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H O T Ă R Î R E  

cu privire 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  

   

nr. 57  din  21.12.2010  

   
Monitorul Oficial nr.22-24/127 din 04.02.2011  

   

* * *  

   
  ÎNREGISTRAT:  

la Ministerul Justiţiei al RM  

nr.808 din 31.01.2011  

Ministru _______ A. TĂNASE 

   

Întru executarea prevederilor art.23 alin.(12) şi (13) şi art.26 alin.(2) din Legea comunicaţiilor 

electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-

54, art.155), Consiliul de Administraţie  

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de 

utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 

electronice, conform anexei.  

2. Se abrogă 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 Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.10 din 28.08.2008, 

înregistrat la Ministerul Justiţiei, cu nr.605 din 10 septembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr.174, art.498).  

   
PREŞEDINTELE CONSILIULUI 

DE ADMINISTRAŢIE AL ANRCETI Sergiu SÎTNIC 

  

Membrii Consiliului de Administraţie Ion Pochin  

Iurie Ursu 

Chişinău, 21 decembrie 2010. 
 

Nr.57. 
 

   

Anexă  

la Hotărîrea Consiliului de  

Administraţie al ANRCETI  

nr.57 din 21.12.2010  

  
Notă: Pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvântul „retragere” se substituie cu cuvintele 

„revocare/retragere” la cazul gramatical corespunzător, conform Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în 

vigoare 13.05.2016  

  

REGULAMENT  

privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor  

de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor 

şi serviciilor publice de comunicaţii electronice  
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Capitolul I  

DISPOZIŢII GENERALE  

1. Prezentul Regulament stabileşte tipurile de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, 

condiţiile de furnizare a acestora, procedura de autorizare generală şi licenţiere, formularele-tip ale 

licenţei, notificării şi declaraţiei informative tip.  

2. Obiectivul prezentului Regulament este implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare din 

domeniul comunicaţiilor electronice, în scopul asigurării accesului liber la serviciile publice de 

comunicaţii electronice de calitate, moderne şi utile.  

3. Tipurile de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, supuse regimului de autorizare 

generală, sînt specificate în Nomenclatorul expus în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.  

4. 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 

prevăzută la pct.7 din prezentul Regulament.  
[Pct.4 în redacţia Hot. ANRCETI nr.10 din 20.02.2014, în vigoare 11.04.2014]  

   

Capitolul II  

REGIMUL DE AUTORIZARE GENERALĂ  

   

Secţiunea 1  

Procedura de autorizare generală  

5. Procedura de autorizare generală reprezintă expunerea tuturor acţiunilor necesare realizării 

intenţiei de a iniţia furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice.  

6. Subiecţi ai procedurii de autorizare generală sînt:  

1) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, 

denumită în continuare Agenţia, şi;  

2) persoanele fizice şi juridice, înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, 

denumite în continuare solicitanţi.  

7. Solicitanţii, care intenţionează să furnizeze reţele sau servicii publice de comunicaţii 

electronice, urmează să transmită la Agenţie o Notificare, conform formularului-tip, expus în Anexa 

nr.2 la prezentul Regulament.  

7
1
. Notificarea va conţine asumarea pe propria răspundere de către solicitant a responsabilităţii 

pentru respectarea condiţiilor de autorizare generală la furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor publice de 

comunicaţii electronice şi pentru autenticitatea documentelor prezentate.  
[Pct.7

1
 introdus prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

8. Notificarea va fi însoţită de Fişa de descriere abstractă a reţelelor şi a serviciilor publice de 

comunicaţii electronice, conform formularului-tip, expus în Anexa nr.3 la prezentul Regulament.  

9. Solicitantul poate indica, în Notificare, data estimativă a începerii furnizării fiecărui tip de 

reţele sau servicii publice de comunicaţii electronice, care reprezintă data de la care solicitantul 

dobîndeşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru fiecare tip de 

reţele sau servicii de comunicaţii electronice.  

10. În cazul în care solicitantul nu a indicat nici o dată estimativă ori a indicat o dată estimativă 

anterioară datei realizării notificării, acesta dobîndeşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de regimul de 

autorizare generală pentru tipurile de reţele sau servicii de comunicaţii electronice indicate în 

notificare, de la data realizării notificării.  

11. Neînceperea furnizării efective a reţelelor şi/sau a serviciilor publice de comunicaţii 

electronice nu amînă naşterea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de regimul de autorizare generală.  

12. Transmiterea notificării către sediul Agenţiei se efectuează în unul din următoarele moduri:  

1) prin depunere, personal sau de către un reprezentant legal al solicitantului ori al furnizorului, 

sub luare de semnătură;  

2) prin serviciul de trimitere poştală recomandată, cu confirmare de primire;  
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3) 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.  

13. Este considerată data transmiterii notificării, după caz, data înscrierii acesteia în Registrul 

general al corespondenţei de intrare al Agenţiei, denumit în continuare Registrul corespondenţei, data 

confirmării primirii notificării prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire 

sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.  

14. Notificarea se consideră realizată, în cazul în care vor fi îndeplinite toate cerinţele ce ţin de 

transmiterea, forma şi conţinutul acesteia.  

15. Agenţia, în termen de 7 zile, de la data transmiterii notificării, va elibera o Declaraţie 

informativă tip, conform formularului-tip expus în Anexa nr.4 la prezentul Regulament, care confirmă 

înscrierea solicitantului în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii 

electronice (denumit în continuarea Registrul furnizorilor).  

16. Din momentul înscrierii în Registrul furnizorilor, solicitantul este considerat furnizor de 

reţele sau de servicii publice de comunicaţii electronice, denumit în continuare furnizor, obţinînd, 

astfel, dreptul de a furniza tipurile de reţele şi servicii de comunicaţii electronice indicate în notificare, 

în condiţiile prezentului Regulament.  

17. În cazul în care nu vor fi respectate cerinţele ce ţin de forma, conţinutul şi transmiterea 

notificării, cea din urmă nu va fi realizată, fapt despre care Agenţia, în termen de 7 zile de la data 

transmiterii notificării, va informa în scris solicitantul, cu argumentele şi recomandările de rigoare. În 

acest caz, solicitantul poate depune o nouă notificare după înlăturarea cauzelor care au servit drept 

temei pentru respingerea notificării precedente cu respectarea procedurii stabilite prin prezentul 

Regulament. 
[Pct.17 completat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

18. Obţinerea dreptului de a furniza un anumit tip de reţele sau servicii publice de comunicaţii 

electronice nu conferă dreptul de a furniza un alt tip de reţele sau servicii publice de comunicaţii 

electronice.  

