………………. 
 
1. Reţele publice fixe terestre 

1.1. Aria furnizării(1)  

 Fire metalice   proprie 
  închiriată (de la............) 

 Cablu coaxial   proprie 
  închiriată (de la............) 

 Fibră optică   proprie 
  închiriată (de la............) 

 Acces radio(3)   proprie 
  închiriată (de la............) 

1.2. Reţeaua de acces 

 Acces optic   proprie 
  închiriată (de la............) 

 Fire metalice   proprie 
  închiriată (de la...........) 

 Cablu coaxial   proprie 
  închiriată (de la .........) 

 Fibră optică(2)   proprie 
  închiriată (de la..........) 

 Suport radio(2)   proprie 
  închiriată (de la ........) 

1.3. Reţeaua de transport 

 Alt mediu (de specificat) ………………………………… 

 Reţele publice fixe 

1.4. Tipurile de servicii a 
căror furnizare este 
intenţionată prin construcţia 
reţelei 

 Telefonie  
 Transmisiuni date,  
 Acces la Internet 
 Difuzarea/Retransmisia serviciilor 

                 de programe audiovizuale 
  Linii închiriate 
  Alte servicii (de specificat) ………………………………..

1.5.1 Banda de frecvenţe în care funcţionează segmentele radio ale reţelei de transport:………………………….. 
1.5.2. Banda de frecvenţe în care funcţionează segmentele radio ale reţelei de acces:………………………….. 
1.6. Stadiul furnizării: 
           Reţea nefuncţională (în construcţie). Data estimată a finalizării……............... 
           Reţea funcţională 

1.7. În cazul reţelei funcţionale echipamentul a fost certificat 
 

 Da   Data........... 
 Nu 

1.8.  Semnarea contractului de asigurare a compatibilităţii 
electromagnetice 

 Da   Nr..........     Data........... 
 Nu 

1.9 Licenţa (permisul tehnic) pentru utilizarea frecvenţelor a 
fost obţinută 

 Da   Nr..........     Data........... 
 Nu 

  



2. Reţele publice mobile terestre. 

 

2.1. Tipuri: 
 IMT/UMTS    GSM 900/1800 
 CDMA 2000   alt tip de reţea .....................
  BWA (acces prin radio în bandă largă)  

2.2. Aria furnizării(1)  

 Fire metalice   proprie 
  închiriată (de la............) 

 Cablu coaxial   proprie 
  închiriată (de la............) 

 Fibră optică(2)   proprie 
  închiriată (de la............) 

 Suport radio(2)   proprie 
  închiriată (de la............)  

2.3. Reţeaua de transport 

 Suport optic   proprie                            
  închiriată (de la............)  

 
2.1.  Reţele radio 

celulare 
    
  

2.4. Tipurile de servicii a 
căror furnizare este permisă 
de construcţia reţelei 

 Telefonie  
 Transmisii de date, acces internet, alte servicii 

2.5.1. Banda de frecvenţe  în care funcţionează segmentul radio al reţelei de transport:........................... 
2.5.2. Banda de frecvenţe în care funcţionează segmentele radio ale reţelei de acces:………………………….. 
2.6. Stadiul furnizării: 
           Reţea nefuncţională (în construcţie). Data estimată a finalizării………..... 
           Reţea funcţională 

2.7. În cazul reţelei funcţionale echipamentul a fost certificat 
 

 Da   Data........... 
 Nu 

2.8.  Semnarea contractului de asigurare a compatibilităţii 
electromagnetice 

 Da   Nr..........     Data........... 
 Nu 

2.9 Licenţa (permisul tehnic) pentru utilizarea frecvenţelor a 
fost obţinută 

 Da   Nr..........     Data........... 
 Nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………/……………….  L.Ş. 
Numele/prenumele/semnătura reprezentantului legal al furnizorului  
 
 
 
 
 
 

  



  

Anexa nr. 3 
La Hotărîrea Consiliului de Administraţie 

 al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare  
în Comunicaţii Electronice şi  

Tehnologia Informaţiei 
nr.  31 din  04.11.2011 

 
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
 

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ TIP (adiţională)  
eliberată în temeiul pct. 10 al 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  

Hotărîrea Guvernului nr. 974  din  12.08.2008 
 

Prin prezenta se confirmă faptul că persoana juridică ………………………. (codul 
fiscal/IDNO ………………….), cu sediul pe adresa (juridică): ……………………….., 
înscrisă în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, cu 
nr. ……. din ……………………, a dobîndit drepturile şi obligaţiile specifice privind 
desfăşurarea activităţilor de ………………………. a reţelei/reţelelor de comunicaţii 
electronice pe teritoriul aferent localităţii/localităţilor …………………………………… 
din zona de frontieră a Republicii Moldova, în urma realizării notificării  adiţionale 
înregistrate la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 
Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) cu nr. ………… din …………………. 
 Tipul reţelei/reţelelor de comunicaţii electronice indicate în notificarea adiţională: 

……………………………………………………………………………….. 
 Data estimativă de începere a lucrărilor: ……………………………………. 
 Data estimativă de finisare a lucrărilor: …………………………………….. 
  
 Activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice în zona de frontieră a Republicii 
Moldova este reglementată de Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 
15.11.2007 (Monitorul Oficial, 2008, nr.51-54, art. 155), Legea privind frontiera de stat a 
Republicii Moldova nr. 108-XIII din 17 mai 1994, tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, precum şi de 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 Hotărîrea Guvernului nr. 
974  din  12.08.2008 (Monitorul Oficial, 2008, nr.157-159 art.979). 
 

 
Director al ANRCETI      Sergiu SÎTNIC  

       
 

 
L.S. 
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