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

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
mun. Chişinău
din 13 februarie 2009

Nr. 19

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
Întru executarea prevederilor 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. 57 din 21 decembrie 2010, în temeiul Regulamentului 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 din 12 august 2008, Consiliul de Administraţie al Agenţiei
HOTĂRĂŞTE:
1.

Se aprobă:
• Condiţiile specifice privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare,
mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a
Republicii Moldova, conform Anexei 1.
• Formularul Notificării adiţionale cu privire la intenţia furnizorului de a efectua activităţi
de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii
electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova, conform Anexei 2.
• Formularul Fişei de descriere abstractă a reţelelor de comunicaţii electronice
aferente autorizării activităţilor din domeniul comunicaţiilor electronice în zona de
frontieră a Republicii Moldova, conform Anexei 3.
• Formularul Declaraţiei informative tip (adiţionale), eliberată în temeiul pct. 10 al
Regulamentului 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 din 12 august 2008,
conform Anexei 4.
[Pct.1 modificat prin Hot. ANRCETI nr. 31 din 04.11.2011, în vigoare 04.11.2011]

2.

Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Preşedintele Consiliului

Sergiu SÎTNIC

Membrul Consiliului

Iurie URSU

bd. Ştefan cel Mare,134,
MD-2012, Chişinau

Telefon:
+373-22-25-13-17

Fax:
+373-22-22-28-85

E-mail: office@anrceti.md
www.anrceti.md

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
nr. 19 din 13 februarie 2009
CONDIŢIILE SPECIFCE
privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau
lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova
I.

PREVEDERI GENERALE

1. Activităţile de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de
comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova se efectuează cu
respectarea următoarelor acte:
a) Tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
b) Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007;
c) Legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova nr.215 din 4 noiembrie 2011;
d) Legii privind calitatea în construcţii nr.721-VII din 02.02.1996;
e) Legii privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr.835 din 17.05.96;
f) Legii privind protecţia mediului înconjurător nr.1515 din 16.06.93
g) Regulamentului 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 din 12.08.2008;
h) 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 A NRCETI
nr. 57 din 21 decembrie 2010 (Monitorul Oficial 22-24/127, 04.02.2011);
i) Prezentelor condiţii specifice.
[Pct.1 modificat prin Hot. ANRCETI nr. 06 din 19.02.2014, în vigoare 19.02.2014]

II. DREPTURILE SPECIFICE ALE FURNIZORULUI
2. Furnizorul de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, în continuare furnizorul, este
în drept să instaleze, opereze şi gestioneze, să menţină şi/sau să lichideze reţele de
comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova în baza Declaraţiei
informative adiţionale eliberate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (Agenţia) şi în corespundere cu
Proiectul tehnic realizat în conformitate cu prevederile Legii Nr.721-VII din 02.02.1996,
aprobat de Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR) şi coordonat cu Serviciul de
Informaţii şi Securitate (SIS) şi Serviciul Grăniceri.
III. OBLIGAŢIILE SPECIFICE ALE FURNIZORULUI
3. La desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau
lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova,
furnizorul are obligaţia :
1) să informeze Serviciul Grăniceri (în cazul necesităţii intrării/ieşirii în/din zonă de
frontieră prin punctele de trecere a frontierei de stat) despre efectuarea lucrărilor planificate