19. Dreptul acordat furnizorului prin autorizarea generală poate fi suspendat, conform actelor 

normative în vigoare, în caz de nerespectare de către acesta a deciziei privind remedierea încălcărilor 

obligaţiilor stabilite de actele normative sau fixate în condiţiile autorizării generale.  

20. Dreptul oferit prin autorizarea generală poate fi revocat, conform actelor normative în 

vigoare, în următoarele cazuri:  

1) existenţa unei notificări/cereri din partea titularului, depuse conform formularului-tip, expus 

în Anexa nr.5 la prezentul Regulament;  

2) neînlăturarea, în termenele stabilite, a circumstanţelor ce au dus la suspendarea dreptului 

prevăzut în autorizarea generală;  

3) prin hotărîre judecătorească definitivă, conform legislaţiei în vigoare.  

21. Autorizarea generală îşi pierde valabilitatea în următoarele cazuri:  

1) prin revocare;  

2) la lichidarea furnizorului de reţele şi/sau servicii şi excluderea acestuia din registrele de stat 

respective.  

22. 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, în condiţiile expuse mai sus, cu anularea Declaraţiei 

informative tip, eliberate anterior.  

23. Modificarea sau completarea tipurilor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii 

electronice în raport cu cele indicate în Notificarea anterioară ori modificarea datei estimative a 

începerii furnizării urmează a fi realizată prin transmiterea la Agenţie a unei notificări adiţionale şi, 

respectiv, obţinerea unei noi Declaraţii informative tip, în condiţiile expuse mai sus, cu anularea 

Declaraţiei informative tip, eliberate anterior.  

24. În cazul pierderii sau deteriorării Declaraţiei informative tip, la cererea furnizorului, Agenţia, 

în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia în Registrul corespondenţei, eliberează 

duplicatul Declaraţiei informative tip, aplicînd parafa “duplicat”.  
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25. Înscrierea în Registrul furnizorilor, eliberarea Declaraţiei informative tip, precum şi a 

duplicatului acesteia, se efectuează gratis.  

26. Autorizarea activităţilor din domeniul comunicaţiilor electronice în zona de frontieră se 

efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor respective în vigoare.  

   

Secţiunea 2  

Condiţiile de autorizare generală  

27. Condiţiile de autorizare generală stabilesc drepturile şi obligaţiile furnizorului de reţele şi 

servicii de comunicaţii electronice.  

28. Furnizorul are următoarele drepturi:  
1) privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.  

a) să furnizeze acele tipuri de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, pe care le-a indicat în 

notificarea realizată;  

b) să utilizeze, în scopul furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice, reţeaua proprie 

sau reţeaua unui terţ furnizor, autorizat în condiţiile prezentului Regulament;  

c) să pună reţeaua sa la dispoziţia doar a unui terţ furnizor, autorizat în condiţiile prezentului 

Regulament şi, după caz, conform legislaţiei din domeniul audiovizualului;  

d) să solicite şi să obţină licenţe de utilizare a resurselor limitate ale statului (canale radio, 

frecvenţe radio, resurse de numerotare), în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice, 

conform procedurii de licenţiere stabilite în prezentul Regulament.  

2) privind accesul pe proprietăţi.  

a) să instaleze, cu acordul scris al proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil, în condiţiile 

legii, reţele de comunicaţii electronice în, pe, deasupra sau sub teritoriul proprietăţilor funciare, 

podurilor, străzilor, tunelurilor, clădirilor, colectoarelor, zonelor închise, pădurilor şi/sau apelor;  

b) să stabilească, de comun acord şi pe bază de contract încheiat cu proprietarul terenului ori al 

unui alt bun imobil, modul de executare a lucrărilor de instalare a reţelelor de comunicaţii electronice 

şi de utilizare a terenurilor şi a altor bunuri imobile necesare furnizării acestor reţele.  

3) privind accesul şi interconectarea.  

a) să solicite şi să obţină, în condiţiile legii, spaţii tehnologice de colocare şi resurse tehnice 

necesare şi suficiente pentru amplasarea şi conectarea echipamentelor aferente reţelelor sale publice de 

comunicaţii electronice, în scopul funcţionării corespunzătoare a acestora;  

b) să furnizeze spaţii tehnologice de colocare şi resurse tehnice necesare pentru amplasarea şi 

conectarea, în scopul funcţionării corespunzătoare, a echipamentelor aferente reţelelor publice de 

comunicaţii electronice ale altor furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, la solicitarea 

acestora;  

c) să negocieze încheierea unui acord de interconectare şi/sau acces cu orice alt furnizor de reţele 

publice de comunicaţii electronice în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice, în 

conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.  

4) privind Serviciul universal.  

Să fie desemnat pentru furnizarea oricăror componente ale serviciului universal pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova sau în unele zone ale acesteia, în condiţiile legii.  

5) privind activităţi conexe.  

a) să stabilească şi/sau să aplice tarife pentru serviciile de comunicaţii electronice, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;  

b) să stabilească procedura şi termenele de efectuare a plăţilor pentru serviciile publice de 

comunicaţii electronice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

c) să suspende sau să înceteze furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice, dacă 

utilizatorii finali nu-şi respectă obligaţiile specificate în contractele încheiate, în acest sens;  

d) să facă public, în condiţiile legii, registrul abonaţilor săi – utilizatori finali ai serviciilor de 

telefonie vocală, care să conţină datele de identificare şi numerele de telefon ale acestora, în formă 

scrisă, electronică sau în orice altă formă;  

e) să furnizeze, în condiţiile legii, serviciul de directoare, serviciul de informaţii şi servicii de 

relaţii cu clienţii, în scopul oferirii utilizatorilor săi diverselor informaţii despre reţeaua sa, serviciile 

furnizate şi utilizatorii săi;  
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f) să participe la consultări publice ale proiectelor reglementărilor elaborate de Agenţie, conform 

procedurii stabilite de legislaţia în vigoare. 

