NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru aprobarea
formularelor-tip ale cererilor pentru eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor
de radiocomunicaţii
Până în prezent, ANRCETI eliberează permise tehnice pentru utilizarea stațiilor de
radiocomunicații pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Instrucţiunea privind obţinerea
permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, elaborată în temeiul Legii
comunicațiilor electronice 241/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51–54,
art.155) și aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 16 din 23
septembrie 2008 (Hotărârea ANRCETI 16/2008), înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 616 la 22
octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.193- 194, art.577).
Prin Legea nr. 135/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301-315 (62246238)) au fost operate un șir de modificări și completări la Legea comunicațiilor electronice
241/2007, inclusiv, la compartimentul ce ține de eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea
stațiilor de radiocomunicații, prin completarea cu prevederi care stabilesc expres procedura de
obținere a permisului tehnic, termenul de valabilitate și modul de anulare a acestuia.
Astfel, art. 43, 44 și 45 din Legea 241/2007 (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr.399-410, art.679), prevăd procedurile și termenele de eliberare, de modificare,
de suspendare și anulare a permiselor tehnice de către ANRCETI pentru utilizarea, pe teritoriul
Republicii Moldova, a uneia sau mai multor staţii de radiocomunicaţii pe frecvenţele sau canalele
radio alocate sau asignate cu respectarea anumitor parametri tehnici stabiliți prin avizul tehnic
eliberat de către Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și
Securității Cibernetice (IP SNMFRSC).
În rezultatul reexaminării Instrucțiunii, aprobate prin Hotărârea ANRCETI 16/2008, prin
prisma modificărilor și completărilor menționate la legea de specialitate, s-a stabilit că toate
prevederile acesteia se regăsesc deja în Legea 241/2007 în varianta consolidată, respectiv, dublarea
normelor ar fi inoportună.
Ținând cont de cele expuse, precum și de prevederile Legii 235/2006 cu privire la principiile de
bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,
nr. 126-130, art.627), în vederea asigurării transparenței decizionale și reglementării, se propune
aprobarea formularelor tipizate pentru eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor de
radiocomunicații pe teritoriul Republicii Moldova, dar și abrogarea Hotărârii Consiliului de
Administrație al ANRCETI nr. 16/2008.
Implementarea proiectului menționat nu presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare
din partea utilizatorilor stațiilor de radiocomunicații, precum și cheltuieli suplimentare din bugetul
statului sau ANRCETI.
Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea
formularelor tipizate pentru eliberarea permisului tehnic pentru utilizarea stațiilor de
radiocomunicaţii pe teritoriul Republicii Moldova a fost expus spre consultare publică, pe pagina
oficială a ANRCETI în perioada 15 februarie – 09 martie 2018.
În cadrul termenului stabilit de consultare publică nu au parvenit propuneri sau recomandări.
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