profilactice şi de reparaţie (cu indicarea organizaţiei exploatatoare, a termenelor şi conţinutului
lucrărilor) pe traseul de comunicaţii electronice cu minimum 7 zile înainte de începerea
lucrărilor;
2) să informeze Serviciul Vamal în cazul necesităţii efectuării lucrărilor planificate
profilactice şi de reparaţie pe traseul de comunicaţii electronice în zona de control vamal la
frontiera de stat (cu indicarea organizaţiei executoare a lucrărilor, conţinutului şi termenilor de
executare a lucrărilor) cu minimum 5 zile înainte de începerea lucrărilor;
3) să nu pună în pericol sănătatea populaţiei, mediul ambiant sau securitatea naţională a
Republicii Moldova, securitatea statelor vecine;
4) să nu creeze obstacole Serviciului Grăniceri în întreţinerea frontierei de stat a Republicii
Moldova şi la îndeplinirea sarcinilor acestuia;
5) să nu creeze obstacole colaboratorilor Serviciului Vamal la îndeplinirea sarcinilor
acestora, în zona de control vamal la frontiera de stat;
6) să nu pună în pericol securitatea zborurilor aeronavelor, exploatarea şi mentenanţa
instalaţiilor inginereşti, inclusiv a reţelelor de comunicaţii construite anterior, precum şi
integritatea, fiabilitatea funcţionării şi securităţii reţelelor de comunicaţii electronice din
Republica Moldova;
7) să realizeze şi să menţină pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, exigenţele
esenţiale:
a) rezistenţă şi stabilitate;
b) siguranţă în exploatare;
c) siguranţă la foc;
d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
e) izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
f) protecţie împotriva zgomotului;
8) la cererea autorităţilor abilitate şi a organelor coordonatoare, să prezinte documentele
privind autorizarea, precum şi să ofere, pe problemele de competenţă a acestor organe,
informaţii şi materiale aferente executării lucrărilor indicate în notificare;
9) să efectueze trecerea personalului, antrenat la lucrările de instalare, mentenanţă şi/sau
lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice frontierei de stat în condiţiile respectării
prevederilor Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare,
gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de
stat a Republicii Moldova, fără vize conform Registrelor (listelor, forma stabilită de
Serviciul Grăniceri), aprobate de administraţia publică locală şi trupele de grăniceri, în baza
permiselor speciale şi la prezentarea documentului de identitate;
10) să utilizeze la lucrările de instalare aparate de măsurare, alte echipamente testate, în modul
stabilit, de către instituţiile de rigoare abilitate;
11) să pună în exploatare reţeaua numai după obţinerea Procesului-verbal al măsurărilor
pozitiv, eliberat de CNFR;
12) să asigure indicii de calitate a echipamentului instalat şi montat conform prescripţiilor
tehnice;
13) să efectuează punerea în exploatare a reţelelor şi obiectelor de comunicaţii electronice
în conformitate cu prevederile Legii nr.721;
14) să opereze reţelele şi obiectele de comunicaţii electronice după punerea în exploatare a
acestora conform cerinţelor stabilite de către organele coordonatoare;
15) în cazul apariţiei informaţiei ce denotă o probabilitate sporită de producere a avariei sau
în caz de producere a avariei, să informeze în mod de urgenţă Serviciul Grăniceri despre
situaţia creată şi măsurile preconizate pentru lichidarea ei;
16) în cazul desfăşurării lucrărilor de demontare parţială sau totală a reţelelor de comunicaţii
electronice, să scoată în afara zonei de frontieră a Republicii Moldova toate componentele

demontate, precum şi echipamentul antrenat la executarea lucrărilor (parte a echipamentului);
17) să execute cu forţele şi mijloacele proprii sau ale antreprenorului care execută lucrările,
acţiuni de lichidare şi demontare a reţelei de comunicaţii electronice;
18) să desfăşoare activităţi numai în perioada luminoasă a zilei;
19) 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, în modul şi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare, a controlului calităţii
reţelelor furnizate şi al respectării prezentelor condiţii specifice şi ale prevederilor actelor
normative.
IV. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII CE REVIN AGENŢIEI ŞI ORGANELOR
COORDONATOARE
4. La desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau
lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova
Agenţia şi organele coordonatoare au drepturile şi obligaţiile stabilite în legislaţia care
reglementează activitatea acestora.
V. RESPONSABILITĂŢI
5. Nerespectarea prezentelor condiţii specifice, a legislaţiei aplicabile activităţilor
desfăşurate la frontiera de stat a Republicii Moldova, conduce la aplicarea sancţiunilor
prevăzute de legislaţia şi reglementările în vigoare.
VI. DISPOZIŢII FINALE
6. Prezentele condiţii specifice se interpretează de către Agenţie şi se aplică în
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Orice caz de neînţelegere a prezentelor
condiţii specifice va fi soluţionat în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova în
instanţele de judecată ale Republicii Moldova.
7. Prezentele condiţii specifice sunt considerate limitative şi obligatorii, minimale sau
maximale, după caz, şi pot fi modificate sau completate, la necesitate.
8. Prezentele condiţii specifice se completează de drept cu dispoziţiile legale în vigoare
din domeniile respective aferente activităţilor la frontiera de stat a Republicii Moldova.

