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РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
H O T Ă R Î R E 

mun. Chişinău 
din ____________20__                                                    Nr. ________ 
 

 

 
 

cu privire la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi 
eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea 
reţelelor  şi serviciilor de comunicaţii electronice 

 
Întru executarea prevederilor art.23 alin.(12) şi (13) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI  din  15 noiembrie 2007 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2008,nr.51-54, art.155),  Consiliul de 
Administraţie  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se aprobă, într-o formulare nouă, Regulamentul privind regimul de autorizare 

generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru 
furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, conform anexei. 

 
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

republicii Moldova. 
 
 
 

 
   

Preşedintele Consiliului     Sergiu SÎTNIC 
 

Membrii Consiliului      Ion Pochin  
 

Iurie Ursu 

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  



                                                                                      Aprobat prin Hotărîrea  
Consiliului de Administraţie 

                                                                         al ANRCETI nr.   
                                                   din    

            
 

REGULAMENTUL 
privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare 

a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de 
comunicaţii electronice   

 
Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Prezentul Regulament stabileşte tipurile de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice, condiţiile de furnizare a acestora, procedura de 
autorizare generală şi licenţiere, formularele-tip ale licenţei, notificării şi 
declaraţiei informative, precum şi procedura de licenţiere. 
 

2. Obiectivul prezentului Regulament este implementarea şi asigurarea 
respectării prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul comunicaţiilor 
electronice şi protecţiei consumatorilor, în scopul asigurării utilizatorilor cu 
servicii de comunicaţii electronice de calitate, moderne şi utile, precum şi al 
accesului liber la serviciile publice de comunicaţii electronice. 
 

3.  Tipurile de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, supuse 
regimului de autorizare generală, sînt specificate în Nomenclatorul, expus în 
Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.  
 

4. Furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice 
exclusiv pentru necesităţi proprii, nu cade sub incidenţa prevederilor prezentului 
Regulament şi se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor în 
vigoare. 

 
5. Furnizarea reţelelor de comunicaţii electronice nu include lucrările de 

construcţie a obiectelor aferente infrastructurii asociate a reţelelor de comunicaţii 
electronice (clădirilor, pilonilor, tranşeelor, diferitor suporturi pentru 
cabluri/echipamente, etc.), asigurarea calităţii cărora este reglementată de actele 
normative din domeniul construcţiilor. 

 
                                                     

  



Capitolul II 
REGIMUL DE AUTORIZARE GENERALĂ 

Secţiunea 1 
Procedura de autorizare generală 

 
6. Procedura de autorizare generală  reprezintă expunerea tuturor 

acţiunilor necesare realizării intenţiei de a iniţia furnizarea reţelelor şi serviciilor 
publice de comunicaţii electronice. 
 

7. Subiecţi ai procedurii de autorizare generală sînt: 
         a) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 
Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare, Agenţia, şi; 
         b) persoanele fizice şi juridice, înregistrate în conformitate cu prevederile  
Legii cu privire la înregistrarea de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor 
nr.1265-IV din 05 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2001, nr. 31-34, art.109), denumite în continuare, solicitanţi. 
 

8. Solicitanţii, care intenţionează să furnizeze reţele sau servicii publice 
de comunicaţii electronice, urmează să depună la Agenţie o Notificare în 
conformitate cu prevederile prezentei proceduri; 
 

9. Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea şi 
transmiterea către Agenţie  a formularului-tip, expus în  Anexa nr.2 la prezentul 
Regulament. 
 

10. Notificarea va fi însoţită de Fişa de descriere abstractă a reţelelor şi a 
serviciilor publice de comunicaţii electronice, conform formularului-tip, expus în 
Anexa nr.3 la prezentul Regulament. 
 

11. Transmiterea notificării către sediul Agenţiei se efectuează în unul 
din următoarele moduri: 

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant legal al 
solicitantului ori al furnizorului, sub luare de semnătură;  

b) prin serviciul de trimitere poştală recomandată, cu confirmare de 
primire;  

c) printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o 
semnătură digitală autentică, bazată pe un certificat al cheii publice, nesuspendat 
sau nerevocat la momentul respectiv. 
 

12. Este considerată dată a transmiterii notificării, după caz, data 
înscrierii acesteia în Registrul general al corespondenţei de intrare al Agenţiei, 
denumit în continuare Registrul corespondenţei, data confirmării primirii 
notificării prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de 
primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică. 
 

  



13. În cazul în care vor fi respectate cerinţele ce ţin de completarea, 
forma, conţinutul şi transmiterea notificării, Agenţia, în termen de 7 zile 
lucrătoare de la data transmiterii notificării, va înscrie solicitantul în Registrul 
public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, denumit în 
continuare Registrul furnizorilor, eliberîndu-i o Declaraţie informativă ce va 
confirma realizarea notificării, conform formularului-tip, expus în Anexa nr. 4 la 
prezentul Regulament. 
 

14. Din momentul înscrierii în Registrul furnizorilor, solicitantul este 
considerat furnizor de reţele sau de servicii publice de comunicaţii electronice, 
denumit în continuare furnizor, obţinînd, astfel, pe un termen nelimitat, dreptul 
să furnizeze tipurile de reţele şi servicii de comunicaţii electronice indicate în 
notificare, în condiţiile prezentului Regulament. 
 

15. În cazul în care nu vor fi respectate cerinţele ce ţin de completarea, 
forma, conţinutul şi transmiterea notificării, cea din urmă nu va fi realizată, fapt 
despre care Agenţia, în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii 
notificării, va informa în scris solicitantul, cu argumentele şi recomandările de 
rigoare.  
 

16. Obţinerea dreptului de a furniza un anumit tip de reţele şi de servicii 
comunicaţii electronice, indicate în notificare, nu implică obţinerea dreptului de 
a furniza un alt tip de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice neindicate în 
notificare.  
 

17. Dreptul acordat furnizorului prin autorizarea generală poate fi 
suspendat sau revocat în următoarele cazuri:  

a) prin hotărîre judecătorească definitivă, conform legislaţiei în 
vigoare; 

b) la cererea furnizorului respectiv, depuse, conform formularului-tip, 
expus în Anexa nr.5 la prezentul Regulament; 

c) în legătură cu lichidarea şi, respectiv, radierea furnizorului din 
Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al 
întreprinzătorilor individuali.  
 

18. Despre orice modificare a datelor cuprinse în notificare, furnizorul va 
informa Agenţia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării 
modificărilor respective.  
 

19. Intenţia furnizorului de a-şi modifica sau completa tipurile de reţele 
şi servicii furnizate urmează a fi realizată prin depunerea la Agenţie a unei 
notificări adiţionale, şi, respectiv, obţinerea unei noi Declaraţii informative, în 
condiţiile expuse mai sus, cu anularea Declaraţiei informative, eliberate anterior. 
 

  



20. În cazul pierderii s-au deteriorării Declaraţiei informative, la cererea 
furnizorului, Agenţia, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării 
acesteia în Registrul corespondenţei, eliberează duplicatul declaraţiei 
informative, aplicînd parafa ,,duplicat”. 
 

21.  Înscrierea în Registrul furnizorilor, eliberarea Declaraţiei 
informative precum şi a duplicatului acesteia, se efectuează gratis.  
 

22. Autorizarea activităţilor din domeniul comunicaţiilor electronice în 
zona de frontieră se efectuează în conformitate cu prevederilor reglementărilor în 
vigoare.  

 
 

Secţiunea 2 
 Condiţiile de autorizare generală 

 
23. Condiţiile de autorizare generală reprezintă totalitatea drepturilor şi 

obligaţiilor furnizorului de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. 
 

24. Furnizorul are dreptul: 
 

a) să furnizeze acele tipuri de reţele şi servicii de comunicaţii 
electronice, pe care le-a indicat în notificarea realizată; 

b) să încheie contracte în formă scrisă privind furnizarea 
reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu utilizatorii 
finali;  

c) să stabilească şi/sau să aplice tarife pentru serviciile de 
comunicaţii electronice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

d) să stabilească procedura şi termenele de efectuare a plăţilor 
pentru serviciile publice de comunicaţii electronice, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 

e) să suspende sau să înceteze furnizarea serviciilor publice de 
comunicaţii electronice, dacă utilizatorii finali nu-şi respectă obligaţiile 
specificate în contractele încheiate, în acest sens; 

f) să instaleze, cu acordul scris al proprietarului terenului sau al 
unui alt bun imobil, în condiţiile legii, reţele de comunicaţii electronice în, 
pe, deasupra sau sub teritoriul proprietăţilor funciare, podurilor, străzilor, 
tunelurilor, clădirilor, colectoarelor, zonelor închise, pădurilor şi/sau 
apelor; 

g) să stabilească, de comun acord şi pe bază de contract încheiat 
cu proprietarul terenului ori al unui alt bun imobil, modul de executare a 
lucrărilor de instalare a reţelelor de comunicaţii electronice şi de utilizare a 
terenurilor şi a altor bunuri imobile necesare furnizării acestor reţele; 

h) să solicite şi să obţină, în condiţiile legii, spaţii tehnologice 
de colocare şi resurse tehnice necesare şi suficiente pentru amplasarea şi 

  



conectarea echipamentelor aferente reţelelor sale publice de comunicaţii 
electronice, în scopul funcţionării corespunzătoare a acestora; 

i) să furnizeze spaţii tehnologice de colocare şi resurse tehnice 
necesare pentru amplasarea şi conectarea, în scopul funcţionării 
corespunzătoare, a echipamentelor aferente reţelelor publice de 
comunicaţii electronice ale altor furnizori de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice, la solicitarea acestora; 

j) să negocieze încheierea unui acord de interconectare şi/sau 
acces cu orice alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice în 
vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice, în confomitate cu 
prevederile reglementărilor în vigoare; 

k) să fie desemnat pentru furnizarea oricăror componente ale 
serviciului universal pe întreg teritoriul Republicii Moldova sau în unele 
zone ale acesteia, în condiţiile legii; 

l) să solicite şi să obţină licenţe de utilizare a resurselor limitate 
ale statului (canale radio, frecvenţe radio, resurse de numerotare), conform 
procedurii de licenţiere stabilite în prezentul Regulament; 

m) să facă public, în condiţiile legii, registrul abonaţilor săi  - 
utilizatori finali ai serviciilor de telefonie vocală, care să conţină datele de 
identificare şi numerele de telefon ale acestora, în formă scrisă, electronică 
sau în orice altă formă;  

n) să furnizeze, în condiţiile legii, serviciul de directoare, în 
scopul oferirii utilizatorilor săi diverselor informaţii despre reţeaua sa, 
serviciile furnizate şi utilizatorii săi; 

o) să utilizeze, în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii 
electronice, reţeaua proprie sau reţeaua unui terţ furnizor de reţele publice 
de comunicaţii electronice, cu acordul acestuia, în cazul în care reţeaua 
respectivă permite, din punct de vedere tehnic, furnizarea serviciilor de 
comunicaţii electronice; 

p) să participe la consultări publice a proiectelor reglementărilor 
elaborate de Agenţie, conform procedurii stabilite de legislaţia în vigoare; 

q) să conteste în instanţa de judecată reglementările adoptate de 
Agenţie în termenele stabilite de legislaţia în vigoare. 