6) privind gestiunea reţelelor publice de comunicaţii electronice în zonele de protecţie: 

a) să amenajeze din cont propriu drumurile, căile de acces, podurile şi a alte edificii necesare 

pentru deservirea reţelelor de comunicaţii electronice în conformitate cu clauzele convenite cu 

proprietarii terenurilor sau cu alte persoane în gestiunea cărora se află terenul, care nu sunt în drept să 

le refuze acestora asigurarea condiţiilor necesare pentru deservirea reţelelor de comunicaţii 

electronice; 

b) să sape gropi, şanţuri, excavaţii pentru repararea reţelelor de comunicaţii electronice, cu 

astuparea lor ulterioară; 

c) să taie arbori separaţi, în caz de avariere a reţelelor de comunicaţii electronice pozate prin 

masive forestiere, în locurile învecinate cu traseele acestor reţele, fără coordonarea cu organele de 

mediu şi silvice. 
[Pct.28 completat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

29. Furnizorul are următoarele obligaţii:  

1) privind interconectarea 
să negocieze, la solicitarea unui alt furnizor autorizat, în condiţiile prezentului Regulament şi 

conform termenelor şi condiţiilor impuse de Agenţie, un acord de interconectare cu solicitantul în 

cauză în vederea furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice, inclusiv a serviciilor de 

comunicaţii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte reţele publice de comunicaţii 

electronice, interconectate cu reţeaua oricăruia dintre aceşti furnizori. 

2) privind utilizarea frecvenţelor radio şi a resurselor de numerotare.  

a) să utilizeze frecvenţele radio şi resursele de numerotare, în cazul în care acestea sînt necesare 

pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice, doar în baza licenţelor respective, eliberate de 

Agenţie, în condiţiile prezentului Regulament;  

b) să nu producă, în cazul utilizării frecvenţelor radio supuse doar regimului de autorizare 

generală, perturbaţii prejudiciabile asupra altor reţele de comunicaţii electronice existente;  

c) să întreprindă măsuri adecvate privind limitarea expunerii populaţiei efectelor cîmpurilor 

electromagnetice generate de reţelele de comunicaţii electronice, în condiţiile legii;  

d) să asigure accesul nediscriminatoriu, echitabil şi transparent al utilizatorilor finali la resursele 

de numerotare atribuite, conform reglementărilor în vigoare; 

e) să furnizeze servicii publice de comunicaţii electronice doar cu utilizarea resurselor de 

numerotare din Planul naţional de numerotare al Republicii Moldova (în continuare denumit PNN), 

atribuite de către Agenţie; 

f) să nu transmită/asigneze resursele de numerotare din PNN furnizorilor sau utilizatorilor de 

peste hotarele Republicii Moldova pentru utilizare permanentă în afara teritoriului Republicii Moldova 

şi/sau să nu permită utilizarea permanentă a acestor resurse în afara teritoriului Republicii Moldova 

sub orice formă (cartele SIM, USIM, R-UIM, comunicaţii M2M, DID – în calitate de numere virtuale 

etc.); 

g) să nu înstrăineze resursele de numerotare din PNN al Republicii Moldova, care îi sunt 

atribuite de către Agenţie prin licenţă sau care îi sunt transferate prin procedura de portare; 

h) să nu comercializeze/transmită/asigneze pe teritoriul Republicii Moldova resurse de 

numerotare de orice formă (cartelele SIM, USIM, R-UIM, comunicaţii M2M, DID – în calitate de 

numere virtuale etc.), ce aparţin planurilor naţionale de numerotare ale altor ţări şi/sau să nu permită 

utilizarea permanentă a acestor resurse pe teritoriul Republicii Moldova. 

3) privind protecţia mediului, planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului.  

a) să obţină la etapele de proiectare, instalare şi operare a reţelelor publice de comunicaţii 

electronice toate documentele de autorizare necesare, prevăzute de actele normative în vigoare privind 

protecţia sănătăţii cetăţenilor, protecţia mediului ambiant şi protecţia antiincendiară;  

b) să obţină toate documentele de autorizare necesare, prevăzute de legislaţia privind autorizarea 

executării şi calitatea construcţiilor obiectelor (clădirilor, pilonilor, tranşeelor, diferitelor suporturi 

pentru cabluri/echipamente, etc.) aferente infrastructurii asociate a reţelelor de comunicaţii electronice, 

asigurarea calităţii cărora este reglementată de actele normative din domeniul construcţiilor;  
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c) să respecte, pe întreaga durată de desfăşurare a activităţii, planurile de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului, conform reglementărilor în vigoare.  

4) privind retransmisia programelor audiovizuale prin reţelele de comunicaţii electronice.  

Să utilizeze reţelele sale în scopul furnizării serviciilor de difuzare sau retransmisie a serviciilor 

de programe audiovizuale doar după parcurgerea procedurilor de autorizare prevăzute de legislaţia din 

domeniul audiovizualului.  

5) privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal.  

a) să asigure, prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, în condiţiile legii, confidenţialitatea 

convorbirilor telefonice şi/sau a altor servicii de comunicaţii electronice, furnizate prin reţelele de 

comunicaţii electronice operate;  

b) să nu divulge informaţiile privind serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate şi a 

celor aferente serviciilor în cauză, altor persoane decît utilizatorului final, abonat al acestor servicii, în 

condiţiile legii;  

c) să întreprindă măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării, conform 

cerinţelor legislaţiei în vigoare, a protecţiei datelor cu caracter personal a utilizatorilor de servicii 

publice de comunicaţii electronice furnizate;  

d) să contribuie, la solicitarea autorităţilor competente, în condiţiile legii, la identificarea 

reţelelor de comunicaţii electronice din care au fost iniţiate sau prin intermediul cărora au fost 

transmise apelurile, precum şi la identificarea originii apelului.  

6) privind protecţia utilizatorilor.  

a) să pună la dispoziţia publicului informaţii clare, precise şi actualizate privind preţurile şi 

tarifele aplicate, precum şi condiţiile de furnizare şi utilizare a reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice;  

b) să asigure dreptul utilizatorului final abonat, de a încheia contract în formă scrisă privind 

furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare din domeniul 

comunicaţiilor electronice, dar şi al protecţiei consumatorilor;  

c) să ofere gratuit, o dată pe lună, la solicitare, fiecărui abonat cu care a fost încheiat în formă 

scrisă contract de furnizare a serviciilor, factura detaliată care să permită acestuia să verifice 

corespondenţa dintre obligaţia sa de plată şi serviciile efectiv furnizate;  

d) să nu refuze neîntemeiat accesul utilizatorilor la reţeaua sa şi, implicit, la serviciile publice de 

comunicaţii electronice furnizate prin reţeaua în cauză;  

e) să respecte actele legislative şi normative în vigoare din domeniul protecţiei consumatorilor;  

f) să utilizeze sistemul de billing pentru serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate 

utilizatorilor finali, în interiorul reţelei sale, amplasat pe teritoriul Republicii Moldova;  

g) să nu aplice plăţi sau tarife pentru serviciile contractate şi/sau alte modificări la clauzele 

contractuale anterior convenite, fără informarea în scris a utilizatorilor finali abonaţi despre aceasta, în 

prealabil, cu cel puţin 30 zile pînă la data aplicării noilor plăţi sau tarife, şi/sau a noilor clauze a 

contractelor;  

h) să asigure calitatea şi continuitatea serviciilor publice de comunicaţii electronice pe care le 

furnizează, conform reglementărilor în vigoare;  

i) să remedieze deranjamentele tehnice în reţeaua de comunicaţii electronice care au dus 

diminuarea calităţii serviciilor sau la întreruperea furnizării acestora, în termen maxim de: 8 ore - 

pentru incidente minore, 24 ore - incidente majore şi 72 ore - pentru incidente critice.  

