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NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru modificarea şi 

completarea 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 

Administrație ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010 

 

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru modificarea şi 

completarea 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 Administrație ANRCETI nr. 

57 din 21 decembrie 2010 și înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 

808 din 31 ianuarie 2011 (Monitor Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 22-24, art. 

127) cu modificările și completările ulterioare a fost elaborat în baza prevederilor 

articolului 22 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale nr. 317 din 18.07.2003 (Monitorul Oficial, 2003, 

208-210 art. 783) vizând reexaminarea actelor normative pentru evaluarea compatibilităţii 

cu actele legislative şi alte acte normative întru a căror executare s-au emis, precum şi cu 

reglementările legislaţiei comunitare. 

Regulamentul menționat prevede, în principal, procedura de depunere a notificării 

privind intențiile de furnizarea a rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice 

precum și de depunere a cererii/declarației de eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor 

limitate stabilită în conformitate cu Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind 

reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (Monitor Oficial al Republicii 

Moldova, 2014, nr. 92-98, art. 222), în continuare Legea nr.451/2001, care determină 

cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de 

întreprinzător şi este orientată spre asigurarea respectării condiţiilor stabilite prin această 

lege precum şi în scopul creării unor beneficii pentru solicitanți de licență. 

Având în vedere că prin Legea nr. 26 din 13 martie 2014 a fost modificată și 

completată Legea nr. 451/2001, prin proiectul de hotărâre, se propune de a opera 

modificările respective în Regulament în vederea modificării listei documentelor care 

urmează a fi depuse de către solicitanți la ANRCETI pentru a beneficia de regimul de 

autorizare generală și de licențe de utilizare a resurselor limitate. 

Astfel, potrivit modificărilor, solicitanții urmează să prezinte la ANRCETI copia de pe 

decizia de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei dar nu a certificatului de 

înregistrare a întreprinderii. În cazul în care se solicită prelungirea, reperfectarea, 

suspendarea, retragerea, eliberarea copiilor şi a duplicatului licenţei, solicitantul urmează 

să depună la ANRCETI numai documentele care necesită actualizare sau conţin date 

diferite de cele prezentate la momentul notificării sau eliberării licenţei. 

Prin proiectul hotărârii se propune completarea Regulamentului cu prevederi vizînd 

oferirea posibilităților, solicitantului de a depune o nouă notificare după înlăturarea cauzelor 

care au servit drept temei pentru respingerea notificării precedente. 

Prin proiectul Hotărârii se propune și completarea punctului 29 alineatul 2) cu unele 

prevederi ce țin de utilizarea resurselor de numerotare și anume: 

 furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice doar cu utilizarea resurselor de 

numerotare din planul naţional de numerotare al Republicii Moldova; 

 interzicerea transmiterii/asignării resurselor de numerotare din planul naţional de 

numerotare al Republicii Moldova furnizorilor sau utilizatorilor aflaţi peste 

hotarele Republicii Moldova; 
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 interzicerea distribuirii/transmiterii/asignării pe teritoriul Republicii Moldova a 

resurselor de numerotare de orice formă (cartele SIM, numere virtuale etc.) ce aparţin 

planurilor naţionale de numerotare ale altor state. 

Propunerea dată este bazată pe lipsa prevederilor concrete în acest sens, fapt ce dă 

posibilitatea furnizării ilegale a serviciilor de comunicații electronice pe teritoriul Republicii 

Moldova cu utilizarea cartelelor SIM (contractarea serviciilor de comunicaţii electronice cu 

utilizarea resurselor de numerotare ale altor ţări) ale unor operatori de telefonie mobilă din 

străinătate sau prin intermediul numerelor extra – teritoriale (de tip M2M, DID etc.) care 

constă în revânzarea serviciilor de comunicaţii electronice de către operatorii străini 

neînregistraţi în Republica Moldova precum şi transmiterea/asignarea/utilizarea resurselor 

de numerotare din Planul Național de Numerotare al Republicii Moldova, alocate pentru 

telefonia fixă, pentru originarea apelurilor din alte țări. 

