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CONSILIUL DE ADMINISTRAcIE 
 

H O T � R Â R E 

 

Nr. _______ din  __________ 

 

bd. _tefan cel Mare, 134,             Telefon:                           Fax:                                     E-mail: office@anrceti.md 

MD-2012,  Chi`inău                    +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85               www.anrceti.md  

 
ÎNREGISTRAT: 
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 

Nr.______din  _____________ 2023 

 

Ministru ______________________  

 
Veronica MIHAILOV-MORARU 

 

 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hot�rârea Consiliului de Administradie al Agendiei 
Nadionale pentru Reglementare în Comunicadii Electronice `i Tehnologia Informadiei 

nr. 54/2017 cu privire la regimul de autorizare general� �i licențiere din domeniul 
comunicațiilor electronice 

 

În temeiul art. 9 alin. (1), lit. a), art. 10 alin. (1), lit. a), art. 25 alin. (13) �i art. 28 alin. 

(1) din Legea nr. 241/2007 a comunicaţiilor electronice (republicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare, Consiliul de 

Administradie  
 

HOT�R�_TE: 
 

1. Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale 
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice `i Tehnologia Informaţiei nr. 54 din 

28.12.2017 cu privire la regimul de autorizare generală �i licențiere din domeniul 
comunicațiilor electronice, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 

1286 din 10 ianuarie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 18-26, art. 

71), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
1) pe tot cuprinsul textului: 

a) textul „Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007”, la 

orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea nr. 241/2007 a comunicațiilor 

electronice”, la forma gramaticală corespunzătoare; 
b) cuvintele „destinate publicului” se substituie cu cuvintele „accesibile publicului”; 
c) textul „(destinate)” se exclude;  

d) textul „Numere, prenumele” se substituie cu textul „Data, numele, prenumele”; 
2) punctul 1 va avea următorul cuprins: 

„1. Regulamentul privind regimul autorizării generale în domeniul comunicaţiilor 
electronice (în continuare - Regulament) dezvoltă normele prevăzute la Capitolul IV din 
Legea nr. 241/2007 a comunicaţiilor electronice, la Capitolul II din Legea nr. 160/2011 
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privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător �i a Legii nr. 161/2011 

privind implementarea ghi�eului unic în desfă�urarea activității de întreprinzător”; 
3) punctul 3 va avea următorul cuprins: 
„3. În cuprinsul prezentului Regulament sunt aplicabile noţiunile definite în Legea nr. 

241/2007 a comunicaţiilor electronice �i Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii 

Moldova nr. 174/2018.”;  
4) la punctul 5 textul „destinate (accesibile)” se substituie cu cuvântul „accesibile”; 

5) în anexa nr. 1 la Regulament: 

a) denumirea va avea următorul cuprins:  
„ 

Autorizarea generală de furnizare a 
rețelelor sau serviciilor de comunicații 
electronice 

Agenția Națională pentru Reglementare în 
Comunicații Electronice �i Tehnologia Informației 
bd. �tefan cel Mare, 134, MD -2012, Chi�inău, 
Republica Moldova 

 

NOTIFICARE 

privind intendia furniz�rii redelelor `i/sau serviciilor de comunicadii electronice 
Nr. ________                 din _______________ 

 

 

I. Date necesare identific�rii solicitantului `i comunic�rii eficiente cu acesta 
 

”; 
b) după textul „Municipiu/ora�:” se completează cu un rând nou cu următorul 

cuprins: 

„Sector:” 

c) după textul „mun./ora� ___________” se completează cu un rând nou cu următorul 
cuprins: „sector:______________”; 

6) în anexa nr. 2 la Regulament: 

a) la compartimentul DESCRIEREA ABSTRACT� A REcELELOR PUBLICE 
DE COMUNICAcII ELECTRONICE: 

punctul 2 se completează cu subpunctul 41) cu următorul cuprins: 
„41) NR (IMT-2020) ________________________________________________□”; 

la punctul 3: 

la subpunctul 2) textul „(de gen T-DAB)” se substituie cu textul „(de gen T-DAB/T-

DAB+)”; 
subpunctul 3) se abrogă; 

la punctul 4: 

cuvintele „de sol” se substituie cu cuvintele „la sol”; 
se completează cu subpunctele 41) �i 42) cu următorul cuprins: 
„41) stații fixe la sol geostaţionare (GSO) �i nongeostaţionare (NGSO) __________□; 

42) stații la sol în mi�care (ESIM), la bordul navelor (ESV) sau la bordul aeronavelor 
(AES) _________________□”; 

b) la compartimentul DESCRIEREA ABSTRACT� A SERVICIILOR DE 
COMUNICAcII ELECTRONICE DESTINATE PUBLICULUI: 

la punctul 5: 

la subpunctul 2) textul „(de gen T-DAB)” se substituie cu textul „(de gen T-DAB/T-

