
Proceduri privind acordarea suportului consultativ de către 

inspectorii din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare 

în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației 

  

 În calitate de autoritate publică centrală de reglementare a pieței 

serviciilor în domeniile comunicațiilor electronice, comunicațiilor poștale și 

tehnologiei informației, Agenția Națională pentru Reglementare în 

Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) este 

împuternicită cu competențe funcționale să exercite monitorizarea și controlul 

asupra activității participanților la piața serviciilor de comunicații electronice  

și poștale, asupra modului de satisfacere a cerințelor utilizatorilor prin: 

a) monitorizarea și controlul respectării obligațiilor impuse furnizorilor de 

rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații 

electronice accesibile publicului prin condițiile de autorizare generală, a 

obligațiilor ex ante impuse furnizorilor desemnați cu putere semnificativă pe 

una sau mai multe dintre piețele relevante, în conformitate cu reglementările 

specifice ce țin de activitatea lor; 

b) supravegherea și controlul respectării condițiilor (obligațiilor) cuprinse 

în licențele de utilizare a resurselor de spectru radio, de utilizare a resurselor de 

numerotare, în permisele tehnice, precum și a reglementărilor din domeniul 

utilizării acestor resurse limitate; 

c) monitorizarea și controlul calității serviciilor de comunicații electronice 

accesibile publicului, a tehnologiei informației și a serviciilor ce se supun 

reglementărilor sale; 

d) supravegherea și controlul îndeplinirii obligațiilor impuse furnizorului 

de serviciu poștal universal, precum și controlul respectării condițiilor 

regimului de autorizare generală de către furnizorii de servicii poștale; 

e) exercitarea controlului performanțelor serviciului poștal universal și a 

controlului respectării standardelor de calitate ale serviciilor prestate; 

f) monitorizarea și verificarea aplicării legislației în domeniul prevenirii 

și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. 

 Controalele se efectuează în conformitate cu procedura stabilită 

în Regulamentul aprobat de Consiliul de Administrație al ANRCETI prin 

https://www.anrceti.md/files/filefield/hotarire%20nr.09%20din%2018.08.2008%20regulam%20procedur%20control.doc


Hotărârea nr.09/2008 în temeiul prevederilor art.10 alin.(3) din Legea 

241/2007. Având în vedere art. 1 alin. (3) și pct. 2 din anexa la Legea privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012 în corelare cu 

prevederile pct. 3 și 5 din Hotărârea Guvernului nr.464/2018, ANRCETI 

exercită controlul de stat în domeniile de competență atribuite prin lege în 

conformitate cu prevederile legislației sectoriale. De notat faptul că, ANRCETI 

se regăsește în lista autorităților publice care, la efectuarea controalelor de stat, 

aplică și Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 

131/2012, în măsura în care nu contravine prevederilor normelor menționate 

supra. Astfel, în procesul controlului, inspectorii din cadrul ANRCETI 

urmează să respecte, cu precădere prevederile legislației sectoriale, dar și Legii 

nr. 131/2012 (în partea aplicabilității acesteia ANRCETI).                      

  Cele mai frecvente încălcări depistate în procesul controalelor efectuate 

de către ANRCETI: 