7) privind informarea Agenţiei  

a) să prezinte Agenţiei, conform reglementărilor în vigoare, rapoarte trimestriale şi/sau anuale 

privind date statistice tehnice şi financiare ce ţin de furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii 

electronice;  

b) să prezinte Agenţiei, conform reglementărilor în vigoare, rapoarte privind venitul provenit din 

activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice;  

c) să ofere Agenţiei informaţia solicitată, în termenele şi la nivelul de detaliere indicate de 

Agenţie, în condiţiile legii;  

d) să informeze în scris Agenţia despre data efectivă a începerii furnizării reţelelor şi/sau 

serviciilor publice de comunicaţii electronice, în termen de pînă la 7 zile calendaristice;  
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e) să asigure accesul liber al personalului Agenţiei la documentaţia şi informaţia necesară în 

scopul monitorizării şi efectuării, în limita competenţelor, a controlului respectării prevederilor actelor 

normative privind activitatea din domeniul comunicaţiilor electronice şi protecţiei utilizatorilor.  

8) privind interceptarea legală a comunicaţiilor electronice şi asigurarea confidenţialităţii.  

a) să prezinte, în condiţiile legii, organelor împuternicite care exercită activitatea operativă de 

investigaţii, informaţii despre utilizatori şi despre serviciile publice de comunicaţii electronice 

furnizate acestora;  

b) să permită, din punct de vedere tehnic, organelor împuternicite să efectueze, în condiţiile legii, 

măsurile operative de investigaţii pe reţelele de comunicaţii electronice;  

c) să păstreze, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, toate informaţiile disponibile, generate 

sau procesate în cadrul furnizării propriilor servicii de comunicaţii electronice, necesare pentru 

identificarea şi urmărirea sursei de comunicaţii electronice, şi să asigurare prezentarea acestor 

informaţii organelor împuternicite în condiţiile legii;  

d) să asigure confidenţialitatea operaţiunilor de interceptare printr-un sistem propriu de măsuri 

organizatorice, tehnice şi procedurale, conform cerinţelor actelor normative şi legislative în vigoare.  

9) privind securitatea reţelelor şi a serviciilor publice de comunicaţii electronice  

a) să întreprindă măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii 

reţelelor şi a serviciilor împotriva accesului neautorizat, inclusiv, privind asigurarea inviolabilităţii 

secretului corespondenţei;  

b) să informeze abonaţii săi, precum şi Agenţia, în situaţia în care ia cunoştinţă de apariţia unui 

risc de încălcare a securităţii reţelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul public de 

comunicaţii electronice.  

10) privind achitarea plăţilor.  

a) să achite Agenţiei plata de reglementare şi monitorizare, în condiţiile prevăzute de actele 

normative şi de reglementare în vigoare;  

b) să achite plăţile pentru frecvenţele şi resursele de numerotare atribuite pentru utilizare în 

reţeaua publică de comunicaţii electronice, conform reglementărilor în vigoare;  

c) să asigure efectuarea contribuţiilor la fondul serviciului universal, stabilite de actele normative 

şi de reglementare în vigoare.  

11) privind condiţiile tehnice ale furnizării reţelelor.  

a) să efectueze importul echipamentelor de comunicaţii electronice 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; 

b) să asigure condiţii tehnice necesare accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor finali la 

serviciile de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul reţelei;  

c) să utilizeze pentru interconectarea la nivel naţional şi internaţional numai resursele tehnice 

alocate de Agenţie, în condiţiile stabilite de actele legislative şi normative în vigoare.  

d) să menţină integritatea reţelei publice de comunicaţii electronice;  

e) să ofere în mod prioritar canale de comunicaţii electronice pentru necesităţile reţelelor de 

comunicaţii speciale;  

f) să întocmească, ţină şi să actualizeze anual un dosar tehnic al reţelei publice de comunicaţii 

electronice (în format electronic sau în format fizic), care va cuprinde, în funcţie de tipurile de reţele 

furnizate, informaţii privind:  

- arhitectura reţelei, liniile şi sistemele de transmisie, sistemele de comutare şi sistemele de 

semnalizare, etc.;  

- planurile şi dimensionarea reţelelor de transport şi acces/distribuţie, inclusiv informaţiile 

generale privind rutarea traficului;  

- buletine de măsurători ale nivelurilor de semnal, atenuărilor, ratei erorilor, precum şi ale altor 

parametri tehnici relevanţi în propria reţea;  

- modul de realizare al protecţiei electrice a liniilor de transmisie şi a echipamentelor din reţea;  

- descrierea sistemelor de administrare a reţelei şi de măsurare a traficului;  

- situaţia defecţiunilor/deranjamentelor în reţea, statistica rezultată, precum şi măsuri pentru 

asigurarea furnizării reţelei în condiţiile respective;  
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- măsuri referitoare la asigurarea efectuării apelurilor de urgenţă;  

- date referitoare la software-ul utilizat;  

- autorizările şi avizele necesare construirii reţelei; 

g) să plaseze pe piaţă şi/sau să utilizeze doar echipamentele de comunicaţii electronice numai 

dacă sunt conforme cu cerinţele esenţiale, însoţite de declaraţia 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 comunicaţiilor 

electronice acreditat şi recunoscut. Echipamentele de comunicaţii electronice trebuie să fie marcate 

conform reglementărilor tehnice aplicabile. 

