
Notă informativă 

 

cu privire la modificarea și completarea  Procedurii de cesionare a licenţelor de 

utilizare a resurselor limitate în scopul  furnizării reţelelor şi  serviciilor publice de 

comunicaţii electronice 

 

Necesitatea modificării și completării Procedurii de cesionare a licenţelor de 

utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor publice de 

comunicaţii electronice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI, nr.08 din 25 februarie 2010, (în continuare – Procedura) a fost condiţionată 

de asigurarea protecţiei concurenței şi ale intereselor utilizatorilor finali, conformării 

legislației și reglementărilor în vigoare.   

Alineatul 3) din p.9 al Procedura actuală prevede,  în cazul cesionării licențelor de 

utilizare a frecvențelor/canalelor, necesitatea depunerii avizului privind nedistorsionarea 

concurenței, eliberat de către autoritatea pentru protecția concurenței.  

Dar,  art.22 (1) al Legii concurenţei, nr.183 din 11.07.2012 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012 nr.193 – 197, art.667)  stabilește că, decizia privind declararea 

operaţiunii de concentrare economică este necesară numai în cazul depășirii sumei de 

afaceri de 25 000 000 lei pentru cel puțin două întreprinderi implicate în operațiune care 

au realizat pe teritoriul Republicii Moldova și 10 000 000 lei pentru fiecare întreprindere 

în parte în anul anterior operațiunii.  

Astfel, prin proiectul dat se propune modificarea alineatului 3) din p.9  pentru 

conformarea acestuia cu prevederile Legii concurenţei sus-menţionate.  

De asemenea proiectul include şi completări ce ţin de cesionarea licenţelor de 

utilizarea a resurselor de numerotare. Completarea cu prevederile respective a fost 

condiţionată de necesitatea asigurării dreptului utilizatorilor final la portarea numerelor 

telefonice. În acest sens proiectul stabilește că în cazul cesionării numerelor lista de 

documente depusă la Agenție se completează cu copia Acordului de organizare, operare, 

administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea 

portabilităţii numerelor în Republica Moldova încheiat între cesionar şi Administratorul 

bazei de date centralizate. 

Proiectul propus, în viziunea noastră, va completa cadrul reglementar existent  

privind cesionarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio şi a resurselor 

de numerotare.  

 

       

 

 