  
25. Furnizorul are obligaţia: 

 
a) să asigure, prin acţiuni tehnice şi organizatorice adecvate, în 

condiţiile legii, confidenţialitatea convorbirilor telefonice şi/sau a altor 
servicii de comunicaţii electronice, furnizate prin reţelele de comunicaţii 
electronice operate; 

b) să nu divulge informaţiile privind serviciile publice de 
comunicaţii electronice furnizate şi a celor aferente serviciilor în cauză, 
altor persoane decît abonatului utilizator final al acestor servicii; 

  



c) să nu acceseze şi/sau utilizeze reţelele publice de comunicaţii 
electronice ale altor furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice, 
fără acordul în scris al acestora; 

d) să nu acceseze şi/sau să utilizeze infrastructura asociată 
reţelei publice de comunicaţii electronice a altui furnizor, inclusiv spaţii 
tehnologice, canalizări telefonice şi/sau piloni, fără acordul în scris al 
acestuia; 

e) să întreprindă acţiuni tehnice şi organizatorice adecvate în 
vederea asigurării, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, a protecţiei 
datelor cu caracter  personal a utilizatorilor de servicii publice de 
comunicaţii electronice furnizate; 

f) să întreprindă acţiuni tehnice şi organizatorice adecvate în 
vederea asigurării securităţii serviciilor şi a reţelelor împotriva accesului 
neautorizat; 

g) să pună la dispoziţia publicului informaţii clare, precise şi 
actualizate privind preţurile şi tarifele aplicate, precum şi condiţiile de 
furnizare şi utilizare a reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 
electronice; 

h) să utilizeze în cadrul reţelelor sale publice de comunicaţii 
electronice doar echipamente şi cabluri de comunicaţii electronice 
certificate şi marcate în modul stabilit de reglementările în vigoare; 

i) să nu execute lucrări de instalare a echipamentelor şi 
cablurilor aferente reţelelor de comunicaţii electronice în/pe bunuri 
imobile şi/sau a reţelelor interioare de distribuire a comunicaţiilor 
electronice în bunuri imobile, fără acordul în scris a proprietarilor acestor 
bunuri imobile ori în lipsa hotărîrii judecătoreşti privind executarea 
acestor lucrări; 

j) să obţină la etapele de proiectare, instalare şi operare a 
reţelelor publice de comunicaţii electronice, toate documentele de 
autorizare necesare, prevăzute de actele normative în vigoare privind 
protecţia sănătăţii cetăţenilor,  protecţia mediului ambiant şi protecţia 
antiincendiară;  

k) să obţină toate documentele de autorizare necesare, prevăzute 
de legislaţia privind autorizarea executării şi calitatea construcţiilor 
obiectelor (clădirilor, pilonilor, tranşeelor, diferitor suporturi pentru 
cabluri/echipamente, etc.) aferente infrastructurii asociate a reţelelor de 
comunicaţii electronice, asigurarea calităţii cărora este reglementată de 
actele normative din domeniul construcţiilor; 

l) să nu creeze şi opereze reţele de comunicaţii electronice pe 
teritoriul ariilor naturale protejate de stat (rezervaţii naturale) fără a 
dispune de raportul expertizei ecologice privind lipsa impactului negativ al 
acestora asupra naturii; 

m) să nu refuze neîntemeiat accesul utilizatorilor la reţeaua sa şi, 
implicit, la serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate prin 
reţeaua în cauză; 

  



n) să asigure calitatea şi continuitatea serviciilor publice de 
comunicaţii electronice pe care le furnizează, conform reglementărilor în 
vigoare; 

o) să asigure indicatorii de calitate a serviciilor publice de 
comunicaţii electronice, conform ofertelor  comerciale publice şi/sau 
contractelor de furnizare a acestor servicii, şi conform prevederilor 
reglementărilor în vigoare; 

p) să negocieze acorduri de interconectare şi/sau de acces, în 
scopul eventualelor încheieri a acestora, cu alţi furnizori, la solicitarea 
acestora, în termenele şi condiţiile stabilite de reglementările în vigoare; 

q) să asigure securitatea personalului care operează şi 
gestionează reţelele sale publice de comunicaţii electronice, conform 
reglementărilor în vigoare; 

r) să respecte, pe întreaga durată de desfăşurare a activităţii, 
planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, conform 
reglementărilor în vigoare; 

s) să ofere în mod prioritar canale de comunicaţii electronice 
pentru necesităţile reţelelor de comunicaţii speciale; 

t) să întreprindă acţiuni urgente pentru restabilirea, în caz de 
defectare, a canalelor de comunicaţii electronice oferite pentru necesităţile 
reţelelor de comunicaţii speciale; 

u) să prezinte Agenţiei, conform reglementărilor în vigoare, 
rapoarte trimestriale (pînă la finele lunii premergătoare trimestrului) şi 
anuale (pînă la finele lunii ianuarie a următorului an) care includ date 
statistice tehnice şi financiare ce ţin de furnizarea reţelelor şi serviciilor de 
comunicaţii electronice, precum şi rapoarte privind venitul obţinut din 
activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice; 

v) să ofere Agenţiei informaţia solicitată, în termenele şi la 
nivelul de detaliere indicate de Agenţie, în condiţiile legii; 

w) să prezinte, în condiţiile legii, organelor împuternicite care 
exercită activitatea operativă de investigaţii informaţii despre utilizatori şi 
despre serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate acestora; 

x) să permită, din punct de vedere tehnic, organelor 
împuternicite să efectueze, în condiţiile legii, măsurile operative de 
investigaţii pe reţelele de comunicaţii electronice şi să prezinte acestor 
instituţii, în acest scop, datele tehnice necesare;  

y) să păstreze, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, toate 
informaţiile disponibile, generate sau procesate în procesul furnizării 
propriilor servicii de comunicaţii electronice, necesare pentru identificarea 
şi urmărirea sursei de comunicaţii electronice, identificarea destinaţiei, 
tipului, datei, orei şi duratei comunicaţiei, identificarea echipamentului de 
comunicaţii al utilizatorului sau al altui dispozitiv utilizat pentru 
comunicaţie, identificarea coordonatelor echipamentului terminal de 
comunicaţii mobile şi să asigurare prezentarea acestor informaţii organelor 
împuternicite în condiţiile legii; 

  



z) să achite Agenţiei plata de reglementare şi monitorizare, în 
condiţiile prevăzute de actele normative şi de reglementare în vigoare; 

aa) să achite Agenţiei plăţile pentru resursele de numerotare 
atribuite şi utilizate în reţeaua publică de comunicaţii electronice, conform 
reglementărilor în vigoare; 

bb) să ofere gratuit, o dată pe lună, la solicitare, fiecărui abonat 
cu care a fost încheiat în formă scrisă contract de furnizare a serviciilor, 
factura detaliată care să permită acestuia să verifice corespondenţa dintre 
obligaţia sa de plată şi serviciile efectiv furnizate; 

cc) să transmită Agenţiei o copie de pe fiecare din acordurile de 
acces şi/sau de interconectare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
încheierii acestora; 

dd) să informeze Agenţia despre modificarea sau încetarea 
acordurilor de acces şi/sau de interconectare pe care le-a încheiat, însoţite 
de actele doveditoare, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
la care a survenit modificarea sau încetarea respectivă; 

ee) să asigure accesul liber al personalului Agenţiei în încăperile 
şi pe teritoriul său, precum şi la documentaţia şi informaţia respectivă, în 
scopul monitorizării şi efectuării, în limita competenţelor, a controlului 
respectării prevederilor actelor normative privind activitatea din domeniul 
comunicaţiilor electronice şi protecţiei utilizatorilor; 

ff) să respecte actele normative în vigoare din domeniul 
protecţiei consumatorilor; 

gg) să utilizeze reţele sale pentru furnizarea serviciilor de 
difuzare a serviciilor de programe audiovizuale doar după parcurgerea 
procedurilor de autorizare prevăzute de legislaţia din domeniul 
audiovizualului; 

hh) să remedieze deranjamentele tehnice în reţeaua de 
comunicaţii electronice care au dus diminuarea calităţii serviciilor sau la 
întreruperea furnizării acestora, în termen maxim de 8 ore din momentul 
apariţiei deranjamentului; 

ii) să întocmească, ţină şi să actualizeze dosarul tehnic al reţelei 
publice de comunicaţii electronice, conform reglementărilor în vigoare; 

jj) să utilizeze sistemul de billing pentru serviciile publice de 
comunicaţii electronice furnizate utilizatorilor finali, în interiorul reţelei 
sale, amplasat pe teritoriul Republicii Moldova; 

kk) să asigure dreptul  utilizatorului final de a încheia contract în 
formă scrisă privind furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice, 
conform cerinţelor legislaţiei în vigoare din domeniul comunicaţiilor 
electronice, dar şi protecţiei consumatorului; 

ll) să nu aplice plăţi sau tarife pentru serviciile contractate şi/sau 
alte modificări la clauzele contractuale anterior convenite, fără informarea 
în scris a utilizatorilor finali abonaţi despre aceasta, în prealabil, cu cel 
puţin 30 zile pînă la data aplicării noilor plăţi sau tarife, şi/sau a noilor 
clauze a contractelor; 

  



mm) să soluţioneze cererile expuse în scris, din partea 
utilizatorilor finali abonaţi, privind rezilierea contractelor încheiate şi 
restituirea plăţilor achitate în avans de către aceştia, în termen de 14 zile 
din data încheierii contractului. 

 
26. Controlul asupra respectării de către furnizori a condiţiilor de 

autorizare generală se efectuează în conformitate cu reglementările în vigoare.  
 

27. Nerespectarea de către furnizor a condiţiilor de autorizare generală 
constituie o contravenţie prevăzută şi sancţionată conform legislaţiei în vigoare. 
 

28. Condiţiile de autorizare generală pot fi modificate în următoarele 
cazuri:  

a) din iniţiativa furnizorului, cu acordul Agenţiei;  
b) în legătură cu modificarea cadrului legal şi reglementar;  
c) din iniţiativa Agenţiei, în cazul cînd modificarea va asigura 

protecţia utilizatorilor sau va contribui la promovarea concurenţei sau la 
îmbunătăţirea calităţii  şi/sau continuităţii serviciilor de comunicaţii electronice;  

d) la necesitatea asigurării securităţii şi apărării naţionale sau a ordinii 
publice.  
 

Capitolul III 
REGIMUL DE LICENŢIERE  

 
Secţiunea 1 

Procedura de licenţiere 
 

29. Prezenta procedură stabileşte modul şi condiţiile de eliberare, 
modificare, reperfectare, reînnoire, suspendare şi revocare, eliberarea copiilor şi 
duplicatelor licenţelor, precum şi ţinerea evidenţei Dosarelor de licenţiere şi a 
Registrelor de evidenţă a licenţelor. 
 

30. Licenţa de utilizare a resurselor limitate este actul administrativ prin 
care Agenţia acordă unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, 
autorizat în condiţiile legii, dreptul de a utiliza una sau mai multe canale sau 
frecvenţe radio sau resurse de numerotare în scopul furnizării de servicii publice 
de comunicaţii electronice. 
 

31. Agenţia eliberează:  
a) licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio din benzile de 

utilizare neguvernamentală, conform Tabelului naţional de atribuire a benzilor 
de frecvenţe, în scopul furnizării reţele şi serviciilor publice de comunicaţii 
electronice; 

  



b) licenţe de utilizare a resurselor de numerotare, prevăzute în Planul 
Naţional de Numerotare al Republicii Moldova, în scopul furnizării reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice. 
 

32. Drepturile şi obligaţiile titularului de licenţă sînt stabilite în condiţiile 
prevăzute în licenţa pe care o deţine. 
 

33. Licenţele eliberate de către Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova, cu excepţia celor care se solicită pentru furnizarea reţelelor 
publice într-o regiune concretă, care sînt valabile în regiunea respectivă. 
 

34. Subdiviziunea Agenţiei cu funcţii respective întocmeşte şi ţine 
Dosarele de licenţiere pentru fiecare din titularii de licenţă în domeniul 
comunicaţiilor electronice, precum şi Registrele de evidenţă a licenţelor eliberate 
(pe suport de hîrtie şi în format electronic). 
 

35. În dosarul de licenţiere se păstrează toate documentele primite de la 
titularul de licenţă, precum şi copiile de pe deciziile şi prescripţiile Agenţiei, ce 
se referă la acesta. 
 

