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SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

 în urma consultării publice pe perioada  23 august 2018-18 septembrie 2018 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 08 din 

25.02.2010  

 

Nr.                  Recomandări parvenite    Poziţia   

ANRCETI 

                  Argumentarea poziţiei ANRCETI 

 Î.M.”Orange Moldova” S.A   

1.  Se propune păstrarea în redacția actuală a definiției 

de „cesionar” și a pct.7 din motivul că potrivit 

art.31 alin. (1) al Legii nr. 241-XVI din 15.11.2007, 

dreptul de utilizare a resurselor limitate nu poate fi 

cesionat (transferat) sau închiriat unui furnizor de 

servicii de comunicații electronice accesibile 

publicului, care nu este furnizor de rețele publice de 

comunicații electronice. „Titularii licențelor de 

utilizare a resurselor limitate pot cesiona (transfera) 

sau închiria dreptul de utilizare conferit prin licență 

unui alt furnizor de rețele publice de comunicații 

Nu se acceptă 

 

Potrivit art. 27 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 241/2007: 

   (10) Agenția respinge declarația pentru eliberarea licenței 

de utilizare a resurselor de numerotare în următoarele 

cazuri: 

a)    Solicitantul nu are calitatea de furnizor de servicii de 

comunicații electronice accesibile publicului; 
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electronice autorizat în condițiile legii”. Totodată, 

potrivit normei juridice citate, precum și alin. (5) și 

(6) din același articol din lege, dreptul de utilizare a 

resurselor limitate poate fi cesionat (transferat) sau 

închiriat numai unui furnizor autorizat în condițiile 

legii. 

 

2.  La pct. 9 alin. (2), se propune excluderea sintagmei 

„sau licență tehnică”, în legătură cu excluderea 

subpunctului 4) din punctul 3. 

Se acceptă 

 

 

 

 

3.  La pct. 22 alin. (1), se propune introducerea 

sintagmei „constatate printr-un act al Consiliului 

Concurenței” după sintagma „denaturarea 

concurenței”, așa cum prevede art. 31 alin. (15) lit. 

a) din Legea 241/2007. 

Se acceptă 

 

 

 

 

 

 

4.  La pct. 27 se propune înlocuirea cuvântului 

”expirării”  cu sintagma „de valabilitate a”. 

 

Se acceptă 

 

 

 

 Î.M.”Moldcell”S.A.   

1. La pct. 26,27,28. În textul proiectului sunt utilizate 

noțiuni de „contract de locațiune”  și „contract de 

închiriere„. Legea comunicațiilor electronice nr. 

241/2007 prevede noțiunea de “închiriere”. Se  

Nu se acceptă 

 

Reieșind din prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) în corelare cu 

art. 54 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 100/2017 terminologia 

utilizată în proiect, în special ”contract de locațiune”, 

urmărește ca proiectul să se integreze organic în cadrul 
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propune utilizarea unei noțiuni uniforme în tot 

textul Hotărârii cum ar fi  “contract de închiriere”  

normativ în vigoare , scop în care este corelat cu prevederile 

actelor normative de nivel superior – Codul civil al 

Republicii Moldova – cu care se află în conexiune, în 

contextul în care închirierea este o instituție identică cu cea 

de locațiune. 

Astfel, limbajul din textul proiectului s-a elaborat cu 

respectarea regulii ca terminologia utilizată să fie constantă, 

uniformă și să corespundă celei utilizate în alte acte 

normative. 

2. La pct. 27. Limitarea furnizorilor la un termen 

inițial de valabilitate al contractului de închiriere de 

180 zile  cu posibilitatea prelungirii cu cel mult 180 

zile, este insuficient pentru valabilitatea unui astfel 

de contract și restricționează posibilitățile 

furnizorilor. Reieșind din complexitatea tehnică a 

rețelei, se propune revizuirea termenului de 

valabilitate maxim al contractului de închiriere prin 

extinderea acestuia până la 7 ani, sau până la 

sfârșitul perioadei la care expiră licența locatorului. 

Nu se acceptă 

 

Termenul de 180 de zile a fost stabilit reieșind din  practica 

internațională a mai multor țări, care dau frecvențele radio 

în chirie pentru utilizarea în anumite situații de urgență, și în 

cazul în care perioada de examinare și emitere a unei decizii 

de eliberare a licențele de utilizare ale spectrului a LUFR de 

către autoritate este de durată, iar întârzierea în instituirea 

unor astfel de operațiuni temporare ar aduce atingere gravă 

interesului public. 

În cazul în care se solicită transferarea către alt furnizor a 

licenței pentru perioada rămasă de valabilitate aceasta poate 

fi realizată prin procedura de cesionare. Neutilizarea, într-o 

perioadă îndelungată, de către titularul de licență a 

frecvențelor atribuite prin licențe poate fi calificată ca 

utilizare neefectivă astfel, nefiind respectate prevederile Legii 

241/2007 și condițiile de licență care prevăd una din 

obligaţiile principale a titularului licenței: 
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a) să asigure utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a 

canalelor sau frecvenţelor radio care fac obiectul licenţei, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi condiţiile speciale-tip 

de licenţă pentru benzi specifice de frecvenţe radio. 

3. Conform prevederilor legislației în vigoare, titularii 

licențelor de utilizare a resurselor limitate, pe lângă 

taxa pentru eliberarea licenței, au obligația de 

achitare a anumitor taxe pe tot termenul de 

valabilitate al licenței respective, cum ar fi, de 

exemplu, plățile pentru asigurarea compatibilității 

electromagnetice, tarifele pentru utilizarea 

resurselor de numerotare. Suspendarea totală sau 

parțială se face reieșind strict din solicitarea 

locatorului. Se propune de a prevedea în proiect ca 

pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului 

de închiriere taxele prevăzute de legislația în 

vigoare pentru utilizarea resurselor limitate să fie 

achitate de către locator, acesta fiind în drept să 

negocieze condițiile ale contractului de închiriere 

luând în calcul aceste obligații financiare. 

 

 

 

Nu se acceptă  

 

Prevederile  pct. 5 din HCA nr. 08 din 25.02.2010 precum și 

ale pct. 28 din proiectul de modificare a aceste hotărâri 

prevăd:  

”În baza cererii de suspendare a actului permisiv, depuse de 

locator, Agenţia emite o decizie privind suspendarea totală 

sau parțială a dreptului de utilizare a resurselor închiriate 

pentru o perioadă identică perioadei valabilității 

contractului de închiriere (care nu va depăși termenul la 

care expiră licența locatorului), și, în baza cererii depuse de 

locatar, eliberează o licență nouă locatarului, care va 

include resursele limitate închiriate”. 

 

 S.A. “ Moldtelecom”   
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1. Deoarece în conformitate cu art. 2 din Legea 

comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007 

noțiunea de notificare este definită ca declarație, 

depusă de către o persoană fizică sau juridică către 

autoritatea de reglementare, ce cuprinde intenția de 

a începe furnizarea rețelelor și/sau serviciilor de 

comunicații electronice sau poștale la un set minim 

de informații necesare pentru a ține Registrul 

public al furnizorilor de rețele și servicii de 

comunicații electronice,  propunem ca la pct. 26 

din Capitolul III nou introdus de substituit 

cuvintele „vor depune o notificare comună la 

Agenție” cu sintagma “vor notifica Agenția”. 

  Se acceptă  

 

 

     Director ANRCETI                                                                                                                                       Octavian RĂU 

 