12) privind gestiunea reţelelor publice de comunicaţii electronice în zonele de protecţie: 

a) să execute lucrările de pozare, adăugare şi reparaţie a reţelelor de comunicaţii electronice prin 

cablu ce trec prin masive forestiere, terenurile agricole, sectoarele de livezi şi vii şi în locurile 

învecinate cu traseele reţelelor în conformitate cu Regulile privind protecţia reţelelor de comunicaţii 

electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii 

electronice aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.284 din 13 aprilie 2009 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.83-85, art.365); 

b) după executarea lucrărilor de reparaţie, să readucă terenurile agricole în stare bună, pentru 

utilizare în scopuri agricole, să cureţe locurile de tăiere de rămăşiţele tăieturii şi să recupereze 

pagubele cauzate proprietarilor de terenuri sau altor persoane în gestiunea cărora se află aceste 

terenuri, în conformitate cu prevederile Codului funciar al Republicii Moldova. În caz de avariere, 

pagubele se vor despăgubi în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova; 

c) să coordoneze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, modalitatea executării lucrărilor de 

exploatare a reţelelor de comunicaţii electronice în locurile de intersecţie cu drumurile auto şi căile 

ferate, conductele, râurile navigabile, lacurile, rezervoarele de apă, canalele, teritoriile întreprinderilor 

industriale, drumurile de acces spre aerodromuri şi proprietăţi particulare cu întreprinderile de 

transport, industriale şi alte întreprinderi interesate, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul 

întâi, precum şi cu proprietarii de terenuri sau alte persoane în gestiunea cărora se află aceste terenuri. 
[Pct.29 modificat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

Capitolul III  

REGIMUL DE LICENŢIERE  

   

Secţiunea 1  

Procedura de licenţiere  

30. Procedura de licenţiere stabileşte modul şi condiţiile de eliberare, prelungire, reperfectare, 

suspendare, reluare a valabilităţii şi revocare/retragere a licenţelor, eliberare a copiilor şi duplicatelor 

acestora, precum şi de ţinere a dosarelor de licenţiere şi a registrelor de evidenţă a licenţelor.  

31. Licenţierii este supus următorul gen de activitate din domeniul comunicaţiilor electronice: 

utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării 

reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice.  

32. Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, revocarea/retragerea, eliberarea copiilor 

şi a duplicatului licenţei pentru utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio se efectuează în baza 

declaraţiei/cererii depuse la Agenţie, conform formularului-tip, expus în Anexa nr.6 la prezentul 

Regulament. 

32
1
. Declaraţia/cererea de eliberare a licenţei de utilizare a resurselor limitate va conţine 

asumarea pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru respectarea 

condiţiilor generale de licenţă şi, după caz, a condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea 

resurselor limitate emise pentru benzi specifice de canale/frecvenţe radio sau, după caz, pentru 

anumite categorii de resurse de numerotare pentru care se solicită licenţă şi pentru autenticitatea 

documentelor prezentate. 
[Pct.32

1
 introdus prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

33. La declaraţia/cererea de eliberare a licenţei de utilizare a frecvenţelor sau canalelor radio se 

anexează: 
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1) copia de pe decizia sau certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei ori copia de 

pe buletinul de identitate al persoanei fizice;  

2) după caz, avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio, care include rezultatul 

selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare, cu excepţia 

cazului în care canalul sau frecvenţa radio se solicită în baza invitaţiei de depunere a cererilor pentru 

eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, lansate în temeiul deciziei de 

limitare a numărului de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio; 

3) după caz, copia de pe licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie eliberată de autoritatea 

competentă din domeniul audiovizualului; 

4) procura pentru persoana împuternicită dacă declaraţia/cererea de eliberare a licenţei şi/sau alte 

documente prezentate sunt semnate în numele solicitantului-persoană fizică de o altă persoană, iar în 

cazul solicitantului-persoană juridică – de o altă persoană decât administratorul (conducătorul) 

întreprinderii; 

5) planul de afaceri, care include descrierea abstractă a reţelei şi/sau serviciului, indicii de 

calitate şi condiţiile de furnizare a serviciului, capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului de a 

realiza proiectul propus şi de a îndeplini condiţiile licenţei, în cazul eliberării prin încredinţare directă 

a licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio al căror număr este limitat sau, după caz, 

informaţii care ar demonstra capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului de a respecta condiţiile de 

licenţă.  
[Pct.33 în redacţia Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

34. Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, revocarea/retragerea, eliberarea copiilor 

şi a duplicatului licenţei pentru utilizarea resurselor de numerotare se efectuează în baza 

declaraţiei/cererii depuse la Agenţie, conform formularului-tip, expus în Anexa nr.7 la prezentul 

Regulament.  

35. La declaraţia/cererea de eliberare a licenţei pentru utilizarea resurselor de numerotare se 

anexează: 

1) copia de pe decizia sau certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei ori copia de 

pe buletinul de identitate al persoanei fizice;  

2) după caz, raportul privind utilizarea resurselor de numerotare atribuite anterior pentru aceeaşi 

categorie de servicii, iar pentru numerele geografice, raportul privind utilizarea resurselor în zona 

geografică respectivă; 

3) procura pentru persoana împuternicită dacă declaraţia/cererea de eliberare a licenţei şi/sau alte 

documente prezentate sunt semnate în numele solicitantului – persoană fizică de o altă persoană, iar în 

cazul solicitantului-persoană juridică – de o altă persoană decât administratorul (conducătorul) 

întreprinderii. 
[Pct.35 în redacţia Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

35
1
. La declaraţia/cererea pentru prelungirea, reperfectarea, suspendarea, revocarea/retragerea, 

eliberarea copiilor şi a duplicatului licenţei se anexează doar documentele care necesită actualizare sau 

conţin date diferite de cele prezentate la momentul eliberării licenţei, precum şi procura pentru 

persoana împuternicită legal, în cazul respectiv. 
[Pct.35

1
 introdus prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

36. Licenţele eliberate de către Agenţie sînt perfectate conform formularului-tip, expus în Anexa 

nr.8 la prezentul Regulament.  

37. Licenţele de utilizare a resurselor limitate, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct.38 al 

prezentului Regulament, se eliberează prin încredinţare directă şi gratis. 
[Pct.37 în redacţia Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

38. Licenţele de utilizare a frecvenţelor sau canalelor radio, a căror număr este limitat se 

eliberează persoanelor juridice pe bază de concurs, organizat şi desfăşurat conform unor criterii 

obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale, stabilite de Agenţie, sau prin încredinţare 

directă, dacă dreptul oferit este o evoluţie succesivă pentru reţeaua deja construită şi furnizată în mod 
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autorizat. Aceste licenţe vor fi eliberate contra plată, conform taxelor stabilite de Guvern, care se 

transferă la bugetul de stat. 
[Pct.38 în redacţia Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

39. Licenţele eliberate de către Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu 

excepţia celor care se solicită pentru furnizarea reţelelor publice într-o regiune concretă, care sînt 

valabile în regiunea respectivă.  

40. Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor sau canalelor radio este de 5 

ani de la data eliberării acestora, cu excepţia:  

1) licenţelor de utilizare a frecvenţelor sau canalelor radio eliberate în situaţia în care numărul 

licenţelor este limitat de necesitarea utilizării eficiente a resurselor respective, pentru care termenul de 

valabilitate este de 15 ani;  

2) licenţelor de utilizare frecvenţelor sau canalelor radio pentru furnizarea serviciilor de difuzare 

sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale, care se eliberează pentru termenul de 

valabilitate a licenţelor de emisie sau a autorizaţiilor de retransmisie, iar pentru televiziunea analogică 

terestră – pentru un termen ce nu depăşeşte termenul-limită de trecere la televiziunea digitală terestră;  

3) licenţelor de utilizare a frecvenţelor sau canalelor radio eliberate pentru reţele destinate unor 

experimentări sau transmisii ocazionale, pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni;  

4) licenţelor solicitate pe un termen mai mic de 5 ani.  

41. Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare este de 10 ani, cu 

excepţia:  

1) licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare eliberate titularilor de licenţe de utilizare a 

canalelor sau frecvenţelor radio în situaţia în care numărul acestora este limitat, pentru care termenul 

de valabilitate este de 15 ani;  

2) licenţelor solicitate pe un termen mai mic de 10 ani. 
[Pct.41 modificat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

42. Licenţele eliberate de Agenţie pot fi cesionate, conform prevederilor reglementărilor în 

vigoare.  

43. Licenţele eliberate de Agenţie nu sînt transmisibile.  

44. Subdiviziunea corespunzătoare a Agenţiei întocmeşte şi ţine dosarele de licenţiere pentru 

fiecare din titularii de licenţă în domeniul comunicaţiilor electronice, precum şi registrele de evidenţă a 

licenţelor eliberate (pe suport de hîrtie şi în format electronic).  

45. În dosarul de licenţiere se păstrează toate documentele primite de la titularul de licenţă, 

copiile de pe deciziile şi prescripţiile Agenţiei, ce se referă la acesta.  

46. Registrul de evidenţă a declaraţiilor şi licenţelor eliberate conţine datele despre solicitantul 

de licenţă, data primirii documentelor, data şi numărul deciziilor adoptate de Agenţie, data eliberării 

licenţei şi semnătura persoanei care a primit licenţa.  

   

Secţiunea 2  

Licenţa de utilizare a frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a  

resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau  

serviciilor de comunicaţii electronice  

47. Eliberarea licenţei de utilizare a frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de 

numerotare (în continuare, Licenţa) se efectuează în baza cererii depuse la Agenţie de furnizorul 

solicitant, sau persoana împuternicită legal de acesta, conform următoarei proceduri:  

1) Depunerea declaraţiei/cererii de eliberare a Licenţei la Agenţie poate fi efectuată în unul din 

următoarele moduri:  

a) direct, la sediul Agenţiei, sub luare de semnătură;  

b) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire;  

c) 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.  

2) Este considerată data depunerii declaraţiei/cererii de eliberare a Licenţei – data înscrierii 

acesteia în Registrul corespondenţei al Agenţiei, data confirmării primirii declaraţiei/cererii prin 
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serviciul de trimitere poştală recomandată sau data confirmării depunerii declaraţiei/cererii în formă 

electronică cu semnătură digitală autentică.  

3) În cazul respectării cerinţelor ce ţin de forma, conţinutul şi transmiterea declaraţiei/cererii de 

eliberare a Licenţei, conform prezentului Regulament, dar şi rezultatelor pozitive ale verificării datelor 

expuse în aceasta, Agenţia, în termen de 6 săptămîni, în cazul frecvenţelor şi canalelor radio, sau de 3 

săptămîni, în cazul resurselor de numerotare, de la data depunerii declaraţiei/cererii respective, adoptă 

decizia privind eliberarea licenţei, cu excepţia cazului cînd licenţele se eliberează prin concurs.  

4) Informaţia cu privire la adoptarea deciziei privind eliberarea Licenţei se comunică 

solicitantului cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.  

5) Decizia privind eliberarea Licenţei se consideră adoptată tacit, dacă Agenţia nu informează în 

scris solicitantul în termenul şi condiţiile stabilite în prezentul Regulament.  

5
1
) Licenţa se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de eliberare 

a licenţei sau, pentru licenţele eliberate contra taxe, în termen de 3 zile lucrătoare începând cu ziua 

primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei. Menţiunea despre data 

primirii documentului, care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei, se face pe borderoul 

documentelor primite de la solicitantul de licenţă. 

6) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înştiinţarea 

despre adoptarea deciziei privind eliberarea Licenţei, nu a prezentat documentul ce confirmă achitarea 

taxei stabilite în acest sens, Agenţia este în drept să anuleze decizia respectivă.  

7) În cazul în care nu va fi respectată cel puţin una din cerinţele ce ţin de completarea, forma, 

conţinutul şi depunerea declaraţiei/cererii de eliberare a Licenţei, stabilite în prezentul Regulament sau 

dacă, în rezultatul verificării prealabile a documentelor prezentate, au fost depistate date neveridice sau 

documente neautentice, Agenţia, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii 

declaraţiei/cererii respective, va adopta decizia de respingere a declaraţiei/cererii, cu informarea, în 

scris, a solicitantului despre acest fapt.  

8) Informarea despre respingerea cererii, dată în termenele stabilite, nu echivalează cu aprobarea 

tacită a deciziei de eliberare a Licenţei.  

9) După înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru respingerea declaraţiei/cererii 

precedente de eliberare a Licenţei, solicitantul poate depune la Agenţie o nouă cerere în acest sens, 

conform procedurii stabilite în prezentul Regulament. 
[Pct.47 modificat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

48. Prelungirea termenului de valabilitate a licenţei se efectuează în baza declaraţiei/cererii 

depuse la Agenţie de furnizor, sau persoana împuternicită legal de acesta, în următoarele condiţii:  

1) Perioada de valabilitate a Licenţei poate fi prelungită succesiv de către Agenţie pe aceeaşi 

perioadă, în baza declaraţiei/cererii depuse de către titularul de licenţă, cu cel puţin 30 de zile înainte, 

dar nu mai tîrziu de ultima zi, de la expirarea termenului de valabilitate a licenţei curente.  

2) Procedura de prelungire a valabilităţii Licenţei este similară celei de eliberare a Licenţei, 

expusă în prezentul Regulament.  