36. Registrele de evidenţă a licenţelor conţin date despre solicitanţii şi 
titularii de licenţe, data depunerii cererilor de eliberare, reperfectare, suspendare 
şi/sau retragere a licenţelor, data depunerii cererilor de eliberare a duplicatelor 
licenţelor, data şi numărul deciziilor adoptate de Agenţie privind eliberarea, 
reperfectarea, suspendarea, revocarea şi/sau privind declararea nulităţii 
licenţelor, seria, numărul şi data eliberării licenţelor, termenele de valabilitate a 
licenţelor, semnătura persoanei care a ridicat licenţa, precum şi alte informaţii 
relevante procedurii de licenţiere. 
 

37. Licenţele eliberate de Agenţie nu sunt  transmisibile.  
38. Licenţele eliberate de Agenţie pot fi cesionate conform prevedeilor 

reglementărilor în vigoare.  
39.  Condiţiile de licenţă pot fi modificate în următoarele cazuri:  

a) din iniţiativa titularului de licenţă, cu acordul Agenţiei;  
b) în legătură cu modificarea cadrului legal şi reglementar;  
c) din iniţiativa Agenţiei, în cazul în care modificarea va asigura 

protecţia utilizatorilor sau va contribui la promovarea concurenţei sau la 
îmbunătăţirea calităţii  şi/sau continuităţii serviciilor de comunicaţii electronice;  

d) la necesitatea asigurării securităţii şi apărării naţionale sau a ordinii 
publice. 

40. Nerespectarea de către titularul licenţie a condiţiilor prevăzute în 
licenţa pe care o deţine constituie o contravenţie prevăzută şi sancţionată 
conform legislaţiei în vigoare. 
 

  



41. Utilizarea fără licenţă a canalelor şi/sau frecvenţelor radio care, 
conform actelor normative în vigoare, fac parte din categoria de canale şi 
frecvenţe radio a căror utilizare este permisă doar în baza licenţei, constituie o 
contravenţie prevăzută şi sancţionată conform legislaţiei în vigoare. 
 

42. Utilizare fără licenţă a resurselor de numerotare din cadrul Planului 
Naţional de Numerotare, constituie o contravenţie prevăzută şi sancţionată 
conform actelor normative în vigoare,  
 

43. Controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor 
de licenţiere se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor în 
vigoare.  
 
 

Secţiunea 2 
 Eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor şi frecvenţelor radio 

 
44. Pentru obţinerea licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor 

radio, furnizorul solicitant, sau persoana împuternicită legal de acesta, urmează 
să depună la Agenţie o cerere, conform formularului-tip, expus în  Anexa nr. 6 la 
prezentul Regulament. 
 

45. Depunerea cererii de eliberare a licenţei de utilizare a canalelor sau 
frecvenţelor radio la Agenţie poate fi efectuată în unul din următoarele moduri: 

a)  direct, la sediul Agenţiei, sub luare de semnătură; 
b)  prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire;  
c)  printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură 

digitală autentică, bazată pe un certificat al cheii publice, nesuspendat sau 
nerevocat la momentul respectiv. 
 

46. Este considerată dată a depunerii cererii de eliberare a licenţei de 
utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio – data înscrierii acesteia în Registrul 
general al corespondenţei de intrare al Agenţiei, data confirmării primirii cererii 
prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire sau data 
confirmării depunerii cererii în formă electronică cu semnătură digitală 
autentică. 
 

47. La cererea de eliberare a licenţei de utilizare a canalelor sau 
frecvenţelor radio se anexează: 

a)  copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei 
solicitante; 

b)  copia de pe buletinul de identitate al administratorului întreprinderii sau 
organizaţiei solicitante; 

  



c)  avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio, care include 
rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio 
solicitate spre utilizare; 

d)  procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 
e)  licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie, în copie, eliberată de 

autoritatea competentă din domeniul audiovizualului.  
 
48. În cazul respectării cerinţelor ce ţin de completarea, forma, 

conţinutul şi depunerea cererii de eliberare a licenţei de utilizare a canalelor sau 
frecvenţelor radio, dar şi rezultatelor pozitive ale verificării prealabile, conform 
prezentului Regulament, Agenţia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
depunerii cererii respective adoptă decizia privind eliberarea licenţei, cu excepţia 
cazului cînd licenţele se eliberează prin concurs. 
 

49. În cazul în care nu va fi respectată cel puţin una din cerinţele ce ţin 
de completarea, forma, conţinutul şi depunerea cererii de eliberare a licenţei de 
utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, stabilite în prezentul Regulament sau 
dacă, în rezultatul verificării prealabile a documentelor prezentate, au fost 
depistate date neveridice, Agenţia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
depunerii cererii respective va informa în scris solicitantul despre acest fapt, cu 
prezentarea argumentelor şi recomandărilor de rigoare.  

 
50.  După înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru 

respingerea cererii precedente de eliberare a licenţei de utilizare a canalelor sau 
frecvenţelor radio, solicitantul poate depune la Agenţie o nouă cerere în acest 
sens, conform procedurii stabilite în prezentul Regulament. 
 

51. Informaţia cu privire la adoptarea deciziei privind eliberarea licenţei 
de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se comunică solicitantului cel 
tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.  

 
52. Decizia privind eliberarea licenţei se consideră adoptată tacit, dacă 

Agenţia nu informează în scris întreprinderea sau organizaţia solicitantă în 
termenul şi condiţiile stabilite în prezentul Regulament. 
 

53.  Răspunsul negativ, dat în termenele stabilite, nu echivalează cu 
aprobarea tacită a deciziei de eliberare a licenţei de utilizare a canalelor sau 
frecvenţelor radio. 
 

54. Licenţele de utilizare a canalelor şi/sau frecvenţelor radio se 
eliberează prin încredinţare directă, cu excepţia cazurilor când numărul acestora 
este limitat. 
 

55.  Limitarea numărului de licenţe de utilizare a canalelor sau 
frecvenţelor radio are drept scop asigurarea utilizării eficiente a acestor resurse şi 

  



se efectuează în conformitate cu Strategia de dezvoltare a domeniului 
comunicaţiilor electronice. 
 

56. Licenţele a căror număr este limitat se eliberează în bază de concurs, 
organizat şi desfăşurat conform Procedurii de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor de eliberare licenţelor, sau prin încredinţare directă, conform 
procedurii stabilite în prezentul Regulament, dacă dreptul oferit de licenţă este 
necesar pentru o evoluţie succesivă a reţelei existente. 
 

57. Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a canalelor sau 
frecvenţelor radio este de 5 ani de la data eliberării acestora, cu excepţia:  

a)  licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio eliberate în 
situaţia în care numărul licenţelor este limitat de necesitarea utilizării eficiente a 
resurselor respective, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani; 

b)  licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru furnizarea 
serviciilor de difuzare sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale, 
care se eliberează pentru termenul de valabilitate a licenţelor de emisie sau a 
autorizaţiilor de retransmisie, iar pentru televiziunea analogică terestră – pentru 
un termen ce nu depăşeşte termenul-limită de trecere la televiziunea digitală 
terestră; 

c)  licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio eliberate pentru 
reţele destinate unor experimentări sau transmisii ocazionale, pentru care 
termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni;  

d)  licenţelor solicitate pe un termen mai mic de 5 ani.  
58. Termenul de valabilitate a licenţei de utilizare a canalelor sau 

frecvenţelor radio include şi termenele pentru care a fost suspendată licenţa 
respectivă. 
 

59. Licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio a căror număr 
nu este limitat se eliberează gratis. 
 

60. Licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio a căror număr 
este limitat de necesitatea utilizării eficiente a canalelor sau frecvenţelor radio se 
eliberează contra plată, conform taxelor stabilite de Guvern, şi se transferă la 
bugetul de stat. 
 

61. Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile calendaristice din data 
expedierii scrisorii de informare despre adoptarea deciziei privind eliberarea 
licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio care se eliberează gratis, 
nu a ridicat nemotivat licenţa, Agenţia va emite o decizie privind revocarea 
dreptului de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio acordat prin licenţa 
respectivă şi recunoaşterea licenţei ca fiind nevalabilă, cu adresarea ulterioară, în 
curs de 3 zile lucrătoare, în instanţa de judecată, fapt despre care solicitantul va 
fi informat prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de 
primire, la adresa sediului indicată de solicitant în cerere. 

  



 
62. Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile calendaristice din data 

expedierii scrisorii de informare despre adoptarea deciziei privind eliberarea 
licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio care se eliberează contra 
plată, nu a prezentat Agenţiei documentul ce confirmă achitarea taxei pentru 
eliberarea licenţei respective, Agenţia va adopta o nouă decizie prin care va 
anula decizia anterioară privind eliberarea licenţei respective, fapt despre care 
solicitantul va fi informat prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu 
confirmare de primire, la adresa sediului indicată de solicitant în cerere.  
 

63. Perioada de valabilitate a licenţei de utilizare a canalelor sau 
frecvenţelor radio poate fi prelungită succesiv de către Agenţie pe aceiaşi 
perioadă, în baza cererii de către titularul de licenţă, cu cel puţin 30 de zile 
calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei  curente. 
 

64. Procedura de prelungire a valabilităţii licenţei de utilizare a canalelor 
sau frecvenţelor radio este similară celei de eliberare a licenţei respective, 
expusă în prezentul Regulament. 
 

65. În termen de o zi lucrătoare din data depunerii documentelor 
menţionate la punctul precedent al prezentului Regulament, persoana 
responsabilă a Agenţiei va aplica pe licenţa respectivă menţiunea privind 
prelungirea termenului de valabilitate, cu indicarea termenului nou, conform 
deciziei adoptate. 
 

66. La expirarea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a 
canalelor sau frecvenţelor radio pentru furnizarea serviciilor de difuzare sau 
retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale, dreptul de utilizare în 
continuare a resurselor respective se acordă doar în baza licenţei noi, eliberate de 
către Agenţie, conform procedurii stabilite în prezentul Regulament.  
 

67. Cu derogare de la prevederile punctului precedent din prezentul 
Regulament, valabilitatea licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio 
pentru furnizarea serviciilor de difuzare sau retransmisie a serviciilor de 
programe audiovizuale poate fi prelungită pe termenul pe care a fost prelungită 
licenţă de emisie eliberată de către autoritatea competentă din domeniul 
audiovizualului.  
 

68. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei de utilizare a 
canalelor sau frecvenţelor radio, titularul acesteia este obligat, în termen de 10 
zile lucrătoare, să depună la Agenţie o cerere de reperfectare a licenţei, conform 
formularului-tip, expus în Anexa nr.7 la prezentul Regulament, însoţită de 
originalul licenţei care necesită a fi reperfectată şi documentele (sau copiile de 
pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare), ce confirmă 
modificările în cauză. 

  



 
69. Temeiurile pentru reperfectare a licenţei de utilizare a canalelor sau 

frecvenţelor radio sînt schimbarea denumirii titularului de licenţă şi/sau 
modificarea altor date ce se conţin pe formularul licenţei. 
 

70.  Procedura de reperfectare a licenţei de utilizare a canalelor sau 
frecvenţelor radio este similară celei de eliberare a acesteia. 
 

71. Licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou al licenţei de 
utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, pe care se aplică parafa reperfectat şi 
menţiunea despre data reperfectării. 
 

72. Reperfectarea licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio 
nu modifică termenul de valabilitate a licenţei reperfectate. 
 

73. Reperfectarea licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio 
se efectuează gratuit. 
 

74. Depunerea la Agenţie a originalului licenţei de utilizare a canalelor 
sau frecvenţelor radio în scopul reperfectării acesteia nu echivalează cu 
suspendarea sau revocarea dreptului acordat de licenţa în cauză. 
 

75. Licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio care nu a fost 
reperfectată în termenul stabilit, devine nevalabilă din ziua imediat următoare 
expirării termenului respectiv. 
 

76. În caz de pierdere sau deteriorare a licenţei de utilizare a canalelor 
sau frecvenţelor radio, titularul acesteia este obligat, în termen de 15 zile 
lucrătoare, să depună la Agenţie, o cerere de eliberare a duplicatului licenţei 
respective, conform formularului-tip, expus în Anexa nr.10 la prezentul 
Regulament. 
 

