
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Cine poate deveni Furnizor de reţele şi/sau  servicii publice  de comunicaţii 

electronice? 

 Persoane fizice şi juridice înregistrate în Republica Moldova. 

 

 Cum devin Furnizor? 

 Depunînd la ANRCETI o Notificare 

 

 Definitie: Notificarea este definită de Legea comunicaţiilor electronice nr. 

241-XVI din 15.11.2007 (Legea 241/2007), drept o declaraţie depusă către 

ANRCETI ce cuprinde intenţia de a începe furnizarea reţelelor şi/sau 

serviciilor de comunicaţii electronice şi un set minim de informaţii 

necesare pentru a ţine Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii 

de comunicaţii electronice. 

 

 Actele necesare la notificare? 

 Pentru a deveni furnizor de reţele şi/sau servicii publice de 

comunicaţii electronice este necesar: 

 formularul tip al notificării - Anexa nr. 2  la Regulamentul 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 

(Regulament); 

 fişa de descriere a reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii 

electronice - Anexa nr. 3 la Regulament; 

 actul de identitate al persoanei cu funcţii de răspundere-administrator 

(în copie). 

 

 Cum transmit notificarea la ANRCETI? 

 Prin următoarele moduri: 

 prin depunere, personal sau de către un reprezentant legal al 

solicitantului ori al furnizorului, sub luare de semnătură; 

 prin serviciul de trimitere poştală recomandată, cu  

confirmare de primire; 

 printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură 

digitală autentică, bazată pe un certificat al cheii publice,nesuspendat 

sau nerevocat la momentul respectiv. 

 

 



 

 

 Cine trebuie să se notifice? 

 Furnizorii care intenţionează să furnizeze: 

 

o Reţele: 

 terestre cu acces  la puncte fixe;   

 terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice;   

 terestre de transport a comunicaţiilor electronice; 

 radio mobile celulare terestre; 

 terestre de radiodifuziune; 

 cu acces prin satelit. 

 

Notă: Furnizarea rețelei de comunicații electronice cuprinde activităţi ce 

constau, în totalitate sau în parte, în instalarea, operarea, gestionarea sau 

punerea la dispoziţia unui terţ autorizat, atât a reţelei de comunicaţii 

electronice, precum şi/sau a infrastructurii asociate acesteia. Aceste 

activităţi pot viza proiectarea sau executarea lucrări de construcţie/ montare 

a reţelelor de comunicaţii electronice/ infrastructurii asociate, precum şi 

lucrări de instalare sau conectare a echipamentelor de comunicaţii 

electronice; configurarea echipamentelor reţelei, precum şi monitorizarea 

funcţionării, diagnosticarea şi întreţinerea unei reţele de comunicaţii 

electronice/ infrastructurii asociate; monitorizarea, supravegherea sau 

verificarea accesului fizic la reţea/ infrastructură asociată şi al 

comunicaţiilor în reţea, precum şi managementul informaţiilor transmise în 

reţea; acordarea către un alt furnizor a accesului neexclusiv la reţea/ 

infrastructură asociată, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii 

electronice prin intermediul acesteia. 

 

o Servicii:   

 de telefonie; 

 de transport apeluri; 

 de linii închiriate; 

 de transmisiuni date; 

 de acces la Internet; 

 de programe audiovizuale. 

 

 Important: NU sunt supuse regimului de autorizare generală activităţile ce 

ţin de furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor speciale de comunicaţii 

electronice şi furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii 



 

 

electronice exclusiv pentru necesităţi proprii, iar persoanele care 

intenţionează să furnizeze exclusiv acest tip de reţele şi/sau servicii de 

comunicaţii electronice nu au obligaţia transmiterii notificării prevăzute la 

pct.7 al Regulamentului. 

 

 Atenţie: 

 Notificarea se consideră realizată în cazul în care au fost îndeplinite 

toate cerinţele legale privind transmiterea forma şi conţinutul 

documentelor prezentate. 

 Pînă la realizarea notificării  nu puteţi furniza reţele sau servicii de 

comunicaţii electronice. 

 

 În ce cazuri îşi pierde valabilitatea Autorizarea genarală? 

 Dreptul oferit prin autorizarea generală poate fi revocat, conform 

actelor normative în vigoare, în următoarele cazuri: 

 existenţa unei notificări/cereri din partea titularului, depuse conform 

formularului-tip -Anexa nr.5 la Regulament; 

 neînlăturarea, în termenele stabilite, a circumstanţelor ce au dus la 

suspendarea dreptului prevăzut în autorizarea generală; 

 prin hotărîre judecătorească definitivă, conform legislaţiei în vigoare. 

 

 Autorizarea generală îşi pierde valabilitatea în următoarele cazuri: 

 prin revocare;  

 la lichidarea furnizorului de reţele şi/sau servicii şi excluderea 

acestuia din registrele de stat respective; 

 furnizorul de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice a 

notificat ANRCETI, în condiţiile prezentei legi, în vederea sistării 

furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice. 

 

 Atenţie: 

 Despre orice modificare a datelor cuprinse în Notificare şi 

Declaraţia informativă tip, furnizorul va informa Agenţia, în termen 

de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării modificărilor respective 

la instituţiile abilitate, prin transmiterea la Agenţie a unei notificări 

adiţionale, şi, respectiv, obţinerea unei noi Declaraţii informative tip 

cu anularea Declaraţiei informative tip, eliberate anterior. 

 

 Furnizorul este conştient de faptul că persoanelor cărora li s-a  

revocat dreptul de a furniza reţele şi/sau servicii de comunicaţii 



 

 

electronice  li se revocă şi licenţele de utilizare a canalelor, 

frecvenţelor radio sau a resurselor de numerotare pentru reţeaua 

sau serviciul respectiv şi nu mai pot beneficia de autorizare generală 

pentru acelaşi tip de reţea sau serviciu ori de licenţa de utilizare a 

canalelor, frecvenţelor radio şi/sau a resurselor de numerotare pe o 

perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an de la data revocării. 

 

 Furnizorului  i se eliberează Declaraţia Informativă-tip, 

ce confirmă înscrierea acestuia în Registrul public al 

furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii 

electronice.   

 

Procedura de notificare este gratuită 