 Încălcări tipice Prescripții 

1 Încălcarea termenului de prezentare a rapoartelor 

statistice 

Stabilirea termenului de 

înlăturare a încălcărilor și 

monitorizarea executării 

prescripției 

2 Necorespunderea contractelor de furnizare a 

serviciilor, încheiate cu utilizatorii finali, 

prevederilor actelor normative în vigoare 

Stabilirea termenului de 

înlăturare a încălcărilor și 

monitorizarea executării 

prescripției 

3 Nerespectarea condițiilor autorizării generale Stabilirea termenului de 

înlăturare a încălcărilor și 

monitorizarea executării 

prescripției 

4 Încălcarea termenului de prezentare a rapoartelor 

privind veniturile provenite din domeniile 

reglementate și/sau prezentarea informației 

neveridice în rapoartele respective 

Stabilirea termenului de 

înlăturare a încălcărilor și 

monitorizarea executării 

prescripției 

5 Neexecutarea obligației legale de informare a 

ANRCETI despre schimbarea datelor incluse în 

Notificarea inițială 

Stabilirea termenului de 

înlăturare a încălcărilor și 

monitorizarea executării 

prescripției 

https://www.anrceti.md/files/filefield/3.1.1%20Legea%20comunica%C5%A3iilor%20electronice%20(nr.%20241-XVI,%2015.11.2007).doc
https://www.anrceti.md/files/filefield/3.1.1%20Legea%20comunica%C5%A3iilor%20electronice%20(nr.%20241-XVI,%2015.11.2007).doc


6 Neachitarea plății de reglementare în termenul legal 

stabilit 

Stabilirea termenului de 

înlăturare a încălcărilor și 

monitorizarea executării 

prescripției 

7 Neexecutarea obligației legale de afișare pe site-urile 

oficiale și/sau în oficiile întreprinderilor a informației 

cu privire la parametrii de calitate pentru serviciile 

furnizate 

Stabilirea termenului de 

înlăturare a încălcărilor și 

monitorizarea executării 

prescripției 

Acestea de obicei sunt ulterior înlăturate în termenii stabiliți de ANRCETI 

sau imediat în procesul desfășurării procedurii de control. În cazul în care, 

acestea nu se execută, agenții constatatori din cadrul ANRCETI sunt în drept 

să inițieze procedura contravențională pentru : 

a) Nerespectarea prescripției privind remedierea încălcării obligațiilor 

stabilite în condițiile de autorizare generală; 

b) Nerespectarea prescripției privind remedierea încălcării obligațiilor 

stabilite în condițiile licenței; 

c) Nerespectarea prescripției privind remedierea încălcării reglementărilor 

din domeniul comunicațiilor electronice sau al tehnologiei informației; 

d) Omiterea executării prescripției cu privire la remedierea abaterilor de la 

reglementările în domeniul comunicațiilor poștale sau de la normele tehnice 

privind mijloacele radioelectronice utilizate în scopuri civile care emit unde 

electromagnetice. 

Drepturile inspectorilor în procesul controlului sunt reglementate de art. 

10 al Legii 241/2007, precum și art. 23 al Legii 131/2012. Astfel, potrivit 

prevederilor menționate, inspectorii care realizează misiunea de control au 

următoarele drepturi: 

a) să aibă acces la documentele ce țin de activități din domeniile 

reglementate, practicate conform autorizării generale sau licenței, inclusiv la 

informația ce prezintă secret comercial, asigurând confidențialitatea acestora, 

în condițiile legii, precum și să întreprindă măsuri de conservare a 

documentației și informației în modul și în condițiile stabilite de lege; 

b) să aibă acces liber în încăperile și pe teritoriul furnizorilor de rețele 

și/sau servicii; 



c) să solicite și să obțină de la furnizorii de rețele și/sau servicii de 

comunicații electronice și poștale informațiile necesare, inclusiv date statistice, 

copii, extrase din documente, asigurând, după caz, confidențialitatea lor; 

d) să efectueze controlul calității serviciilor de comunicații electronice, al 

respectării condițiilor autorizării generale, licenței, prevederilor actelor 

normative privind activitatea din domeniul comunicațiilor electronice. 

e) să aplice sancțiuni contravenționale, în limitele competențelor sale, 

conform legislației în vigoare; 

Astfel, în procesul controlului inspectorii au obligația: 

a) să informeze persoana supusă controlului despre drepturile și obligațiile 

acesteia; 

b) să efectueze controlul manifestând responsabilitate și obiectivitate, în 

conformitate cu împuternicirile atribuite prin dispoziția de control emisă, ținând 

cont de obiectul și scopul controlului; 

c) să respecte durata controlului (planificat sau inopinat), care nu va depăși 

3 zile lucrătoare. În cazuri excepționale, conducerea Agenției poate prelungi 

acest termen; 

d) în cadrul acțiunii de control planificate să anunțe cu cel puțin 3 zile 

înainte, prin transmiterea către furnizorul de rețele sau servicii de comunicații 