Menţionăm că conform Raportului 194 al Comitetului de Comunicaţii Electronice 

(ECC) din 17 aprilie 2013 din cadrul CEPT (Conferința Europeană a Administrațiilor de 

Poştă și Telecomunicații), la care Republica Moldova este parte, ţările ar trebui să refuze 

utilizarea permanentă a numerelor telefonice în afara teritoriului ţării unde au fost atribuite 

numerele (extra-teritorială). Prin argumentele aduse în baza Raportului menţionat, ECC 

concluzionează că, în general, utilizarea extra - teritorială a numerelor E.164 nu ar trebui să 

fie permisă, deoarece efectele negative sunt mai mari decât beneficiile percepute. 

CEPT recomandă următoarele: 

• țările ar trebui, în general, să refuze atribuirea numerelor E.164 aparținând planului 

de numerotare naţional pentru a fi utilizate în afara teritoriului său pe o bază 

permanentă; 

• ţările ar trebui, în general, să nu permită utilizarea numerelor E.164 aparținând 

unui plan de numerotare dintr-o altă țară pe teritoriul său pe o bază permanentă. 

 

De asemenea, prin proiectul Hotărârii se completează Regulamentul cu prevederi ce 

urmează a fi respectate de către furnizori privind gestiunea reţelelor publice de comunicaţii 

electronice în zonele de protecţie, care vizează executarea, lucrărilor de pozare, completare 

şi reparaţie a reţelelor de comunicaţii electronice prin cablu ce trec prin terenurile agricole, 

sectoarele de livezi şi vii, de lichidare a avariilor şi de deservire în conformitate cu Regulile 

privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de 

protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice aprobate prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 284 din 13.04.2009 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2009, nr.83-85, art.365). 

Ținând cont de faptul că prin Legea 87 din 29.05.2014 a fost modificată Legea 

comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, proiectul de hotărâre prevede 

și completarea Regulamentului, a compartimentului ce tine de obligația furnizorului privind 

condiţiile tehnice ale furnizării reţelelor cu cerințe ce vizează importul și plasarea pe piață a 

echipamentelor de comunicaţii electronice. 

Astfel, în sensul acestor prevederi, importul echipamentelor de comunicaţii electronice 

se efectuează în baza unui contract de livrare şi a declaraţiei de conformitate emise de 

importator, înregistrată de organismul de certificare a produselor din domeniul 

comunicaţiilor electronice, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile. 

Echipamentele de comunicaţii electronice se plasează pe piaţă numai dacă sânt conforme cu 

cerinţele esenţiale și trebuie să fie marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile. Se 

interzice plasarea pe piaţă şi utilizarea echipamentelor de comunicaţii electronice care nu 

corespund cerinţelor esenţiale etc. 
 

 În scopul pregătirii analizei preliminare a impactului de reglementare, proiectul de 
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Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru modificarea și completarea 

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 Administrație ANRCETI 

nr. 57 din 21 decembrie 2010 a fost expus spre consultare publică pe pagina oficială a 

ANRCETI în perioada 03 august – 18 august 2015. Pe parcursul perioadei de consultare 

publică, în adresa ANRCETI, au parvenit 17 recomandări de la S.A.”Moldcell”, 

S.A.”Moldtelecom” și S.A.”Orange”, care au fost incluse în sinteza recomandărilor. În 

rezultatul examinării acestora, 10 recomandări sunt acceptate, 4 - acceptate de principiu cu 

unele modificări și completări și 3 recomandări au fost respinse, aducând argumentele de 

rigoare.  

Analiza preliminară a Impactului de Reglementare a fost examinată în cadrul ședinței 

Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător în Republica Moldova 

din data de 16 decembrie 2015 (Procesul –verbal nr. 27). În rezultatul examinării s-a decis de 

a accepta Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare pentru proiectul de Hotărâre 

pentru modificarea şi completarea 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 Administrație 

ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010. 

ANRCETI expune la consultare publică repetată proiectul de Hotărâre a Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI pentru modificarea și completarea 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 Administrație ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010. În 

urma acestei consultări publice, ANRCETI va finaliza proiectul și va pregăti Analiza finală a 

Impactului de Reglementare pentru a fi prezentată Grupului de lucru pentru reglementarea 

activității de întreprinzător. 

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi propuneri pe marginea proiectului 

menţionat, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău; prin fax: 

022 222 885 sau e-mail: office@anrceti.md.  

Data limită de prezentare a recomandărilor este 16.02.2015. 

 

 

Ala BAIDAUZ 

Șef adjunct Direcție Dezvoltare Reglementări 
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