77. Agenţia va adopta Decizia privind eliberarea duplicatului licenţei de 
utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se comunică în scris solicitantului în 
termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării de către Agenţie a deciziei în acest 
sens, prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire, la 
adresa sediului indicată de solicitant în cerere. 
 

78. Duplicatul licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se 
perfectează pe un formular nou de licenţă, pe care se aplică parafa ,,duplicat” şi 
menţiunea despre data eliberării duplicatului. 
 

79. Eliberarea duplicatului licenţei de utilizare a canalelor sau 
frecvenţelor radio se efectuează  gratuit. 
 

  



80. Licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio poate fi 
suspendată (sistată temporar) sau revocată: 

a)  din iniţiativa titularului de licenţă; 
b) din iniţiativa Agenţiei. 

 
 

81. Suspendarea licenţei din iniţiativa Agenţiei poate avea loc în 
următoarele cazuri: 

a)  pentru neachitarea, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă; 
b)  pentru nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere 

a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate; 
 

82. În cazul în care suspendarea sau revocarea licenţei este iniţiată de 
titularul de licenţă, cel din urmă va depune la Agenţie o cerere în acest sens, 
conform formularelor-tip, expuse în Anexele nr.8 şi, respectiv, nr.9 la prezentul 
Regulament. 
 

83. Revocarea licenţei din iniţiativa Agenţiei poate avea loc în 
următoarele cazuri: 

a) la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă; 
b) în cazul depistării unor date neautentice în documentele aferente cererii de 

eliberare a licenţei; 
c) pentru neînlăturarea, în termenele stabilite a circumstanţelor care au dus la 

suspendarea licenţelor, 
d) pentru nerespectarea, în mod repetat, a prescripţiilor privind înlăturarea 

încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţă. 
 

84. Termenul maxim de suspendare (sistare temporară) a licenţei de 
utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio este de 2 luni. 
 

85. Decizia privind suspendarea sau revocarea licenţei este remisă 
instanţei de judecată, în termen de 3 zile lucrătoare din data emiterii. 
 

86. Informaţia despre adoptarea deciziei privind suspendarea sau 
revocarea licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, precum şi 
despre remiterea deciziei respective în instanţa de judecată se comunică în scris 
solicitantului, în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării, prin serviciul de 
trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire, la adresa sediului 
indicată de solicitant în cerere. 

 
87. În termen de 10 zile lucrătoare pînă la data expirării termenului de 

suspendare (sistarea temporară)  a licenţei de utilizare a canalelor sau 
frecvenţelor radio, titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia 
despre înlăturarea circumstanţelor care au dus la suspendarea (sistarea 
temporară) a licenţei 

  



 
88. Cererile de suspendare a licenţei de utilizare a canalelor sau 

frecvenţelor radio pe noi termene urmează a fi depuse la Agenţie nu mai tîrziu de 
10  zile calendaristice pînă la expirarea termenului curent de suspendare. 
 

89. Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează prin decizia respectivă a 
Agenţiei, adoptată, în termen de 3 zile lucrătoare pînă la data expirării 
termenului curent de suspendare, cu informarea, în scris titularului de licenţă, 
prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire. 
 

90. Termenul de valabilitate a licenţei de utilizare a canalelor sau 
frecvenţelor radio nu se prelungeşte pe perioada de sistare temporară a acesteia. 
 

 
Secţiunea 3 

Eliberarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare 
 

91. Pentru obţinerea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, 
furnizorul solicitant sau persoana împuternicită legal de acesta, urmează să 
depună la Agenţie o cerere, conform formularului-tip, expus în  Anexa nr. 11 la 
prezentul Regulament. 
 

92. Depunerea la Agenţie a cererii de eliberare a licenţei de utilizare a 
resurselor de numerotare poate fi efectuată în unul din următoarele moduri: 

a) direct, la sediul Agenţiei, sub luare de semnătură;  
b) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire;  
c) printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură 

digitală autentică, bazată pe un certificat al cheii publice, nesuspendat sau 
nerevocat la momentul respectiv. 
 

93.  Este considerată dată a depunerii cererii de eliberare a licenţei de 
utilizare a resurselor de numerotare – data înscrierii acesteia în Registrul general 
al corespondenţei de intrare al Agenţiei, data confirmării primirii cererii prin 
serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire sau data 
confirmării depunerii cererii în formă electronică cu semnătură digitală 
autentică. 
 

94. La cererea de eliberare a licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare se anexează: 

a) copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii sau 
organizaţiei solicitante; 

b) copia de pe buletinul de identitate al administratorului 
întreprinderii sau organizaţiei solicitante; 

c) raportul privind utilizarea resurselor de numerotare atribuite 
anterior (în cazul respectiv); 

  



d) procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul 
respectiv. 

 
95.  În cazul respectării cerinţelor ce ţin de completarea, forma, 

conţinutul şi depunerea cererii de eliberare a licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare, precum şi rezultatelor pozitive ale verificării prealabile, conform 
prezentului Regulament, Agenţia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
depunerii cererii respective adoptă decizia privind eliberarea licenţei, cu excepţia 
licenţelor ce se eliberează prin concurs. 

 
96. În cazul nerespectării cerinţelor ce ţin de completarea, forma, 

conţinutul şi depunerea cererii de eliberare a licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare, conform prezentului Regulament sau dacă, în rezultatul verificării 
prealabile au fost depistate date neveridice în documentele prezentate, Agenţia, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii respective va informa 
în scris furnizorul solicitant despre acest fapt, cu prezentarea argumentelor şi 
recomandărilor de rigoare.  
 

97. După înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru 
respingerea cererii precedente de eliberare a licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare, solicitantul poate depune la Agenţie o nouă cerere în acest sens, 
conform procedurii stabilite în prezentul Regulament. 

 
98. Decizia privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de 

numerotare se comunică în scris solicitantului, în termen cel tîrziu în ziua 
lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei. 
 

99. Decizia privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare se consideră adoptată tacit, dacă Agenţia nu informează furnizorul 
solicitant în modul prevăzut la punctul precedent al prezentului Regulament. 
 

100.  Răspunsul negativ, dat în termenele stabilite, nu echivalează cu 
aprobarea tacită a deciziei de eliberare a licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare. 
 

101. Licenţele de utilizare a resurselor de numerotare se eliberează prin 
încredinţare directă, cu excepţia licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare 
de valoare economică excepţională, al căror număr este limitat. 
 

102. Licenţele de utilizare a resurselor de numerotare de valoare 
economică excepţională se eliberează în bază de concurs, organizat şi desfăşurat 
conform Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursurilor de eliberare a  
licenţelor. 
 

  



103. Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a resurselor de 
numerotare este de 10 ani, cu excepţia:  

a) licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare de valoare economică 
excepţională, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani; 

b) licenţelor solicitate pe un termen mai mic de 10 ani.  
 

104. Termenul de valabilitate a licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare include şi termenele pentru care a fost suspendată licenţa. 

 
105. Licenţele de utilizare a resurselor de numerotare a căror număr nu 

este limitat, se eliberează gratis. 
 

106. Licenţele de utilizare a resurselor de numerotare a căror număr este 
limitat, se eliberează contra plată, conform taxelor stabilite de Guvern şi se 
transferă în bugetul de stat. 
 

107. Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile calendaristice din data 
adoptării  deciziei privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare care se eliberează gratis, nu a ridicat nemotivat licenţa, Agenţia va 
emite o decizie privind revocarea dreptului de utilizare a resurselor de 
numerotare acordat prin licenţa respectivă şi recunoaşterea licenţei ca fiind 
nevalabilă, cu adresarea ulterioară, în decurs de 3 zile lucrătoare, în instanţa de 
judecată, fapt despre care solicitantul va fi informat prin serviciul de trimitere 
poştală recomandată cu confirmare de primire, la adresa sediului indicată de 
solicitant în cerere. 

 
108. Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile calendaristice din data 

adoptării deciziei privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare care se eliberează contra plată, nu a prezentat Agenţiei documentul 
ce confirmă achitarea taxei pentru utilizarea resurselor de numerotare respective, 
Agenţia va adopta o nouă decizie privind anularea deciziei anterioare privind 
eliberarea licenţei respective, fapt despre care solicitantul va fi informat prin 
serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire, la adresa 
sediului indicată de solicitant în cerere. 

 
109. Valabilitatea licenţei poate fi prelungită succesiv de către Agenţie 

pentru aceiaşi perioadă, în baza cererii depuse de către titularul de licenţă, 
conform formularului-tip expus în Anexa nr.12 la prezentul Regulament, cu cel 
puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a 
licenţei  curente. 
 

110. Procedura de prelungire a valabilităţii licenţei este similară 
procedurii de eliberare a acesteia. 
 

  



111. În cazul respectării cerinţelor ce ţin de completarea, forma, 
conţinutul şi depunerea cererii de prelungire a valabilităţii licenţei de utilizare a 
resurselor de numerotare conform prezentului Regulament, dar şi a rezultatelor 
pozitive ale verificării prealabile Agenţia, în termen de pînă la 5 zile 
calendaristice de la data depunerii cererii respective adoptă decizia privind 
prelungirea valabilităţii licenţei. 
 

112. În cazul în care nu va fi respectată cel puţin una din cerinţele ce ţin 
de completarea, forma, conţinutul şi depunerea cererii de prelungire a 
valabilităţii licenţei de utilizare a resurselor de numerotare conform prezentului 
Regulament sau în rezultatul verificării prealabile au fost depistate date 
neveridice în documentele prezentate, Agenţia, în termen de 5 zile calendaristice 
de la data depunerii cererii respective va informa în scris solicitantul despre acest 
fapt, cu prezentarea argumentelor şi recomandărilor de rigoare.  
 

113. După înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru 
respingerea cererii precedente de prelungire a valabilităţii licenţei de utilizare a 
resurselor de numerotare, solicitantul poate depune la Agenţie o nouă cerere în 
acest sens, conform procedurii stabilite, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte 
de expirarea termenului de valabilitate a licenţei  curente; 

 
114. Decizia privind prelungirea valabilităţii licenţei de utilizare a 

resurselor de numerotare se consideră adoptată tacit, dacă Agenţia nu informează 
în scris titularul de licenţă solicitant, în termenul şi condiţiile stabilite în 
prezentul Regulament. 
 

115. Răspunsul negativ, dat în termenele stabilite în prezentul 
Regulament, nu echivalează cu aprobarea tacită a deciziei privind prelungirea 
valabilităţii licenţei de utilizare a resurselor de numerotare. 
 

116. În termen de 10 zile lucrătoare din data adoptării deciziei privind 
prelungirea valabilităţii licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, titularul 
de licenţă va depune la Agenţie originalul licenţei respective şi, în cazul utilizării 
resurselor de numerotare de valoare economică excepţională, documentul ce 
confirmă achitarea taxei pentru prelungirea valabilităţii licenţei, conform actelor 
normative în vigoare. 
 

117. În termen de o zi lucrătoare din data depunerii documentelor 
menţionate în punctul precedent din prezentul Regulament, persoana 
responsabilă a Agenţiei va aplica pe licenţa respectivă menţiunea privind 
prelungirea termenului de valabilitate, cu indicarea termenului nou. 
 

118. Menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate poate fi 
aplicată pe licenţă şi pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate a 

  



licenţei. În acest caz, termenul nou de valabilitate a licenţei va curge din ultima 
zi calendaristică în care a expirat termenul anterior de valabilitate a acesteia. 
 

119. În cazul nerespectării prevederilor p.116 din prezentul Regulament, 
Agenţia va adopta o nouă decizie privind anularea deciziei anterioară referitor la 
prelungirea valabilităţii licenţei respective, fapt despre care solicitantul va fi 
informat prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de 
primire, la adresa sediului indicată de solicitant în cerere. 
 