DAB+)”; 
subpunctul 3) se abrogă; 
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7) în anexă la anexa nr. 3 la Regulament textul „Legea privind activităţile de 
acreditare `i de evaluare a conformităţii nr. 235 din 01 decembrie 2011” se substituie cu 
textul „Legea nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare `i de evaluare a conformităţii”; 

8) anexa nr. 4 la Regulament va avea următorul cuprins: 
„Anexa nr.4  

la Regulamentul privind regimul 

autorizării generale în domeniul 
comunicaţii electronice  

 

Către, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații 
 Electronice �i Tehnologia Informației 

 

NOTIFICARE 

privind sistarea furniz�rii redelelor `i/sau serviciilor de comunicadii electronice 
Nr. ________                                               din _______________ 

 

 

I. Date necesare identific�rii furnizorului `i comunic�rii eficiente cu acesta 
 

1. FURNIZORUL __________________________________________________________ 

 denumirea şi forma juridică de organizare 

 

Furnizorul este înregistrat în Registrul de stat al 
persoanelor juridice, Registrul de stat al 

întreprinzătorilor individuali, Registrul de stat 
al organizaţiilor necomerciale sau Registrul 
asociaţiilor ob`te`ti locale, după caz 

Înregistrat la data ___________________ 

Dosar nr.__________________________ 

Oficiul teritorial____________________ 

IDNO_____________________________ 

Adresa juridic� a sediului furnizorului: 
Bulevard/Stradă: Bl.                         Ap.                 Of.        

Cod Po`tal: MD-____ Comuna/sat: _______________________  

Raion: 

Municipiu/Ora`:_________________________ 

Sector:________________________________ 

Tel.: ___________ Fax: ______________ 

e-mail: ___________________________ 

Pagina de internet:  

Adresa de corespondend� a solicitantului: 
Bulevard/Stradă: Bl.                         Ap.               Of.     

Cod po`tal: MD-____ 

 

Comuna/sat:______________________ 

Raion:____________________________ 

Mun./Ora` ________________________ 

Sector: 

Tel:                                Fax:  e-mail: 

Reprezentantul legal al solicitantului: 

Nume:_________________________________ 

 

Prenume:__________________________ 

IDNP:______________________________ Tel:__________Fax: ________________ 

e-mail: 
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notifică sistarea, la data ____ ____________ ______, a furnizării reţelelor `i/sau 
serviciilor de comunicaţii electronice menționate în Declarația Informativă, eliberată de 
către ANRCETI, în urma realizării Notificării înregistrate la ANRCETI cu nr. _____ din  
data de _____ ________________ ____. 

2. Furnizorul anexează următoarele documente: 
1) copia de pe buletinul/actul de identitate al administratorului furnizorului; 

2) după caz, procura pentru persoana împuternicită legal să reprezinte solicitantul în 
relaţiile cu ANRCETI la transmiterea notificării `i copia de pe buletinul/actul de identitate a 
acestei persoane. 

3. Furnizorul comunică, pe propria răspundere că: 
1) a informat utilizatorii despre intenția de sistare a furnizării rețelelor �i/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului cu ______ zile înainte de data 
sistării; 

2) a luat act de prevederile: 

a) articolului 36 alin. (2) din Legea nr. 241/2007 a comunicațiilor electronice 
conform căruia persoanelor cărora li s-a revocat dreptul de a furniza reţele `i/sau servicii de 
comunicaţii electronice li se revocă `i licenţele de utilizare a canalelor, frecvenţelor radio 

�i/sau a resurselor de numerotare pentru serviciul sau reţeaua respectivă `i nu mai pot 
beneficia de autorizare generală pentru acela`i tip de reţea sau serviciu ori de licenţa de 
utilizare a canalelor, frecvenţelor radio `i/sau a resurselor de numerotare pe o perioadă 
cuprinsă între 3 luni `i un an de la data revocării; 

b) punctului 56 din Procedura de eliberare, modificare, retragere `i cesionare a 
dreptului de utilizare a resurselor tehnice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr. 27/2010, conform căruia resursele tehnice pot fi retrase ca 

urmare a retragerii dreptului de a furniza reţele �i/sau servicii publice de comunicaţii 
electronice”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 

 

 

Membrii Consiliului      Silvia BOJOGA 

de Administrație 
         Marian POCAZNOI 
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Avizat: 

 

  

_____________________Dumitru GRICIUC 

                                       _ef DRAS 

 

  

_____________________Denis SÎTARI  

                                       _ef DCAJ 
 

 

_____________________Dumitru RUSU 

 �ef DAMI 