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
nr. 19 din 13 februarie 2009

NOTIFICARE ADIŢIONALĂ
cu privire la intenţia furnizorului de a efectua activităţi de instalare, operare, gestionare, mentenanţa şi/sau lichidare a
reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova
1. Date necesare identificării furnizorului şi comunicării eficiente cu acesta:
Denumirea/Numele furnizorului de reţele:
Furnizorul este înregistrat, de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
Informaţiei, în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii, cu nr.
din:
Reprezentantul legal al furnizorului:
Nume:
Prenume:
IDNP :
Tel.:
Adresa de contact a furnizorului:
Strada:
Nr.
Localitatea:
Municipiul/Raionul:
Telefon :
Persoana de contact:
Nume:
Telefon:
Fax:

Fax:

e-mail:

Bl.
Apt.
Cod poştal:
Fax:
Prenume:
E-mail:

………………………………………………………………………………………/…………… L.Ş.
Numele/prenumele/semnătura reprezentantului legal al furnizorului

2. Tipurile de activităţi pe care furnizorul intenţionează să le efectueze în zona de frontieră a Republicii Moldova.

Activităţi

instalarea reţelei de
comunicaţii electronice

Data estimativă de
Data estimativă de
începere a lucrărilor finisare a lucrărilor

(data/luna/anul)

operare, gestionare şi/sau
mentenanţă a reţelei de
comunicaţii electronice

(data/luna/anul)

lichidare a reţelei de
comunicaţii electronice

(data/luna/anul)

Localitatea/localităţile din zona de
frontieră pe teritoriul căreia/cărora
se intenţionează a fi desfăşurate
activităţile respective

(data/luna/anul)
pe termen
nelimitat, sau
pînă la data de
(data/luna/anul)

(data/luna/anul)

………………………………………………………………………………………/…………… L.Ş.
Numele/prenumele/semnătura reprezentantului legal al furnizorului

3. Furnizorul anexează următoarele documente care fac parte integrantă din notificare (conform pct. 6, pct. 61 sau pct. 62
(după caz) din 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 din 12 august 2008):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Furnizorul îşi asumă, pe propria răspundere, responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor specifice de desfăşurare a
activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice în zona de
frontieră a Republicii Moldova şi pentru veridicitatea datelor şi documentelor prezentate.

………………………………………………………………………………………/…………… L.Ş.
Numele/prenumele/semnătura reprezentantului legal al furnizorului
[Anexa 2 modificată prin Hot. ANRCETI nr.31 din 04.11.2011, în vigoare 04.11.2011]

Anexa nr. 3
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
nr. 19 din 13 februarie 2009
FIŞĂ DE DESCRIERE ABSTRACTĂ A REŢELELOR DE COMUNICAŢII ELECTRONICE
AFERENTE AUTORIZĂRII ACTIVITĂŢILOR DIN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR
ELECTRONICE ÎN ZONA DE FRONTIERĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Numele/Denumirea solicitantului:……………………….…………………………………………….
1. Reţele publice fixe terestre
1.1. Aria furnizării(1)
Fire metalice
Cablu coaxial
1.2. Reţeaua de acces

Fibră optică
Acces radio

Reţele publice fixe
1.3. Reţeaua de transport

1.4. Tipurile de servicii a
căror furnizare este
intenţionată prin construcţia
reţelei

(3)

proprie
închiriată
proprie
închiriată
proprie
închiriată
proprie
închiriată

(de la............)
(de la............)
(de la............)
(de la............)

Acces optic

proprie
închiriată (de la............)

Fire metalice

proprie
închiriată (de la...........)

Cablu coaxial

proprie
închiriată (de la .........)

proprie
închiriată (de la..........)
proprie
(2)
Suport radio
închiriată (de la ........)
Alt mediu (de specificat) …………………………………
Fibră optică(2)

Telefonie
Transmisiuni date,
Acces la Internet
Difuzarea/Retransmisia serviciilor
de programe audiovizuale
Linii închiriate
Alte servicii (de specificat) ………………………………..