electronice sau poștale a unei înștiințări de control prin fax sau telefonogramă; 

e) să prezinte persoanei ce urmează a fi controlată legitimația și dispoziția 

de control, la care se anexează tematica de control; 

f) să pună la dispoziția persoanei supuse controlului, în formă electronică 

ori pe suport de hârtie, toate documentele normative și actele normative ce vor 

fi utilizate în cadrul controlului și în a căror bază se efectuează controlul; 

g) să acorde suportul necesar persoanei supuse controlului pentru 

înțelegerea deplină a prevederilor documentelor normative și actelor normative 

în a căror bază se efectuează controlul; 

h) să asigure integritatea bunurilor și a documentației persoanei supuse 

controlului; 



i) să nu divulge conținutul documentelor și al informațiilor de care a luat 

cunoștință în procesul efectuării controlului, decât în cadrul colaborării cu alte 

organe de control.        

În procesul efectuării controlului, persoana supusă controlului este în 

drept: 

a) să ia cunoștință de dispoziția de control în baza căreia a fost dispusă 

efectuarea acestuia; 

b) să prezinte explicații înregistrate sub orice formă referitoare la obiectul 

și scopul controlului; 

c) să obțină copii de pe toate registrele sau documentele ridicate pe 

parcursul controlului, precum și lista registrelor și a documentelor ridicate, 

semnată de angajații Agenției care sunt autorizați să efectueze controlul; 

d) să ia cunoștință de legitimația de serviciu a inspectorului; 

e) să fie informată referitor la drepturile și obligațiile sale; 

f) să conteste acțiunile inspectorilor; 

g) să prezinte dovezi și explicații în favoarea sa; 

h) să ceară anexarea la actul de control a oricăror documente sau copii ale 

acestora, pe care are dreptul să aplice semnătura și să dea explicații în scris, 

precum și să ceară includerea în actul de control a mențiunilor cu privire la 

unele fapte sau drepturi/obligații; 

i) să solicite o singură dată, în cazuri temeinic justificate, organului de 

control suspendarea sau amânarea controlului pentru o altă perioadă în cazul în 

care efectuarea controlului va afecta funcționarea sa normală sau va duce la 

suspendarea activității sale ori în cazul în care, din considerente obiective, ea 

nu poate fi supusă controlului; 

j) să ia cunoștință cu actul de control și de alte documente întocmite în 

cadrul controlului; 

k) să asiste personal sau prin reprezentantul său în procesul controlului; 

l) să obțină acces gratuit și autorizat la toată informația și documentele 

care se referă la controalele efectuate sau care vor fi efectuate asupra sa; 



m)  să indice organului de control adresa sa electronică la care organul în 

cauză este obligat să transmită notificările și informația/documentele aferente 

controlului. 

În același timp, persoanele supuse controlului au următoarele obligații:  

a) să permită accesul angajaților autorizați ai Agenției, în condițiile legii, 

în încăperile sale de serviciu pe parcursul programului de lucru, precum și în 

incintele clădirilor sau în orice alt loc în perimetrul căruia sunt amplasate 

rețelele, instalațiile, echipamentele, aparatele aferente activităților specifice din 

sectorul comunicațiilor electronice, în prezența persoanei supuse controlului 

sau a reprezentantului acesteia; 

b) să pună la dispoziția angajaților autorizați ai Agenției, la sediul, la locul 

în care se desfășoară controlul, toate documentele, evidențele și actele specifice 

solicitate, în original sau în copie, și să permită preluarea acestora în copie. La 

solicitarea angajaților autorizați ai Agenției, copiile vor fi certificate cu 

mențiunea „conform cu originalul” și vor fi semnate; 

c) să pună la dispoziția angajaților autorizați ai Agenției un spațiu adecvat 

în vederea bunei desfășurări a acțiunii de control; 

d) să asigure, la inițierea controlului și pe durata desfășurării acestuia, 

prezența conducătorului său ori a reprezentantului; 

e) persoana supusă controlului și angajații acesteia, în limitele 

competenței, au obligația de a coopera cu inspectorul și de a contribui la 

exercitarea drepturilor acestuia. 