3) Menţiunea despre prelungirea termenului de valabilitate se aplică pe licenţa respectivă sau, 

după caz, se eliberează un formular nou de licenţă, conform deciziei adoptate.  

4) La expirarea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio 

pentru furnizarea serviciilor de difuzare sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale, 

dreptul de utilizare în continuare a resurselor respective se acordă doar în baza licenţei noi, eliberate de 

către Agenţie, conform procedurii stabilite în prezentul Regulament.  

5) Prin derogare de la prevederile subpunctului 4) valabilitatea licenţei de utilizare a canalelor 

sau frecvenţelor radio pentru furnizarea serviciilor de difuzare sau retransmisie a serviciilor de 

programe audiovizuale poate fi prelungită pe termenul pe care a fost prelungită licenţă de emisie sau 

autorizaţia de retransmisie eliberată de către autoritatea competentă din domeniul audiovizualului. 
[Pct.48 modificat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

49. Reperfectarea licenţei se efectuează în baza cererii depuse la Agenţie de furnizor, sau 

persoana împuternicită legal de acesta, în următoarele condiţii:  

1) Drept temei pentru reperfectarea Licenţei sînt schimbarea denumirii titularului de licenţă 

şi/sau modificarea altor date ce se conţin pe formularul licenţei.  
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2) la apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei, titularul acesteia este obligat, în termen de 

10 zile lucrătoare, să depună la Agenţie, în modul stabilit, o declaraţie/cerere de reperfectare a licenţei 

împreună cu licenţa care necesită reperfectare şi documentele ce confirmă modificările în cauză (sau 

copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare). 

3) Procedura de reperfectare a Licenţei este similară celei de eliberare a acesteia.  

4) Licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou al licenţei, pe care se aplică parafa 

“reperfectat” şi menţiunea despre data reperfectării.  

5) termenul de valabilitate a licenţei reperfectate nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat 

în licenţa precedentă. 

6) Reperfectarea Licenţei se efectuează gratis.  

7) la reperfectarea licenţei, în cazul în care licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou, 

Agenţia adoptă decizia despre recunoaşterea nevalabilităţii licenţei precedente, introducând 

modificările respective în registrul de licenţiere, nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare 

adoptării deciziei. În perioada examinării cererii privind reperfectarea licenţei titularul acesteia îşi 

poate continua activitatea în baza unui certificat eliberat de către Agenţie. Decizia privind 

reperfectarea licenţei şi, dacă este cazul, despre recunoaşterea nevalabilităţii licenţei precedente, se 

adoptă de către Agenţie şi se comunică solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare din data depunerii 

cererii de reperfectare a licenţei şi a anexelor la aceasta. 

8) Licenţa care nu a fost reperfectată în termenul stabilit, se recunoaşte ca fiind nevalabilă, 

conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
[Pct.49 modificat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

50. Eliberarea duplicatului şi copiilor licenţei se efectuează în baza cererii depuse la Agenţie de 

furnizor, sau persoana împuternicită legal de acesta, în modul următor:  

1) În caz de pierdere sau deteriorare a Licenţei, titularul acesteia este obligat, în termen de 15 

zile lucrătoare, să depună, în modul stabilit, la Agenţie, o cerere de eliberare a duplicatului licenţei 

respective, cu anexarea confirmării publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului 

privind pierderea licenţei sau, după caz, cu anexarea licenţei deteriorate.  

2) Decizia privind eliberarea duplicatului Licenţei, şi anularea licenţei pierdute sau deteriorate, 

se adoptă de către Agenţie, în termen de 3 zile lucrătoare din data depunerii cererii respective.  

3) Duplicatul Licenţei se perfectează pe un formular nou de licenţă, pe care se aplică parafa 

“duplicat” şi menţiunea despre data eliberării duplicatului.  

4) La solicitarea titularului de licenţă, Agenţia va elibera copiile Licenţei, pentru fiecare filială 

sau subdiviziune a acestuia.  

5) Eliberarea duplicatului şi copiilor Licenţei se efectuează gratis.  
[Pct.50 modificat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

51. Suspendarea sau reluarea valabilităţii licenţei poate fi efectuată din iniţiativa Agenţiei sau a 

titularului de licenţă, în următoarele condiţii:  

1) Suspendarea Licenţei din iniţiativa Agenţiei poate avea loc în cazurile şi în modul prevăzut de 

legislaţia în vigoare.  

2) În cazul în care suspendarea Licenţei este iniţiată de titularul de licenţă, cel din urmă va 

depune, la Agenţie o cerere în acest sens.  

3) Termenul maxim de suspendare a Licenţei este de 2 luni.  

4) Decizia privind suspendarea Licenţei va fi remisă instanţei de judecată, în termen de 3 zile 

lucrătoare din data emiterii.  

5) Informaţia despre adoptarea deciziei privind suspendarea Licenţei, precum şi despre remiterea 

deciziei respective în instanţa de judecată se comunică în scris solicitantului, în termen de 3 zile 

lucrătoare din data adoptării, prin serviciul de trimitere poştală recomandată, cu confirmare de primire.  

6) În termen de 10 zile lucrătoare pînă la data expirării termenului de suspendare a Licenţei, 

titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre înlăturarea circumstanţelor care au 

dus la suspendarea Licenţei.  

7) Cererile de suspendare a Licenţei pe noi termene urmează a fi depuse la Agenţie nu mai tîrziu 

de 10 zile pînă la expirarea termenului curent de suspendare.  
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8) Decizia privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de Agenţie în temeiul cererii titularului 

de licenţă pentru circumstanţa prevăzută la subpunctul 2) sau hotărârii instanţei de judecată care a emis 

hotărârea de suspendare a acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii titularului 

de licenţă sau a înştiinţării sau a copiei hotărârii instanţei de judecată. Decizia se aduce la cunoştinţa 

titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia 

9) Informaţia despre adoptarea deciziei privind reluarea valabilităţii Licenţei se comunică în 

scris solicitantului, în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării, prin serviciul de trimitere poştală 

recomandată, cu confirmare de primire.  

10) Termenul de valabilitate a Licenţei nu se prelungeşte pe perioada de suspendare a acesteia. 
[Pct.51 modificat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016]  

  

52. Revocarea/retragerea licenţei poate fi efectuată din iniţiativa Agenţiei sau a titularului de 

licenţă în următoarele condiţii:  

1) Revocarea/retragerea Licenţei din iniţiativa Agenţiei poate avea loc în cazurile şi în modul 

prevăzut de legislaţia în vigoare.  