1.5.1 Banda de frecvenţe în care funcţionează segmentele radio ale reţelei de transport:…………………………..
1.5.2. Banda de frecvenţe în care funcţionează segmentele radio ale reţelei de acces:…………………………..
1.6. Stadiul furnizării:
Reţea nefuncţională (în construcţie). Data estimată a finalizării……...............
Reţea funcţională
1.7. În cazul reţelei funcţionale echipamentul a fost certificat

Da Data...........
Nu

1.8. Semnarea contractului de asigurare a compatibilităţii
electromagnetice

Da Nr..........
Nu

Data...........

1.9 Licenţa (permisul tehnic) pentru utilizarea frecvenţelor a
fost obţinută

Da Nr..........
Nu

Data...........

2. Reţele publice mobile terestre.

2.1. Tipuri:

IMT/UMTS
GSM 900/1800
CDMA 2000
alt tip de reţea .....................
BWA (acces prin radio în bandă largă)

2.2. Aria furnizării(1)
Fire metalice
2.1.

Reţele radio
celulare

Cablu coaxial
2.3. Reţeaua de transport

Fibră optică

(2)

Suport radio

(2)

Suport optic
2.4. Tipurile de servicii a
căror furnizare este permisă
de construcţia reţelei

proprie
închiriată
proprie
închiriată
proprie
închiriată
proprie
închiriată

(de la............)
(de la............)
(de la............)
(de la............)

proprie
închiriată (de la............)

Telefonie
Transmisii de date, acces internet, alte servicii

2.5.1. Banda de frecvenţe în care funcţionează segmentul radio al reţelei de transport:...........................
2.5.2. Banda de frecvenţe în care funcţionează segmentele radio ale reţelei de acces:…………………………..
2.6. Stadiul furnizării:
Reţea nefuncţională (în construcţie). Data estimată a finalizării……….....
Reţea funcţională
2.7. În cazul reţelei funcţionale echipamentul a fost certificat

Da Data...........
Nu

2.8. Semnarea contractului de asigurare a compatibilităţii
electromagnetice

Da Nr..........
Nu

Data...........

2.9 Licenţa (permisul tehnic) pentru utilizarea frecvenţelor a
fost obţinută

Da Nr..........
Nu

Data...........

……………………………………………………………………/………………. L.Ş.
Numele/prenumele/semnătura reprezentantului legal al furnizorului
[Anexa 3 modificată prin Hot. ANRCETI nr.31 din 04.11.2011, în vigoare 04.11.2011]

Anexa nr. 4
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
nr. 19 din 13 februarie 2009
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ TIP (adiţională)
eliberată în temeiul pct. 10 al Regulamentului 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 din 12.08.2008

Prin prezenta se confirmă faptul că persoana juridică ………………………. (codul
fiscal/IDNO ………………….), cu sediul pe adresa (juridică): ………………………..,
înscrisă în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice,
cu nr. ……. din ……………………, a dobândit drepturile şi obligaţiile specifice privind
desfăşurarea activităţilor de ………………………. a reţelei/reţelelor de comunicaţii
electronice pe teritoriul aferent localităţii/localităţilor ……………………………………
din zona de frontieră a Republicii Moldova, în urma realizării notificării adiţionale
înregistrate la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) cu nr. ………… din ………………….
Tipul reţelei/reţelelor de comunicaţii electronice indicate în notificarea adiţională:
………………………………………………………………………………..
Data estimativă de începere a lucrărilor: …………………………………….
Data estimativă de finisare a lucrărilor: ……………………………………..
Activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice în zona de frontieră a Republicii
Moldova este reglementată de Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din
15.11.2007 (Monitorul Oficial, 2008, nr.51-54, art. 155), Legea cu privire la frontiera de
stat a Republicii Moldova nr. 215 din 4 noiembrie 2011, tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte, precum şi 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 din 12.08.2008 (Monitorul Oficial, 2008, nr.157-159 art.979).

Director al ANRCETI

L.S.
[Anexa 4 modificată prin Hot. ANRCETI nr.31 din 04.11.2011, în vigoare 04.11.2011]
[Anexa 4 modificată prin Hot. ANRCETI nr. 06 din 19.02.2014, în vigoare 19.02.2014]