120. La cererea solicitantului, prelungirea valabilităţii licenţei de utilizare 
a resurselor de numerotare poate fi realizată prin perfectarea şi eliberarea unui 
formular nou de licenţă. 
 

121. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei de utilizare a 
resurselor de numerotare, titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile 
lucrătoare, să depună la Agenţie o cerere de reperfectare a licenţei, conform 
formularului-tip, expus în Anexa nr. 13 la prezentul regulament, însoţită de 
originalul licenţei care necesită a fi reperfectată şi documentele (sau copiile de 
pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare), ce confirmă 
modificările în cauză. 

 
122. Procedura de reperfectare a licenţei este similară celei de eliberare a 

acesteia. 
 

123. În cazul respectării cerinţelor ce ţin de completarea, forma, 
conţinutul şi depunerea cererii de reperfectare a licenţei de utilizare a resurselor 
de numerotare conform prezentului Regulament, dar şi rezultatului pozitiv al 
verificării prealabile a documentelor prezentate de solicitant, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data depunerii cererii respective, va adoptă decizia privind 
reperfectarea licenţei. 
 

124. Deciziei privind reperfectarea licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare se comunică în scris solicitantului, în termen de 3 zile lucrătoare din 
data adoptării, prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de 
primire, la adresa sediului indicată de solicitant în cerere. 
 

125. Decizia privind reperfectarea licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare se consideră adoptată tacit, dacă Agenţia nu informează în scris 
solicitantul, în termen de 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii respective, 
despre respingerea acesteia. 
 

126. Răspunsul negativ, dat în termen de 10 zile lucrătoare din data 
depunerii cererii de reperfectare a licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare, nu echivalează cu aprobarea tacită a deciziei de reperfectare a 
licenţei respective. 

  



 
127. Licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou al licenţei de 

utilizare a resurselor de numerotare, pe care se aplică parafa ,,reperfectat” şi 
menţiunea despre data reperfectării. 
 

128. Reperfectarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare nu 
modifică termenul de valabilitate a licenţei reperfectare. 
 

129. Reperfectarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare se 
efectuează  gratuit. 
 

130. Depunerea la Agenţie a originalului licenţei de utilizare a resurselor 
de numerotare în scopul reperfectării acesteia nu echivalează cu suspendarea sau 
revocarea dreptului acordat de licenţa în cauză. 
 

131. Licenţa de utilizare a resurselor de numerotare care nu a fost 
reperfectată în termenul stabilit, devine nevalabilă din ziua imediat următoare 
expirării termenului respectiv. 
 

132. În caz de pierdere a licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, 
titularul acesteia este obligat, în termen de 15 zile lucrătoare, să depună la 
Agenţie, o cerere de eliberare a duplicatului licenţei respective, conform 
formularului-tip, expus în Anexa nr. 16 la prezentul Regulament. 
 

133. În cazul respectării cerinţelor ce ţin de completarea, forma, 
conţinutul şi depunerea cererii de eliberare a duplicatului licenţei de utilizare a 
resurselor de numerotare, conform prezentului Regulament, Agenţia, în termen 
de pînă la 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii respective, va adopta 
decizia privind eliberarea duplicatului licenţei. 
 

134. Decizia privind eliberarea duplicatului licenţei de utilizare a 
resurselor de numerotare se comunică solicitantului, în termen de 3 zile 
lucrătoare din data adoptării, prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu 
confirmare de primire, la adresa sediului indicată de solicitant în cerere.  
 

135. Duplicatul licenţei de utilizare a resurselor de numerotare se 
perfectează pe un formular nou al licenţei de utilizare a resurselor de numerotare 
pe care se aplică parafa ,,duplicat” şi menţiunea despre data eliberării 
duplicatului, şi se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării 
deciziei respective. 
 

136. Duplicatul licenţei de utilizare a resurselor de numerotare nu 
modifică termenul de valabilitate a licenţei. 
 

  



137. Eliberarea duplicatului licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare se efectuează gratuit. 
 

138. Licenţa de utilizare a resurselor de numerotare poate fi suspendată 
(sistată temporar) sau revocată. 
 

139.  Licenţa de utilizare a resurselor de numerotare poate fi suspendată 
(sistată temporar) sau revocată: 

a)  din iniţiativa titularului de licenţă; 
b) din iniţiativa Agenţiei. 

 
140. Suspendarea licenţei din iniţiativa Agenţiei poate avea loc în 

următoarele cazuri: 
a)  pentru neachitarea, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă; 
b)  pentru nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere 

a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate; 
 

141. În cazul iniţierii suspendării sau revocării licenţei de utilizare a 
resurselor de numerotare de către titularul de licenţă, cel din urmă va depune la 
Agenţie o cerere în acest sens, conform formularelor-tip, expuse în Anexele 
nr.14 şi, respectiv, nr.15 la prezentul Regulament. 
 

142. În cazul respectării cerinţelor ce ţin de completarea, forma, 
conţinutul şi depunerea cererii de suspendare sau revocare a licenţei de utilizare 
a resurselor de numerotare, conform prezentului Regulament, Agenţia, în termen 
de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii respective, va adopta decizia 
privind suspendarea sau revocarea licenţei, cu remiterea acesteia în instanţa de 
judecată. 
 

143. Termenul maxim de suspendare a licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare este de 2 luni. 
 

144. Informaţia despre adoptarea deciziei privind suspendarea sau 
revocarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, precum şi despre 
remiterea deciziei respective în instanţa de judecată se comunică în scris 
solicitantului, în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării, prin serviciul de 
trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire, la adresa sediului 
indicată de solicitant în cerere. 
 

145. În termen de 10 zile lucrătoare pînă la data expirării termenului de 
suspendare (sistarea temporară) a licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, 
titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze în scris Agenţia despre înlăturarea 
circumstanţelor care au dus la suspendarea (sistarea temporară) a licenţei. 
 

  



146. Cererile ulterioare de suspendare a licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare pe un nou termen urmează a fi depuse la Agenţie nu mai tîrziu de 10  
zile calendaristice pînă la expirarea termenului curent de suspendare a licenţei 
respective. 
 

147. Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează prin decizia respectivă a 
Agenţiei, adoptată, în termen de 3 zile lucrătoare pînă la data expirării 
termenului curent de suspendare, cu comunicarea, în scris titularului de licenţă, 
prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire. 
 

148. Termenul de valabilitate a licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare nu se prelungeşte pe perioada de sistare temporară a acesteia. 
 
 

 
 

Anexa nr. 1 
la Regulamentul privind regimul de autorizare 
generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a 
resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  

 
NOMENCLATORUL  

tipurilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice 
 supuse regimului de autorizare generală 

 
I. REŢELE PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE: 

 
1.1. Reţele terestre cu acces la puncte fixe  
 1) reţele destinate serviciilor de telefonie 
 2) reţele destinate serviciilor de transmisiuni date 
 3) reţele destinate serviciilor de acces la Internet 
 4) reţele destinate serviciilor de retransmisie a serviciilor de programe 
audiovizuale 
 
1.2. Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice (last mile – 
ultima milă)  

1) reţele de distribuire prin fibră optică 
 2) reţele de distribuire prin cablu coaxial 

3) reţele de distribuire prin perechi de fire de cupru torsadate 
 4) reţele de distribuire prin cablu UTP/FTP/STP 
 5) reţele de distribuire prin radio (punct-multipunct) (WiFi, WiMax, 
MMDS, MVDS, DECT TETRA). 
 

  



1.3. Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice (backbone)  
 1) reţele destinate transportului de programele audiovizuale  
 2) reţele destinate transportului apelurilor de telefonie  
 3) reţele destinate transportului pachetelor de date IP  
 4) reţele de transport realizate pe mediul fizic (fibră optică, cablu coaxial, 
cablu multifilar cu fire de cupru, UTP/FTP/STP, linii radiorelee). 
 
1.4. Reţele radio mobile celulare terestre 
 1) GSM  
 2) CDMA 
 3) IMT-2000/UMTS/WCDMA  
 
1.5. Reţele terestre de radiodifuziune 

1) destinate serviciilor de radiodifuziune sonoră 
 2) destinate serviciilor de radiodifuziune video (TV)  
 
1.6. Reţele cu acces prin satelit  
 1) reţele destinate retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale 
(DTH, DVB-S, S-DAB)  

2) reţele destinate serviciilor de transmisiuni date (acces mobil (S-PCS), 
acces la puncte fixe)  

3) reţele destinate serviciilor de acces la Internet (acces mobil (S-PCS), 
acces la puncte fixe)  

4) reţele destinate serviciilor de telefonie (telefonie mobilă (S-
PCS/GMPCS), telefonie fixă)  

5) reţele destinate închirierii de segmente spaţiale  
   
1.7. Alte tipuri de reţele publice destinate în întregime sau parţial furnizării 
serviciilor de comunicaţii electronice.  

 
II. SERVICII PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE 

2.1. Servicii de telefonie 
1) servicii  de telefonie furnizate în puncte fixe 

 2) servicii  de telefonie mobilă celulară  
 3) servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice cu 
transmisie prin satelit 
 
2.2. Servicii de transport apeluri   
 1) servicii de tranzit al traficului telefonic naţional  

2) servicii de tranzit al traficului telefonic internaţional   
 3) servicii de transport a apelurilor telefonice către reţelele de destinaţie
    
2.3. Servicii de linii închiriate 
 
2.4. Servicii de transmisiuni date  

  



  

  
2.5. Servicii de acces la Internet 
 
2.6. Servicii de programe audiovizuale 

1) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reţele 
terestre de radiodifuziune sonoră (în format analogic, în format digital (T-DAB))
  

2) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reţele 
terestre de radiodifuziune video (TV) (în format analogic, în format digital  
DVB-T/ DVB-H)  3) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe 
audiovizuale prin reţele publice terestre de distribuire a comunicaţiilor prin 
cablu; 

4) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reţele 
publice terestre fără fir de distribuire a comunicaţiilor electronice (MMDS, 
MVDS, LMDS) 5) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe 
audiovizuale prin reţele publice cu acces prin satelit (DTH, DVB-S, S-DAB). 
 
2.7. Alte tipuri de servicii publice de comunicaţii electronice.  
 
 
 



  

    Anexa nr. 2  
 la  Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor 
de utilizare a   resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor 
publice de comunicaţii electronice  

 
NOTIFICARE  

privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice 
I. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta  

 
Denumirea/Numele solicitantului:  
Solicitantul este înregistrat în 
registrul întreprinderilor şi 
organizaţiilor 

Seria: 
Numărul: 

Din:                Număr de identificare de stat/ Cod 
fiscal: 

Reprezentantul legal al solicitantului:  
Nume:  Prenume:  
IDNP :  Tel.:                                  Fax:                                  e-mail: 
Adresa juridică a solicitantului:  
Strada:  Nr.   Bl.                     ap.  
Localitatea:  Cod poştal:  
Municipiul/Raionul:                        Tel:                                  Fax:                                e-mail: 
Adresa de corespondenţă a  solicitantului:  
Strada:  Nr.                                     Bl.                                   ap.  
Localitatea:                                                                                          Cod poştal: 
Municipiul/Raionul:                                  Tel:                                    Fax:                                e-mail:                                  
Persoana de contact  a  solicitantului:  
Nume:  Prenume:                                    
IDNP:               Tel:                                       Fax:                             e-mai: 



  

 
 
II. Tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pe care solicitantul 
intenţionează să le furnizeze şi data estimativă a începerii activităţii  
Tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pe care 
solicitantul intenţionează să le furnizeze 

Localitatea/localităţile, 
sectorul/sectoarele de 

furnizare a 
reţelelor/serviciilor 

Data estimativă 
(|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|) 

 1.1 Reţele terestre cu acces la puncte fixe    
 1.2 Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor   

             electronice (last mile – ultima milă)    
 1.3 Reţele de transport a comunicaţiilor     

            electronice (backbone)   
 1.4 Reţele radio mobile celulare publice terestre   
 1.5 Reţele terestre de radiodifuziune   
 1.6 Reţele cu acces prin satelit   

I. Reţele publice 
de comunicaţii 
electronice 

 1.7 Alte tipuri de reţele destinate în întregime sau parţial   
            furnizării serviciilor de comunicaţii electronice.  

