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NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

privind proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informației pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 52 din 25.12.2008 
 
Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 52 din 

25.12.2008 cu privire la aprobarea condițiilor generale de licență pentru utilizarea canalelor 

sau frecvenţelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicații 

electronice, în continuare proiect de Hotărâre, a fost elaborat în baza prevederilor articolul 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. 

 

Condițiile generale de licență pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul 

furnizării rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicații electronice au fost aprobate prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 52 din 25.12.2008, în continuare condiții 

generale, și includ cerințe și condiții generale de utilizare a frecvențelor radio la furnizarea 

rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv rețelelor și serviciilor de 

comunicații electronice mobile celulare terestre și a serviciilor de programe audiovizuale 

(radio și televiziune). 

 

Necesitatea actualizării condițiilor generale este condiționată și de prevederile Legii privind 

reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451- XV din 30.07.2001 

(Monitorul Oficial, 2001, nr. 108-109, art. 836), în continuare Legea nr. 451/2007, care 

prevede necesitatea stabilirii condiţiilor şi cerinţelor speciale, precum şi verificării 

respectării acestora pe parcursul activităţii, pentru excluderea prejudicierii drepturilor, 

intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, mediului înconjurător şi securităţii statului a căror 

respectare este obligatorie pentru solicitantul şi titularul de licenţă la desfăşurarea activității 

respective. 

 

Menționăm că, Condițiile generale de licență au fost elaborate în conformitate cu prevederile 

Legii comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr. 51–54, art.155), în continuare Legea nr. 241/2007, care ulterior 

a fost modifică şi completată, inclusiv și în vederea reglementării importului, plasării și 

utilizării echipamentelor de comunicaţii electronice care vizează următoarele: 

Astfel, pentru conformarea la Legea nr. 241/2007 condițiile generale de licență au fost 

completate cu următoarele prevederi: 

1) Importul echipamentelor de comunicaţii electronice se efectuează în baza unui 

contract de livrare, în care se indică obligatoriu cerinţele esenţiale aplicabile, 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. 

2) Echipamentele de comunicaţii electronice se plasează pe piaţă numai dacă sânt 

conforme cu cerinţele esenţiale, pe baza unei declaraţii de conformitate emise pe propria 

răspundere de producător, reprezentantul său autorizat ori importator în temeiul documentaţiei 

tehnice a producătorului, prin care se atestă conformitatea produselor, sau în baza unui certificat 

de conformitate eliberat de organismul de certificare a produselor din domeniul 
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comunicaţiilor electronice acreditat şi recunoscut. Echipamentele de comunicaţii electronice 

trebuie să fie marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile. 

3) Se interzice plasarea pe piaţă şi utilizarea echipamentelor de comunicaţii electronice 

care nu corespund cerinţelor esenţiale, nu sânt însoţite de declaraţia de conformitate emisă 

de producător, reprezentantul său autorizat ori importator în baza certificatului de conformitate 

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

aplicabile. 

 

De asemenea, întru asigurarea respectării Legii nr. 241/2007 condițiile generale au fost 

completate cu prevederi care vizează declararea nevalabilității licenței în cazul în care 

titularul licenţei nu a utilizat, într-o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni, 

niciunul/niciuna dintre canalele sau frecvenţele radio ori alocate prin licenţă. 

 

Modificarea Condițiilor generale de licențe a fost condiționată și de modificarea și 

expunerea în redacție nouă (Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr. 57 din 21 

decembrie 2010 (Monitorul Oficial, 2011, nr. 22-24, art. 127) a 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 Agenţiei nr.10 din 28 august 2008, care a stat la baza elaborării condițiilor 

generale de licență. 
 
Aprobarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013 - 2020, 

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 116 din 11 februarie 2013 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, art.161), la fel, a condiționat modificarea 

Condițiilor generale în vederea transmiterii/revinderii altei persoane a licenţei sau frecvenţele 

radio atribuite prin licenţa. Potrivit Programului dat, titularul licenţei nu este în drept să 

transmită/revândă altei persoane licenţa sau frecvenţele radio atribuite prin licenţa, cu excepţia 

dreptului de utilizare a acestor resurse în conformitate cu condiţiile de licenţă, legislaţia şi 

reglementările în vigoare şi/sau utilizării partajate a frecvenţelor radio pentru acoperirea 

zonelor rurale cu o densitate redusă a populaţiei. 

 

Având în vedere că prin Legea nr. 451/2007, condiţiile de licenţă sunt definite ca 

totalitatea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin legile ce reglementează expres activităţile 

licenţiate, a căror respectare este obligatorie pentru solicitantul şi titularul de licenţă la 

desfăşurarea genului respectiv de activitate, în proiectul hotărârii au fost incluse prevederile 

actelor sus menționate. 

 

În scopul asigurării transparenței decizionale, proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.52 din 25.12.2008 a fost expus spre consultare 

publică pe pagina oficială a ANRCETI în perioada 05 – 21 mai 2015. În cadrul procesului de 

consultare publică a proiectului hotărârii, au parvenit în total 14 recomandări, inclusiv de la 

MTIC, S.A.”Orange” și S.A.”Moldcell”, care au fost incluse în sinteza recomandărilor. Ca 

urmare a examinării recomandărilor depuse, 9 recomandări au fost acceptate deplin sau de 

principiu și 5 recomandări au fost respinse, aducându-se argumentările de rigoare ale 

ANRCETI.  

Astfel, prin proiectul de hotărâre Condițiile generale de licență de utilizare a canalelor sau 

frecvențelor radio au fost adaptate la exigențele impuse în scopul perfecționării și actualizării 

cadrului de reglementare actual. 

 

Ala BAIDAUZ 

Şef Direcție Dezvoltare Reglementări 