Reieșind  din  prevederile  Legii  nr. 131/2012, persoanele ce practică 

activitatea de  întreprinzător și sunt supuse controlului sunt consultate la 

solicitare  privind  aplicarea  corectă  și  unitară  a  prevederilor  legislației  și 

prevenirii  încălcării acesteia. 

Acordarea suportului  consultativ persoanelor ce practică activitatea de 

întreprinzător se realizează prin următoarele metode: 

a) depunerea solicitărilor de  la persoanele fizice  și juridice ce practică 

activitatea de întreprinzător; 

b) efectuarea  vizitelor  de  consultanță  la  persoanele  fizice  și  juridice  

ce practică activitatea de întreprinzător; 



c) desfășurarea evenimentelor de  consultare tematice, sub formă de  

„mese rotunde” sau „webinare”. 

 

Lista actelor normative 

 

1) Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007; 

2) Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 

131/2012; 

3) Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 

174/2018; 

4) Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018; 

5) Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului nr. 308/2017; 

6) Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016; 

7) Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28/2016; 

8) Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de 

întreprinzător nr. 160/2011; 

9) Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008; 

10) H.G. nr. 643/2019 privind organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației; 

11) H.G. nr. 380/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru 

privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor 

în cadrul organelor de control; 

12) H.G. nr. 379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător în baza analizei riscurilor; 

13) H.G. nr. 1457/2016 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea 

serviciilor poștale.                 



ANRCETI, conform art.410 Cod Contravențional (CC), în calitate de 

agent constatator este competentă să soluționeze cauzele contravenționale pe 

contravențiile prevăzute la art.84, 246–2591, art.273 pct.1), 2), 4), 6), 10)–14), 

art.276, 278–281, art.283 alin.(1) și art.344.Sînt în drept să constate 

contravenții și să încheie procese-verbale șefii subdiviziunilor și funcționarii 

din cadrul ANRCETI, împuterniciți de către directorul sau directorii adjuncți 

ai Agenției. 

Sunt în drept să examineze cauzele contravenționale și să aplice sancțiuni 

directorul sau directorii adjuncți ai ANRCETI. 

Faptele ce constituie contravenții: 

1) Producerea, plasarea pe piață și/sau comercializarea de produse și 

prestarea de servicii periculoase pentru viața și sănătatea consumatorului, 

contrar prevederilor legale, se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 240 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 210 

la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea, în toate 

cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni 

la un an; 

2) Furnizarea neautorizată a rețelelor sau a serviciilor de comunicații 

electronice se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale 

aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de 

unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

3) Furnizarea rețelelor sau a serviciilor de comunicații electronice într-

o perioadă în care dreptul de furnizare a acestor rețele sau servicii a fost 

suspendat sau retras se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 

la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

4) Furnizarea neautorizată a serviciilor de tehnologie a informației se 

sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 



5) Furnizarea serviciilor de tehnologie a informației într-o perioadă în 

care dreptul de furnizare a acestor servicii a fost suspendat sau retras se 

sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

6) Nerespectarea condițiilor de autorizare generală de către furnizorii de 

rețele sau de servicii de comunicații electronice sau de tehnologie a informației 

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

7) Nerespectarea prescripției privind remedierea încălcării obligațiilor 

stabilite în condițiile de autorizare generală se sancționează cu amendă de la 45 

la 72 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 

150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 

amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu 

privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un 

termen de la 6 luni la un an; 

8) Utilizarea fără licență și fără permis tehnic a canalelor, a frecvențelor 

radio se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 72 la 180 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

9) Utilizarea fără licență a resurselor de numerotare în scopul furnizării 

rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice se sancționează cu 

amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 72 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 

10) Nerespectarea condițiilor prevăzute în licențele de utilizare a 

canalelor, a frecvențelor radio, a resurselor de numerotare se sancționează cu 

amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 



11) Nerespectarea prescripției privind remedierea încălcării obligațiilor 

stabilite în condițiile licenței se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități 

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 108 

la 210 unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul 

de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an; 