  
 2.1 Servicii  de telefonie   
 2.2 Servicii de transport apeluri     
 2.3 Servicii de linii închiriate   
 2.4 Servicii de transmisiuni date    
 2.5 Servicii de acces la Internet   
 2.6 Servicii de programe audiovizuale   

II. Servicii 
publice de 
comunicaţii 
electronice  

 2.7 Alte tipuri de servicii de comunicaţii electronice.   
 
 
III. Solicitantul anexează următoarele documente care fac parte integrantă din notificare: 
 

 copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei solicitante; 
 

 copia de pe buletinul de identitate al administratorului întreprinderii sau organizaţiei solicitante; 
 

 procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 
 

 fişa de descriere abstractă a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice. 
 
 
IV. Solicitantul îşi asumă, pe propria răspundere, responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor şi obligaţiilor prevăzute de 
autorizarea generală la furnizarea reţelelor şi serviciilor pentru care s-a notificat şi pentru veridicitatea datelor şi  
documentelor prezentate. 
 
 
V. Solicitantul îşi exprimă acordul pentru publicarea adresei de contact în Registrul public al furnizorilor de reţele sau de 
servicii de comunicaţii electronice: 
 

 Da 
 

 
Semnătura reprezentantului şi ştampila solicitantului ………………………… 

                                                            L.Ş. 
 



  

     Anexa nr. 3  
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi 
eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru 
furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 
electronice  

 
CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 
 

Număr .........……................ din data ........./............/.............. 
               (data/luna/anul) 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

 
FIŞA DE DESCRIERE ABSTRACTĂ A REŢELELOR ŞI SERVICIILOR  

DE COMUNICAŢII ELECTRONICE 
 
Solicitantul (denumirea/numele) ................................................................................................................ 
Codul fiscal/IDNO: ..................................................................................................................................... 
 
Depune la ANRCETI prezenta fişă de descriere abstractă a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii 
electronice, care este aferentă: 

a) notificării iniţiale            
b) notificării adiţionale (implică suplinirea fişei aferente notificării precedente)   

 
Solicitantul intenţionează să furnizeze: 

I. Reţele publice de comunicaţii electronice       
II. Servicii de comunicaţii electronice destinate publicului     

I. REŢELE PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE: 
 
 1.1. Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe      
  1) reţele destinate serviciilor de telefonie       
   a) cu comutare de circuite        

   - SS7          
   - DSS1          
   - altele (de specificat) .................................................................  
  b) cu comutare de pachete (în baza protocolului IP)     

    - H323          
    - SIP           
    - altele (de specificat) .................................................................  
  2) reţele destinate serviciilor de transmisiuni date      
  3) reţele destinate serviciilor de acces la Internet      
  4) reţele destinate serviciilor de retransmisie a serviciilor de programe  

     audiovizuale          
   a) cu difuzare în format analogic          
   b) cu difuzare în format digital       
    - DVB-C         
    - IPTV          
    - altele (de specificat) ..................................................................   
 

1.2. Reţele publice terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice   



  

        (last mile – ultima  milă):         
 1) reţele de distribuire prin fibră optică       
 2) reţele de distribuire prin cablu coaxial        

3) reţele de distribuire prin  perechi de fire de cupru torsadate    
 4) reţele de distribuire prin cablu UTP/FTP/STP      
5) reţele de distribuire prin radio (punct-multipunct)     

   a) WiFi          
   b) WiMax          
   c) MMDS          
   d) MVDS          
   e) DECT          
   f) TETRA           
 
 1.3. Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice (backbone)   

 1) reţele destinate transportului de programele audiovizuale     
2) reţele destinate transportului apelurilor de telefonie      
 3) reţele destinate transportului pachetelor de date IP      
4) reţele realizate pe mediul fizic  
  a) fibră optică           
  b) cablu coaxial          
  c) cablu multifilar cu fire de cupru  

d) UTP/FTP/STP         
  e) linii radiorelee          
   - analogice          
   - digitale          

  
 1.4. Reţele radio mobile celulare publice terestre      

 1) GSM            
  2) CDMA           
  3) IMT-2000/UMTS/WCDMA        
 

1.5. Reţele terestre de radiodifuziune       
 1) destinate serviciilor de radiodifuziune sonoră      
  a) cu difuzare radio în format analogic      
  b) cu difuzare radio în format digital (T-DAB)      
 2) destinate serviciilor de radiodifuziune video  (TV)      
  a) cu difuzare radio în format analogic       
  b) cu difuzare radio în format digital       
   - DVB-T          
   - DVB-H         

 
1.6. Reţele publice cu acces prin satelit        

  1) reţele destinate retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale   
   a) DTH          
   b) DVB-S           
   c) S-DAB          
  2) reţele destinate serviciilor de transmisiuni date       
   a) acces mobil (S-PCS)        
   b) acces la puncte fixe         
  3) reţele destinate serviciilor de acces la Internet       
   a) acces mobil (S-PCS)        
   b) acces la puncte fixe         
  4) reţele destinate serviciilor de telefonie        
   a) telefonie mobilă (S-PCS/GMPCS)       



  

   b) telefonie  fixă          
 5) reţele destinate închirierii de segmente spaţiale       
   
 1.7. Alte tipuri de reţele destinate în întregime sau parţial furnizării           
                   serviciilor de comunicaţii electronice.  (de specificat) .................................... 
………………..........................................................................................................................  
 

II. SERVICII PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE: 
  
 2.1. Servicii publice de telefonie         
  1) servicii publice de telefonie furnizate în puncte fixe       
   a) servicii publice de telefonie tradiţională      
    - posturi telefonice de abonat       
    - telefoane publice cu plată       
    - acces la servicii prin reţeaua publică proprie     
    - acces la servicii prin reţelele publice ale altor furnizori   
    - cu necesitatea utilizării resurselor de numerotare din PNN   
   d) servicii publice de IP-telefonie (VoIP) (în baza protocolului IP)    
  - posturi telefonice de abonat       
    - posturi telefonice cu plată        
    - acces la servicii prin reţeaua proprie      
    - acces la servicii prin reţelele publice ale altor furnizori   
    - acces la servicii prin Internet       
    - cu necesitatea utilizării resurselor de numerotare din PNN   
    - prin protocolul H323       
    - prin protocolul SIP         
    - prin alt protocol  (de specificat) ..........................................  
  2) servicii publice de telefonie mobilă celulară       
   a) furnizate prin reţeaua terestră publică proprie     
   b) furnizate prin reţelele terestre publice ale altor furnizori (MVNO)  
 3) servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice cu  
      transmisie prin satelit         
   a) terminale de abonament        
   b) telefoane publice cu plată         
 
 2.2. Servicii de transport apeluri         
  1) servicii de tranzit al traficului telefonic naţional       
  2) servicii de tranzit al traficului telefonic internaţional      
   a) de intrare          
   b) de ieşire          
  3) servicii de transport a apelurilor telefonice către reţelele de destinaţie   
   a) cu selectare          
   b) cu preselectare         
  
 2.3. Servicii de linii închiriate        
 
 2.4.  Servicii de transmisiuni date         
  1) mobile            
  2) cu mobilitate limitată         
  3) la puncte fixe          
 2.5. Servicii de acces la Internet          
  1) conexiuni radio mobile         
  2) conexiuni radio cu mobilitate limitată       
   3) conexiuni permanente la punct fix        



  

  4) broadband (>=144 kbit/s)         
  5) conexiuni dial-up (numai pentru bucla locală)        
  
 2.6.  Servicii de programe audiovizuale       

1) difuzarea/ retransmisia serviciilor de programe audiovizuale  
      prin reţele terestre de radiodifuziune sonoră       

a) în format analogic        
b) în format digital (T-DAB)        

2) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale  
      prin reţele terestre de radiodifuziune video (TV)      

a) difuzare radio în format analogic       
b) difuzare radio în format digital       

- DVB-T         
- DVB-H         

3) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale  
      prin reţele publice terestre de distribuire a comunicaţiilor prin cablu   

a) fibră optică         
b) cablu coaxial         
c) UTP/FTP/STP         
d) în format analogic        
e) în format digital         

- DVB-C         
- IPTV         

4) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin  
      reţele publice terestre fără fir de distribuire a comunicaţiilor electronice    

 a) în format analogic         
b) în format digital         

    c) MMDS          
d) MVDS          

   e) LMDS           
  5) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin  

     reţele publice cu acces prin satelit       
     a) DTH          

   b) DVB-S           
   c) S-DAB          
 

2.7. Alte tipuri de servicii de comunicaţii electronice  destinate publicului   
(de specificat) ………………………………………………………………………….    

               .………..........................................................................................................................  
 
Semnătura reprezentantului şi ştampila solicitantului .......................................................................... 
          L.Ş. 

 
 
 



Anexa nr. 4  
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  
 

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 

 
 

DECLARAŢIA INFORMATIVĂ – TIP 
de furnizor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice, eliberată în temeiul Legii 

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 (Monitorul Oficial, 2008, nr.51-54, art. 155). 
 
Furnizorul (denumirea/numele) ...................................................................................................... 
Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 
Adresa sediului (juridică): MD-.............., r-l .................................................................................... 

mun./or. ..................................................................................................  
comuna ................................................................................................... 
satul ......................................................................................................... 

Înregistrat în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu nr. ……..  
din ………………………………. 
 
Reţele publice de comunicaţii electronice: din data                               |____|_____|_____|         
(se indică denumirea reţelelor, care urmează a fi furnizate,  
conform  Fişei  de descriere abstractă a reţelelor şi serviciilor  
de comunicaţii electronice)  
Servicii publice de comunicaţii electronice: din data                             |____|_____|_____|         
(se indică denumirea serviciilor, care urmează a fi furnizate,  
conform  Fişei de descriere abstractă a reţelelor şi serviciilor  
de comunicaţii electronice)  

 
Furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice se va efectua în condiţiile Legii 

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, ale Regulamentului privind regimul de 
autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI 
nr.............. din .............., înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. ......... din ................. (Monitorul Oficial, 2010, 
nr. ....... art. .......), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu. 
Declaraţia Informativă a fost eliberată în urma realizării Notificării înregistrate cu  nr. …….. din 
……………………….  
Declaraţia Informativă a fost modificată (după caz) în urma realizării Notificării înregistrate cu nr. …….. din 
………. 

 
Director       

  



  

Anexa nr. 5   
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  

 
CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 
 

Număr .........……................ din data ........./............/.............. 
                                                  (data/luna/anul) 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

 
CERERE 

de renunţare la dreptul de furnizare a reţelelor ori serviciilor  de comunicaţii electronice  
 

Furnizorul (denumirea/numele) ...................................................................................................... 
Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 
Adresa sediului (juridică): MD-.............., r-l .................................................................................... 

mun./or. ..................................................................................................  
comuna ................................................................................................... 
satul ......................................................................................................... 

 
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de .........../............./..........., 
                                                                                                                                                                             (data/luna/anul) 
ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare Seria ......... nr. ...............din ........../............/..........., 
            (data/luna/anul) 
Renunţă, începînd cu data de .................................., la dreptul de a furniza toate tipurile de reţele sau de 
servicii de comunicaţii electronice menţionate în DECLARAŢIA INFORMATIVĂ nr. ………….. din 
………………….  

 
 
Solicitantul anexează următoarele documente: 
a) procura pentru persoana împuternicită legal (după caz).  
 
