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NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la 

modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.08 din 25 

februarie 2010 

 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite  

Elaborarea proiectului menționat a fost condiționată de modificările și 

completările introduse în legislația relevantă domeniilor gestionate de ANRCETI, 

prin Legea nr. 135/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301-

315, art. 515). Art. 31 alin. (2) a Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 

679) cu modificările şi completările ulterioare prevede că, procedura de cesionare 

sau închiriere a dreptului de utilizare a resurselor limitate de către furnizorii de 

reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice 

accesibile publicului se stabileşte de ANRCETI. 

Procedura existentă de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate 

în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice 

aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 08/2010 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 138) prevede doar 

cesionarea licențelor de utilizare a resurselor limitate dar nu și procedura de 

închiriere a acestora.  

2. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

      Proiectul Hotărârii nu reprezintă un exercițiu de transpunere a legislației UE în 

domeniu, ci se încadrează spiritului legislației europene, constituind o măsură de 

implementare a Legii nr. 241/2007, care a asigurat transpunerea în cadrul normativ 

național a prevederilor art. 5 din Directiva 2002/20/CE (drepturile de utilizare a 

frecvențelor radio și obligația autorităților naționale competente în domeniu de a 

asigura utilizarea efectivă și eficientă a frecvențelor radio, care fac parte din 

categoria resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice), precum și 

ale art. 8 și 9 din Directiva 2002/21/CE (obiectivele generale și principiile de 

reglementare și normele de gestionare a frecvențelor radio pentru serviciile de 

comunicații electronice). 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI, prevede că 

furnizorii vor avea posibilitatea nu doar să cesioneze licențele de utilizare a 

resurselor limitate, dar și să închirieze, pentru o perioada determinată, resursele 

limitate.   

4. Fundamentarea economico-financiară  

Costuri suplimentare, legate de elaborarea și implementarea prezentului 

proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI nu sunt necesare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI este elaborat în 

temeiul și în conformitate cu cerințele legislației naționale și europene, nu vine în 
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contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale la care Republica 

Moldova este parte. 

În urma aprobării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea sau 

completarea cadrului normativ conex. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI 

a fost plasat pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul 

Transparența decizională, secțiunea Proiecte în derulare, pentru perioada 

23.08.2018 – 18.09.2018. Propuneri au parvenit de la Î.M.”Orange Moldova” S.A., 

Î.M.”Moldcell”S.A. și S.A.”Moldtelecom”. Poziția ANRCETI cu privire la 

propunerile parvenite este expusă în Sinteza recomandărilor la proiectul vizat. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

În rezultatul efectuării expertizei anticorupție, în proiect nu au fost atestate 

incompatibilități cu standardele naționale și internaționale anticorupție, din textul 

proiectului nu rezultă promovarea unor interese/beneficii de grup sau individuale în 

detrimentul interesului public, nu au fost indicate cerințe excesive care să 

depășească cadrul rezonabil pentru realizarea drepturilor sau obligațiilor subiecților 

vizați. De asemenea, în conținutul proiectului nu s-au identificat norme care 

favorizează sau pot favoriza corupția. 

8. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesitate. 

9. Constatările expertizei juridice 

Constatările expertizei juridice parvenite de la Ministerul Justiției și poziția 

ANRCETI față de constatările respective au fost expuse în Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor (recomandărilor) parvenite la proiectul dat. 

10. Constatările altor expertize 

În urma avizării proiectului au parvenit propuneri de la Ministerul Economiei 

și Infrastructurii și de la Consiliul Concurenței. Poziția ANRCETI cu privire la 

propunerile parvenite este expusă în Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

(recomandărilor) parvenite la proiectul dat. 
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