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NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la 

aprobarea formularelor tip ale documentelor aferente procedurii autorizării desfășurării 

activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de 

comunicaţii electronice la frontiera de stat 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:  

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei (ANRCETI) 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite:  

Proiectul hotărârii propus este elaborat în temeiul și în conformitate cu prevederile art. 76 

din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 34), și are scopul actualizării și conformării la legislația în 

vigoare aferentă domeniului comunicațiilor electronice reglementat de ANRCETI, precum și  

în temeiul: art. 171 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare; Legii 

privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr.160/2011 (Anexa. 1, 

comp. II, poziția 78) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494), cu 

modificările ulterioare; art. 25 din Legea cu privire la frontiera de stat nr. 215/2011 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 76-80, art. 243), cu modificările ulterioare. 

 

Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare formularele tip ale documentelor 

aferente procedurii autorizării desfășurării activităţilor de instalare, operare, gestionare, 

mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat.  

Necesitatea elaborării proiectului de hotărâre sus menționată, a fost condiționată de 

modificările operate, prin Legea nr. 185 din 21.09.2017 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 371-382, art. 632), la Legea comunicaţiilor electronice nr.241 din 

15.11.2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, 

art.679) (în continuare denumită Legea nr.241/2007) în special, prin completarea cu art. 171.  

Până la moment, activităţile de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare 

a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat se realizau în conformitate cu  

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 19 din 13.02.2009 cu privire la 

aprobarea condiţiilor specifice privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, 

gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat 

a Republicii Moldova şi a formularelor documentelor aferente procedurii de autorizare a 

acestor activităţi. 

Potrivit acestei Hotărâri, pentru obținerea dreptului de realizare a activităților la frontiera de 

stat furnizorii urmau să solicite de autoritățile coordonatoare și să prezinte la ANRCETI  

copiile avizelor Serviciului de Informaţii şi Securitate, Inspectoratului General al Poliţiei de 

Frontieră, Inspectoratului Ecologic de Stat şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din 

zona respectivă, cerințe prevăzute și de Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de 

instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice 

la frontiera de stat a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2008. 
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Potrivit modificărilor operate la Legea nr. 241/2007, obligația de informare și de solicitare a 

avizelor de la autoritățile coordonatoare revine deja Agenției care, prin intermediul ghişeului 

unic, va înştiinţa Serviciul de Informaţii şi Securitate, Inspectoratul General al Poliţiei de 

Frontieră, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului şi autorităţile administraţiei publice locale 

din zona respectivă pentru a se asigura (cu sau fără solicitarea unei vizite de control din partea 

organelor în cauză) de corespunderea condiţiilor prevăzute de legislaţie pentru tipul de 

activitate solicitat. În cel mult 10 zile de la data înştiinţării, organele solicitate vor transmite 

Agenţiei copiile avizelor privind rezultatele verificării efectuate. 

 

Dar fiind faptul că Legea nr. 241/2007 a fost completată cu lista documentelor care trebuie 

să însoțească cererea pentru desfășurarea activităților la frontiera de stat precum și referințele la 

modul de solicitare, acordare, suspendare şi de retragere a autorizării generale pentru 

activităţile de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de 

comunicaţii electronice la frontiera de stat, nu este necesar stabilirea de către ANRCETI a 

acestora. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Nu necesită. Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale la legislația  Uniunii 

Europene.  

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Proiectul de Hotărâre include doar formularele tip ale Cererii privind autorizarea desfășurării 

activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de 

comunicaţii electronice la frontiera de stat și a Autorizației pentru desfășurarea activităților de 

instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice 

la frontiera de stat. Dat fiind faptul că formular fişei de descriere abstractă a reţelei la frontiera 

de stat este identic fișei prevăzute în Anexa nr.2 la Regulamentul privind regimul autorizării 

generale în domeniul comunicaţii electronice aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr.54 din 28 decembrie 2017, proiectul de hotărâre nu include 

formularul acestei fișe, doar se face referință la sursa sus menționată. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor 

suplimentare atât din partea furnizorilor cât și a statului. 

Implementarea și realizarea proiectului propus va asigura transparența prevederilor legale 

precum și reducerea procedurilor birocratice de avizare a intenției de realizare a activităților din 

domeniul comunicațiilor electronice la frontiera de stat.  

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Proiectul Hotărârii este elaborat în temeiul și în conformitate cu cerințele legislației 

naționale și europene și nu vine în contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale 

la care Republica Moldova este parte. 

Proiectul Hotărârii se încorporează perfect în sistemul actelor normative în vigoare, cu care 

se află în conexiune, și nu necesită modificarea și completarea cadrului normativ existent sau 

elaborarea suplimentară a altor acte normate sau reglementări pentru implementarea acestuia. 
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Dat fiind faptul că Hotărârea propusă va înlocui Hotărârea Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr. 19 din 13.02.2009, această Hotărâre este propusă spre abrogare prin alt proiect 

de hotărâre. 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența 

în procesul decizional, proiectele de Hotărârii ale Consiliului de Administrație al ANRCETI  se 

supun spre consultare publică pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, 

compartimentul ”Transparența decizională”. 

 

 

Director ANRCETI         Octavian RĂU 

http://www.anrceti.md/