 
Furnizorul  îşi asumă pe propria răspundere respectarea drepturilor utilizatorilor finali în legătură cu 

renunţarea la dreptul de furnizare a reţelelor ori serviciilor  de comunicaţii electronice.  
Furnizorul este conştient de faptul că persoanelor cărora li s-a  revocat dreptul de a furniza reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice  li se revocă şi licenţele de utilizare a canalelor, frecvenţelor radio sau a 
resurselor de numerotare pentru serviciul sau reţeaua respectivă şi nu mai pot beneficia de autorizare generală 
pentru acelaşi tip de reţea sau serviciu ori de licenţa de utilizare a canalelor, frecvenţelor radio şi/sau a 
resurselor de numerotare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an de la data revocării.  
 
 
 
Semnătura reprezentantului şi ştampila furnizorului ................................................................. 
                                         L.Ş. 



  

Anexa nr. 6   
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  

 
CĂTRE  

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE 
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 
 

Număr .........……................ din data ........./............/.............. 
                                          (data/luna/anul) 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

CERERE 
de eliberare a licenţei pentru  utilizare a canalelor sau frecvenţelor  radio 

Solicitantul (denumirea/numele) ...................................................................................................... 
Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 
Adresa sediului (juridică): MD-.............., r-l .................................................................................... 

mun./or. ..................................................................................................  
comuna ................................................................................................... 
satul ......................................................................................................... 

 
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de .........../............./..........., 
                                                                                                                                                                                                        (data/luna/anul) 
ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare Seria ......... nr. ...............din ........../............/..........., 
            (data/luna/anul) 
Înregistrat în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu nr. …… din 
……………………………...  
Telefon: .................................................................... Fax .................................................................. 
E-mail .........................................................Pagina de Internet ......................................................... 
Administratorul .................................................../......................................................../.................. 
       (numele/prenumele/anul naşterii) 

Reprezentantul legal ............................................./....................................................../.................., 
                                                                                               (numele/prenumele/anul naşterii) 

ce se confirmă prin procura nr. ............................din ............../.............../................. (se anexează). 
        (data/luna/anul) 

Solicit eliberarea licenţei pentru utilizarea frecvenţei/canalului ………………………………………… 
Pentru servicii (reţeaua) ……………………………………………………………………………………… 
Localitatea unde se vor utiliza frecvenţe/canalele …………………………………………………………… 
Termenul de utilizare a frecvenţelor/canalelor ……………………………………………………………… 
 

Solicitantul anexează următoarele documente. 
a) copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei solicitante; 
b) copia de pe buletinul de identitate al administratorului întreprinderii sau organizaţiei 

solicitante; 
c) avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio, care include rezultatul selectării, 

calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare;  
d) procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 
e) licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie, în copie, eliberată de autorizatea competentă 

din domeniul audiovizuallui.  



  

Solicitantul, pe propria răspundere îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor de licenţă şi 
pentru veridicitatea datelor şi documentelor prezentate. 

 
 
 
Semnătura reprezentantului şi ştampila solicitantului .......................................................................... 
                                                         L.Ş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Anexa nr.7   
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  

 
CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 
 

Număr .........……................ din data ........./............/.............. 
                                          (data/luna/anul) 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

CERERE 
de reperfectare a licenţei pentru  utilizare a canalelor sau frecvenţelor  radio 

Furnizorul  (denumirea/numele) ...................................................................................................... 
Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 
Adresa sediului (juridică): MD-.............., r-l .................................................................................... 

mun./or. ..................................................................................................  
comuna ................................................................................................... 
satul ......................................................................................................... 

 
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de .........../............./..........., 
                                                                                                                                                                                              (data/luna/anul) 
ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare Seria ......... nr. ...............din ........../............/..........., 
            (data/luna/anul) 
Telefon: .................................................................... Fax .................................................................. 
E-mail .........................................................Pagina de Internet ......................................................... 
Administratorul .................................................../......................................................../.................. 
       (numele/prenumele/anul naşterii) 

Reprezentantul legal ............................................./....................................................../.................., 
                                                                                                                                  (numele/prenumele/anul naşterii) 

ce se confirmă prin procura nr. ............................din ............../.............../................. (se anexează). 
        (data/luna/anul) 

Solicit reperfectarea licenţei  pentru utilizarea canalelor sau a frecvenţelor radio,  seria ….. nr. …….. 
eliberată de către …………………………. la data de ……………………, valabilă pînă la …………… 
Frecvenţa ………………………………………, canalul………………….……………………………  
Pentru servicii (reţeaua) ……………………………………………………………………………………… 
Localitatea unde se utilizează frecvenţa/canalul …………………………………………………………….. 
 
Furnizorul anexează următoarele documente. 

f) copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei solicitante; 
g) copia de pe buletinul de identitate al administratorului întreprinderii sau organizaţiei 

solicitante; 
h) procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 
i) licenţa în original de utilizare a canalelor sau a frecvenţelor radio. 

Furnizorul, pe propria răspundere îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor de licenţă şi 
pentru veridicitatea datelor şi documentelor prezentate.  

 
 
Semnătura reprezentantului şi ştampila furnizorului  .......................................................................... 
           L.Ş. 



  

Anexa nr.8   
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  

 
CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 
 

Număr .........……................ din data ........./............/.............. 
                                          (data/luna/anul) 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

CERERE 
de suspendare a licenţei pentru  utilizare a canalelor sau frecvenţelor  radio 

Furnizorul (denumirea/numele) ...................................................................................................... 
Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 
Adresa sediului (juridică): MD-.............., r-l .................................................................................... 

mun./or. ..................................................................................................  
comuna ................................................................................................... 
satul ......................................................................................................... 

 
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de .........../............./..........., 
                                                                                                                                                                                                  (data/luna/anul) 
ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare Seria ......... nr. ...............din ........../............/..........., 
            (data/luna/anul) 
Telefon: .................................................................... Fax .................................................................. 
E-mail .........................................................Pagina de Internet ......................................................... 
Administratorul .................................................../......................................................../.................. 
       (numele/prenumele/anul naşterii) 

Reprezentantul legal ............................................./....................................................../.................., 
                                                                                                                                  (numele/prenumele/anul naşterii) 

ce se confirmă prin procura nr. ............................din ............../.............../................. (se anexează). 
        (data/luna/anul) 

Solicit suspendarea licenţei  pentru utilizarea canalelor sau a frecvenţelor radio,  seria ….. nr. …….. eliberată 
de către …………………………. la data de ……………………, valabilă pînă la …………… 
Frecvenţa ………………………………………, canalul …………… …………………………………  
Pentru servicii (reţeaua) ……………………………………………………………………………………… 
Localitatea unde se utilizează frecvenţa /canalul ………….…………………………………………………. 
Pentru un termen de ........................................ luni, din motivul .............................................................. 
                                                   (termen de pînă la 2 luni) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Furnizorul  anexează următoarele documente. 

j) procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 
k) copia de pe licenţa  de utilizare a canalelor sau a frecvenţelor radio. 

 
Furnizorul, pe propria răspundere îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea drepturilor utilizatorilor 

finali în legătură cu suspendarea  licenţei pentru utilizare a canalelor sau  frecvenţelor radio.  
 
 
Semnătura reprezentantului şi ştampila furnizorului  .......................................................................... 
         L.Ş. 



  

Anexa nr.9   
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  

 
CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 
 

Număr .........……................ din data ........./............/.............. 
                                          (data/luna/anul) 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

CERERE 
de revocare a licenţei pentru  utilizare a canalelor sau frecvenţelor  radio 

 

Furnizorul (denumirea/numele) ...................................................................................................... 
Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 
Adresa sediului (juridică): MD-.............., r-l .................................................................................... 

mun./or. ..................................................................................................  
comuna ................................................................................................... 
satul ......................................................................................................... 

 
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de .........../............./..........., 
                                                                                                                                                                                            (data/luna/anul) 
ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare Seria ......... nr. ...............din ........../............/..........., 
            (data/luna/anul) 
Telefon: .................................................................... Fax .................................................................. 
E-mail .........................................................Pagina de Internet ......................................................... 
Administratorul .................................................../......................................................../.................. 
       (numele/prenumele/anul naşterii) 

Reprezentantul legal ............................................./....................................................../.................., 
                                                                                                                                  (numele/prenumele/anul naşterii) 

ce se confirmă prin procura nr. ............................din ............../.............../................. (se anexează). 
        (data/luna/anul) 

Solicit revocarea  licenţei  pentru utilizarea canalelor sau a frecvenţelor radio,  seria ….. nr. …….. eliberată 
de către …………………………. la data de ……………………, valabilă pînă la …………… 
Frecvenţa ….………………………………………, canalul ………….…………………………………  
Pentru servicii (reţeaua) ……………………………………………………………………………………… 
Localitatea unde se utilizează frecvenţa (le) /canalul (lele) …………………………………………………. 
Motivul ..................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………
………. 

 
Furnizorul anexează următoarele documente. 

l) procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 
m) copia de pe licenţa de utilizare a canalelor sau a frecvenţelor radio. 

 
Furnizorul, pe propria răspundere îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea drepturilor utilizatorilor 

finali în legătură cu revocarea  licenţei pentru utilizare a canalelor sau  frecvenţelor radio.  



  

Furnizorul este conştient de faptul că persoanelor cărora li s-a revocat licenţa de utilizare a canalelor, 
frecvenţelor radio pentru serviciul sau reţeaua respectivă, nu mai pot beneficia de acestea  pe o perioadă 
cuprinsă între 3 luni şi un an de la data revocării.  
 
Semnătura reprezentantului şi ştampila furnizorului  .......................................................................... 
                                           L.Ş. 
 
 
 



  

Anexa nr.10   
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  

 
CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 
 

Număr .........……................ din data ........./............/.............. 
                                          (data/luna/anul) 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

CERERE 
de eliberare a duplicatului licenţei pentru  utilizare a canalelor sau frecvenţelor  radio 

Furnizorul  (denumirea/numele) ...................................................................................................... 
Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 
Adresa sediului (juridică): MD-.............., r-l .................................................................................... 

mun./or. ..................................................................................................  
comuna ................................................................................................... 
satul ......................................................................................................... 

 
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de .........../............./..........., 
                                                                                                                                                                             (data/luna/anul) 
ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare Seria ......... nr. ...............din ........../............/..........., 
            (data/luna/anul) 
Telefon: .................................................................... Fax .................................................................. 
E-mail .........................................................Pagina de Internet ......................................................... 
Administratorul .................................................../......................................................../.................. 
       (numele/prenumele/anul naşterii) 

Reprezentantul legal ............................................./....................................................../.................., 
                                                                                                                                  (numele/prenumele/anul naşterii) 

ce se confirmă prin procura nr. ............................din ............../.............../................. (se anexează). 
        (data/luna/anul) 

Solicit eliberarea duplicatului  licenţei  pentru utilizarea canalelor sau a frecvenţelor radio,  seria ….. nr. 
…….. eliberată de către ………………. la data de ……………………, valabilă pînă la …………… 
Frecvenţa …. ………………………………………, canalul ……………………………………………  
Pentru servicii (reţeaua) ……………………………………………………………………………………… 
Localitatea unde se utilizează frecvenţa /canalul ………….…………………………………………………. 
Motivul......................................................................................................................................................... 

(se indică motivul) 

Furnizorul, pe propria răspundere îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor de licenţă şi 
pentru veridicitatea datelor prezentate. 
 
 
Semnătura reprezentantului şi ştampila furnizorului  .......................................................................... 
                                                      L.Ş. 



  

Anexa nr.11   
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  

 
CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 
 

Număr .........……................ din data ........./............/.............. 
                                          (data/luna/anul) 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

CERERE 
de obţinere a licenţei de  utilizare a resurselor de numerotare 

 
Solicitantul (denumirea/numele) ...................................................................................................... 
Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 
Adresa sediului (juridică): MD-.............., r-l .................................................................................... 

mun./or. ..................................................................................................  
comuna ................................................................................................... 
satul ......................................................................................................... 