12) Necomunicarea (netransmiterea) autorității de reglementare a 

informației privind condițiile de acces pe proprietăți și/sau de utilizare partajată 

a infrastructurii fizice stabilite conform legislației și despre oricare modificări 

și/sau completări ale acestor condiții, de asemenea netransmiterea unei copii de 

pe materialul cuprinzând aceste condiții, publicat pe pagina web oficială, dacă 

aceasta există, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării acestuia se 

sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

13) Nepublicarea în termenul stabilit de legislație a contractului de acces 

pe proprietatea publică pe pagina web oficială, dacă aceasta există, precum și 

netransmiterea acestui contract, în copie, autorității de reglementare se 

sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

14) Nepublicarea în termenul stabilit de legislație a deciziei autorității de 

reglementare sau a hotărârii judecătorești definitive și irevocabile pe pagina 

web oficială, dacă aceasta există, în cazul în care dreptul de acces asupra unui 

imobil proprietate publică se exercită în temeiul unuia din aceste documente, 

ori neaducerea deciziei respective la cunoștința publicului prin alte modalități 

se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

15) Încălcarea normelor tehnice privind mijloacele radioelectronice, 

utilizate în scopuri civile, care emit unde electromagnetice se sancționează cu 

amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 



16) Nerespectarea prescripției privind remedierea încălcării 

reglementărilor din domeniul comunicațiilor electronice sau al tehnologiei 

informației se sancționează cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale 

aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfășura 

o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an; 

17) Omiterea executării prescripției cu privire la remedierea abaterilor de 

la reglementările în domeniul comunicațiilor poștale sau de la normele tehnice 

privind mijloacele radioelectronice utilizate în scopuri civile care emit unde 

electromagnetice se sancționează cu amendă de la 42 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 

la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea de 

dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an; 

18) Utilizarea sau conectarea la rețelele de comunicații electronice a 

echipamentelor de comunicații electronice sau poștale care nu sunt însoțite de 

declarația de conformitate emisă de producător, reprezentantul său autorizat ori 

importator în baza certificatului de conformitate ori a rapoartelor de încercări, 

sau care nu sunt marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile se 

sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 

19) Instalarea sau utilizarea neautorizată a echipamentelor de 

radiocomunicații de emisie în mijloacele de transport se sancționează cu 

amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 

20) Crearea și operarea neautorizată a mijloacelor de comunicații 

electronice susceptibile să cauzeze prejudicii sănătății oamenilor care locuiesc 

în zona lor de influență se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități 

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 

la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

21) Încălcarea regulilor de protecție a liniilor și instalațiilor de 

comunicații electronice se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități 

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități 



convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 

la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

22) Executarea lucrărilor de construcție în zonele de protecție a liniilor, 

cablurilor și instalațiilor de comunicații electronice fără autorizația 

proprietarului acestor linii, cabluri și instalații se sancționează cu amendă de la 

30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 

la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 

amendă de la 102 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

23) Instalarea sau utilizarea stațiilor de radiocomunicații, inclusiv a 

antenelor de emisie, fără coordonarea cu organul abilitat și fără obținerea de la 

acesta a autorizației de utilizare se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de 

unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de 

unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă 

de la 60 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

24) Plasarea pe piață a echipamentelor de comunicații electronice sau 

poștale care nu sunt însoțite de declarația de conformitate emisă de producător, 

reprezentantul său autorizat ori importator în baza certificatului de conformitate 

ori a rapoartelor de încercări, sau care nu sunt marcate conform reglementărilor 

tehnice aplicabile se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități 

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

25) Refuzul neîntemeiat al furnizorului de date de a asigura 

disponibilitatea datelor și de a furniza date prin intermediul platformei de 

interoperabilitate, inclusiv prin invocarea, în scopul refuzului, a informațiilor 

sau datelor eronate, neautentice sau incomplete, se sancționează cu amendă de 

la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, 

cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

26) Refuzul neîntemeiat de a presta un serviciu public prin motivarea 

neprezentării de către solicitant a documentelor, în cazul în care prestatorul 

serviciului public în cauză are acces la datele conținute în aceste documente 

prin intermediul platformei de interoperabilitate, se sancționează cu amendă de 

la 30 la 90 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a deține o anumită 

funcție sau de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 

luni la 1 an; 

27) Nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare de către 

participanții la schimbul de date a cerințelor de securitate și confidențialitate 



față de schimbul de date se sancționează cu amendă de la 36 la 60 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 

la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

28) Utilizarea de către consumator a informațiilor consumate prin 

platforma de interoperabilitate cu încălcarea sau în afara temeiului și scopului 

legal declarant se sancționează cu amendă de la 15 la 20 de unități 

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 

la 100 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

29) Neîndeplinirea de către participanții la schimbul de date, în termenul 

stabilit, a deciziei autorității competente de asigurare a schimbului de date și a 

interoperabilității privind conectarea la platforma de interoperabilitate sau a 

deciziei de suspendare a furnizării datelor sau de deconectare de la platforma 

respective se sancționează cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale 

aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de 

unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

30) Schimbul de date transfrontalier efectuat cu încălcarea legislației 

privind schimbul de date și interoperabilitatea se sancționează cu amendă de la 

36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, 

cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

31) Producerea în orice mod a perturbațiilor prejudiciabile 

echipamentelor și rețelelor de comunicații electronice se sancționează cu 

amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 18 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 

32) Încălcarea parametrilor tehnici de emisie autorizați se sancționează 

cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 18 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei 

juridice; 

33) Emisia electromagnetică intenționată, care produce perturbații 

prejudiciabile altor mijloace tehnice de radiocomunicații, se sancționează cu 

amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 



răspundere, cu amendă de la 60 la 240 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 

34) Împiedicarea funcționării echipamentelor sau a rețelelor de 

comunicații electronice se sancționează cu avertisment ori cu amendă de la 6 la 

18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 30 de 

unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă 

de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

35) Încălcarea normelor de emisie electromagnetică sau de perturbații 

industriale admisibile pentru radiorecepție, împiedicarea recepționării 

programelor audiovizuale se sancționează cu amendă de la 18 la 42 de unități 

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 

la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

36) Conectarea neautorizată sau admiterea conectării neautorizate a 

echipamentelor terminale sau a altor mijloace de comunicații electronice la 

rețelele de comunicații electronice, inclusiv la liniile de abonat, se sancționează 

cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 36 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

37) Refuzul neîntemeiat al unui furnizor autorizat de rețele sau de servicii 

de a conecta la rețelele sau la serviciile sale un alt furnizor autorizat de rețele 

sau de servicii se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale 

aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 150 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

38) Executarea lucrărilor în domeniul comunicațiilor electronice fără 

acordul proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil ori în lipsa hotărârii 

judecătorești privind executarea acestor lucrări se sancționează cu amendă de 

la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 

90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, 

cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

39) Deteriorarea intenționată a liniilor, instalațiilor, echipamentelor de 

comunicații electronice și poștale se sancționează cu amendă de la 24 la 90 de 

unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 120 de 



unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă 

de la 30 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

40) Francarea trimiterilor poștale cu mărci poștale utilizate sau 

neautorizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii se sancționează cu 

amendă de la 2 la 4 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă 

de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, 

cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei juridice; 

41) Confecționarea pentru desfacere ori desfacerea cu bună știință de 

mărci poștale false, de clișee ale mașinilor de francare sau de sigilii poștale se 

sancționează cu amendă de la 24 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 90 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 180 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

42) Predarea spre expediere prin orice tip de trimitere poștală a obiectelor 

care, la manipulare sau la transport, prezintă pericol pentru sănătatea 

oamenilor, a obiectelor cu caracter obscen fără a declara natura lor reală se 

sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu 

funcție de răspundere; 

43) Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii publice în domeniul 

comunicațiilor electronice și al tehnologiei informației se sancționează cu 

amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă 

de la 70 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere, cu amendă de la 60 la 240 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 

44) Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii publice în domeniul 

comunicațiilor poștale se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități 

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 

la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. 