 
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de .........../............./..........., 
                                                                                                                                                                                               (data/luna/anul) 
ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare Seria ......... nr. ...............din ........../............/..........., 
            (data/luna/anul) 
Telefon: .................................................................... Fax .................................................................. 
E-mail .........................................................Pagina de Internet ......................................................... 
Administratorul .................................................../......................................................../.................. 
       (numele/prenumele/anul naşterii) 

Reprezentantul legal ............................................./....................................................../.................., 
                                                                                                                                  (numele/prenumele/anul naşterii) 

ce se confirmă prin procura nr. ............................din ............../.............../................. (se anexează). 
        (data/luna/anul) 

Solicit eliberarea  licenţei de utilizare a resurselor de numerotare 
Tipul resurselor de numerotare, sau blocul de numere: _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Pentru serviciul (reţeaua) ____________________________________________________________ 
Localitatea unde se vor utiliza resursele de numerotare ____________________________________ 
Termenul de utilizare _______________________________________________________________ 
Solicitantul anexează următoarele documente. 

a) copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei solicitante; 
b) copia de pe buletinul de identitate al administratorului întreprinderii sau organizaţiei 

solicitante; 
c) raportul privind utilizarea resurselor de numerotare atribuite anterior (în cazul respectiv); 
d) procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 

 
Solicitantul, pe propria răspundere îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor de licenţă şi 

pentru veridicitatea datelor şi documentelor prezentate.  
 
 
Semnătura reprezentantului şi ştampila solicitantului .......................................................................... 
         L.Ş. 



  

Anexa nr.12   
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  

 
CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 
 

Număr .........……................ din data ........./............/.............. 
                                          (data/luna/anul) 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

CERERE 
de prelungire a termenului licenţei de  utilizare a resurselor de numerotare 

 
Furnizorul (denumirea/numele) ...................................................................................................... 
Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 
Adresa sediului (juridică): MD-.............., r-l .................................................................................... 

mun./or. ..................................................................................................  
comuna ................................................................................................... 
satul ......................................................................................................... 

 
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de .........../............./..........., 
                                                                                                                                                                                                (data/luna/anul) 
ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare Seria ......... nr. ...............din ........../............/..........., 
            (data/luna/anul) 
Telefon: .................................................................... Fax .................................................................. 
E-mail .........................................................Pagina de Internet ......................................................... 
Administratorul .................................................../......................................................../.................. 
       (numele/prenumele/anul naşterii) 

Reprezentantul legal ............................................./....................................................../.................., 
                                                                                                                                  (numele/prenumele/anul naşterii) 

ce se confirmă prin procura nr. ............................din ............../.............../................. (se anexează). 
        (data/luna/anul) 

Solicit prelungirea termenului  licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, seria …. nr. ……, eliberată de 
către …………….. la data de ……………………, valabilă pînă la …………………….  

Tipul resurselor de numerotare, sau blocul de numere: …………………………………………………… 
Pentru serviciul (reţeaua) …………………………………………………………………………….. 
Localitatea unde se vor utiliza resursele de numerotare ……………………………………………… 
 

Furnizorul  anexează următoarele documente. 
e) copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei solicitante; 
f) copia de pe buletinul de identitate al administratorului întreprinderii sau organizaţiei 

solicitante; 
g) raportul privind utilizarea resurselor de numerotare atribuite anterior (în cazul respectiv); 
h) procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 
i) copia licenţei anterior obţinute.  

 
Furnizorul, pe propria răspundere îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor de licenţă şi 

pentru veridicitatea datelor şi documentelor prezentate. 
 
Semnătura reprezentantului şi ştampila furnizorului  .......................................................................... 
         L.Ş. 



  

Anexa nr.13   
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  

 
CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 
 

Număr .........……................ din data ........./............/.............. 
                                          (data/luna/anul) 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

CERERE 
de reperfectarea a licenţei de  utilizare a resurselor de numerotare 

 
Furnizorul  (denumirea/numele) ...................................................................................................... 
Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 
Adresa sediului (juridică): MD-.............., r-l .................................................................................... 

mun./or. ..................................................................................................  
comuna ................................................................................................... 
satul ......................................................................................................... 

 
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de .........../............./..........., 
                                                                                                                                                                                         (data/luna/anul) 
ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare Seria ......... nr. ...............din ........../............/..........., 
            (data/luna/anul) 
Telefon: .................................................................... Fax .................................................................. 
E-mail .........................................................Pagina de Internet ......................................................... 
Administratorul .................................................../......................................................../.................. 
       (numele/prenumele/anul naşterii) 

Reprezentantul legal ............................................./....................................................../.................., 
                                                                                                                                  (numele/prenumele/anul naşterii) 

ce se confirmă prin procura nr. ............................din ............../.............../................. (se anexează). 
        (data/luna/anul) 

Solicit reperfectarea   licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, seria …. nr. ……, eliberată de către 
…………….. la data de ……………………, valabilă pînă la …………………….  

Tipul resurselor de numerotare, sau blocul de numere: …………………………………………………… 
Pentru serviciul (reţeaua) …………………………………………………………………………….. 
Localitatea unde se utilizează resursele de numerotare ……………………………………………… 
Motivul reperfectării  …………………………………………………………………………………. 
 

Furnizorul anexează următoarele documente. 
j) copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei solicitante; 
k) copia de pe buletinul de identitate al administratorului întreprinderii sau organizaţiei 

solicitante; 
l) raportul privind utilizarea resurselor de numerotare atribuite anterior (în cazul respectiv); 
m) procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 
n) licenţa în original,  care necesită reperfectarea.  

Furnizorul, pe propria răspundere îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor de licenţă şi 
pentru veridicitatea datelor şi documentelor prezentate. 
 
Semnătura reprezentantului şi ştampila furnizorului  .......................................................................... 
         L.Ş. 



  

Anexa nr.14   
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  

 
CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 
 

Număr .........……................ din data ........./............/.............. 
                                          (data/luna/anul) 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

CERERE 
de suspendare a licenţei de  utilizare a resurselor de numerotare 

Furnizorul (denumirea/numele) ...................................................................................................... 
Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 
Adresa sediului (juridică): MD-.............., r-l .................................................................................... 

mun./or. ..................................................................................................  
comuna ................................................................................................... 
satul ......................................................................................................... 

 
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de .........../............./..........., 
                                                                                                                                                                                        (data/luna/anul) 
ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare Seria ......... nr. ...............din ........../............/..........., 
            (data/luna/anul) 
Telefon: .................................................................... Fax .................................................................. 
E-mail .........................................................Pagina de Internet ......................................................... 
Administratorul .................................................../......................................................../.................. 
       (numele/prenumele/anul naşterii) 

Reprezentantul legal ............................................./....................................................../.................., 
                                                                                                                                  (numele/prenumele/anul naşterii) 

ce se confirmă prin procura nr. ............................din ............../.............../................. (se anexează). 
        (data/luna/anul) 

Solicit suspendarea   licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, seria …. nr. ……, eliberată de către 
…………….. la data de ……………………, valabilă pînă la …………………….  

Tipul resurselor de numerotare, sau blocul de numere: …………………………………………………… 
Pentru serviciul (reţeaua) …………………………………………………………………………….. 
Localitatea unde se utilizează resursele de numerotare ……………………………………………… 
Motivul suspendării  …………………………………………………………………………………. 
Pentru un termen de ............................................. luni  
                                                            (termen de pînă la 2 luni) 

Furnizorul  anexează următoarele documente. 
n) procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 
o) copia licenţei de utilizare a resurselor de numerotare. 

 
Furnizorul  pe propria răspundere, îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea drepturilor 

utilizatorilor finali în legătură cu suspendarea  licenţei pentru utilizare a canalelor sau  frecvenţelor radio.  
 

 
Semnătura reprezentantului şi ştampila furnizorului  .......................................................................... 
         L.Ş. 



  

Anexa nr.15   
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  

 
CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 
 

Număr .........……................ din data ........./............/.............. 
                                          (data/luna/anul) 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

CERERE 
de revocare a licenţei de  utilizare a resurselor de numerotare 

Furnizorul (denumirea/numele) ...................................................................................................... 
Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 
Adresa sediului (juridică): MD-.............., r-l .................................................................................... 

mun./or. ..................................................................................................  
comuna ................................................................................................... 
satul ......................................................................................................... 

 
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de .........../............./..........., 
                                                                                                                                                                             (data/luna/anul) 
ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare Seria ......... nr. ...............din ........../............/..........., 
            (data/luna/anul) 
Telefon: .................................................................... Fax .................................................................. 
E-mail .........................................................Pagina de Internet ......................................................... 
Administratorul .................................................../......................................................../.................. 
       (numele/prenumele/anul naşterii) 

Reprezentantul legal ............................................./....................................................../.................., 
                                                                                                                                  (numele/prenumele/anul naşterii) 

ce se confirmă prin procura nr. ............................din ............../.............../................. (se anexează). 
        (data/luna/anul) 

Solicit revocarea  licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, seria …. nr. ……, eliberată de către 
…………….. la data de ……………………, valabilă pînă la …………………….  

Tipul resurselor de numerotare, sau blocul de numere: …………………………………………………… 
Pentru serviciul (reţeaua) …………………………………………………………………………….. 
Localitatea unde se utilizează resursele de numerotare ……………………………………………… 
Motivul revocării        …………………………………………………………………………………. 

 
Furnizorul anexează următoarele documente. 

p) procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 
q) copia licenţei de utilizare a resurselor de numerotare. 

 
Furnizorul, pe propria răspundere îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea drepturilor utilizatorilor 

finali în legătură cu revocarea   licenţei de utilizare a resurselor de numerotare.  
Furnizorul este conştient de faptul că persoanelor cărora li s-a revocat licenţa de utilizare a resurselor de 

numerotare pentru serviciul sau reţeaua respectivă, nu mai pot beneficia de acestea  pe o perioadă cuprinsă între 
3 luni şi un an de la data revocării.  
 
Semnătura reprezentantului şi ştampila furnizorului  .......................................................................... 
         L.Ş. 



  

Anexa nr.16   
la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice  

 
CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  
ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 
 

Număr .........……................ din data ........./............/.............. 
                                          (data/luna/anul) 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

CERERE 
de eliberare a duplicatului licenţei de utilizare a resurselor de numerotare 

Furnizorul (denumirea/numele) ...................................................................................................... 
Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 
Adresa sediului (juridică): MD-.............., r-l .................................................................................... 

mun./or. ..................................................................................................  
comuna ................................................................................................... 
satul ......................................................................................................... 

 
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de .........../............./..........., 
                                                                                                                                                                                            (data/luna/anul) 
ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare Seria ......... nr. ...............din ........../............/..........., 
            (data/luna/anul) 
Telefon: .................................................................... Fax .................................................................. 
E-mail .........................................................Pagina de Internet ......................................................... 
Administratorul .................................................../......................................................../.................. 
       (numele/prenumele/anul naşterii) 

Reprezentantul legal ............................................./....................................................../.................., 
                                                                                                                                  (numele/prenumele/anul naşterii) 

ce se confirmă prin procura nr. ............................din ............../.............../................. (se anexează). 
        (data/luna/anul) 

Solicit eliberarea duplicatului  licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, seria …. nr. ……, eliberată de 
către …………….. la data de ……………………, valabilă pînă la …………………….  

Tipul resurselor de numerotare, sau blocul de numere: …………………………………………………… 
Pentru serviciul (reţeaua) …………………………………………………………………………….. 
Localitatea unde se utilizează resursele de numerotare ……………………………………………… 
Motivul solicitării duplicatului ………………………………………………………………………. 

Furnizorul anexează următoarele documente. 
r) copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei solicitante; 
s) copia de pe buletinul de identitate al administratorului întreprinderii sau organizaţiei 

solicitante; 
t) copia avizului privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio, care include rezultatul 

selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare;  
u) copia avizului de coordonare a amplasamentului mijloacelor radioelectrice, eliberat de 

serviciul sanitar-epidemiologic de stat; 
v) procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 

Furnizorul, pe propria răspundere îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor de licenţă şi 
pentru veridicitatea datelor şi documentelor prezentate. 
 
Semnătura reprezentantului şi ştampila furnizorului .......................................................................... 
         L.Ş. 
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