2) În cazul în care revocarea/retragerea licenţei este iniţiată de titularul de licenţă, acesta va 

depune, la Agenţie o cerere în acest sens. Decizia privind revocarea/retragerea licenţei prin declararea 

nevalabilităţii acesteia se adoptă de Agenţie, în termen de 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii 

respective 

3) Decizia privind revocarea/retragerea licenţei va fi remisă instanţei de judecată, în termen de 3 

zile lucrătoare din data emiterii.  

4) Menţiunea referitoare la data şi numărul deciziei privind revocarea/retragerea licenţei se 

înscrie în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.  

5) În cazul retragerii Licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.  

6) Titularul de Licenţă este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de 

revocare/retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă. 
[Pct.52 modificat prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016] 

 

 
Anexa nr. 1 

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  

 

NOMENCLATORUL  

tipurilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice 

 supuse regimului de autorizare generală 

 

I. REŢELE PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE: 

 

1.1. Reţele terestre cu acces la puncte fixe  
 1) reţele destinate serviciilor de telefonie 

 2) reţele destinate serviciilor de transmisiuni date 

 3) reţele destinate serviciilor de acces la Internet 

 4) reţele destinate serviciilor de retransmisie a serviciilor de programe 

audiovizuale 

 

1.2. Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice (last mile – ultima 

milă)  
1) reţele de distribuire prin fibră optică 

 2) reţele de distribuire prin cablu coaxial 

3) reţele de distribuire prin perechi de fire de cupru torsadate 
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 4) reţele de distribuire prin cablu UTP/FTP/STP 

 5) reţele de distribuire prin radio (punct-multipunct) (WiFi, WiMax, MMDS, 

MVDS, DECT TETRA). 

 

1.3. Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice (backbone)  

 1) reţele destinate transportului de programele audiovizuale  
 2) reţele destinate transportului apelurilor de telefonie  
 3) reţele destinate transportului pachetelor de date IP  
 4) reţele de transport realizate pe mediul fizic (fibră optică, cablu coaxial, cablu 

multifilar cu fire de cupru, UTP/FTP/STP, linii radiorelee). 

 

1.4. Reţele radio mobile celulare terestre 

 1) GSM  
 2) CDMA 
 3) IMT-2000/UMTS/WCDMA  

 

1.5. Reţele terestre de radiodifuziune 
1) destinate serviciilor de radiodifuziune sonoră 

 2) destinate serviciilor de radiodifuziune video (TV)  

 

1.6. Reţele cu acces prin satelit  

 1) reţele destinate retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale (DTH, DVB-

S, S-DAB)  

2) reţele destinate serviciilor de transmisiuni date (acces mobil (S-PCS), acces la 

puncte fixe)  

3) reţele destinate serviciilor de acces la Internet (acces mobil (S-PCS), acces la 

puncte fixe)  

4) reţele destinate serviciilor de telefonie (telefonie mobilă (S-PCS/GMPCS), 

telefonie fixă)  
5) reţele destinate închirierii de segmente spaţiale  

   

 

 

II. SERVICII PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE 

2.1. Servicii de telefonie 

1) servicii  de telefonie furnizate în puncte fixe 

 2) servicii  de telefonie mobilă celulară  
 3) servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice cu transmisie 

prin satelit 

 

2.2. Servicii de transport apeluri   
 1) servicii de tranzit al traficului telefonic naţional  

2) servicii de tranzit al traficului telefonic internaţional   

 3) servicii de transport a apelurilor telefonice către reţelele de destinaţie 

   

2.3. Servicii de linii închiriate 
1) fibra optică sură (dark fiber)         
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2) lungimi de unde optice λ prin (WDM)        

3) linii STM SDHx prin optică        

4) linii STM Ex prin optică         

5) linii Ethernet prin optică         

6) linii închiriate MPLS         

7) alte tipuri de linii prin fibră optică (de specificat)  

8) linii STM SDHx prin radio        

9) linii STM Ex prin radio         

10) linii Ethernet prin radio         

11) alte tipuri de linii prin radio (de specificat)   
12) internet tranzit          

13) linii închiriate segmentate terminale       

a) linii fizice torsadate (conexiuni pasive)       

b)linii închiriate prin SHDSL                   

c) alte tipuri de linie (de specificat)   

 
2.4. Servicii de transmisiuni date  
  1) mobile            

  2) cu mobilitate limitată         

  3) la puncte fixe  

2.5. Servicii de acces la Internet 
  1) conexiuni radio mobile         

  2) conexiuni radio cu mobilitate limitată       

   3) conexiuni permanente la punct fix        

  4) broadband (>=144 kbit/s)          

   a) prin xDSL          
   b) prin FTTB/LAN (Ethernet)        

   c) prin GPON/GEPON        

   d) prin WLL (de specificat tehnologia) 

  5) conexiuni dial-up (numai pentru bucla locală)      

2.6. Servicii de programe audiovizuale 

1) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reţele terestre 

de radiodifuziune sonoră (în format analogic, în format digital (T-DAB))  

2) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reţele terestre 

de radiodifuziune video (TV) (în format analogic, în format digital  DVB-T/ DVB-H) 
 3) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reţele publice 

terestre de distribuire a comunicaţiilor prin cablu; 

4) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reţele publice 

terestre fără fir de distribuire a comunicaţiilor electronice (MMDS, MVDS, LMDS)

 5) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reţele publice 

cu acces prin satelit (DTH, DVB-S, S-DAB). 

6) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reţele publice 

mobile. 
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       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  

 

NOTIFICARE  

privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice 
I. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta  

 

Denumirea/Numele solicitantului:  

Solicitantul este înregistrat în 

registrul de stat al persoanelor 

juridice/întreprinzătorilor 

individuali 

Decizia sau certificatul de înregistrare din 

data........................... 

Dosar Nr. ........................... 

Oficiul Teritorial...........................  

 Număr de identificare de stat/ Cod 

fiscal: 

Adresa juridică a solicitantului:  

Strada:  Bl.   Ap.       Of.  

Cod Poştal: MD -                                      Comuna/sat:                                                                          Raion: 

Municipiu/oraş:                        Tel:                                  Fax:                  e-mail: 

Adresa de corespondenţă a  solicitantului:  

Strada:  Bl.                                    Ap.                        Of.  

Cod poştal: MD-                                        Comuna/sat:                                                  Raion: 

Municipiu/oraş:                                          Tel:                                  Fax:                       e-mail:                                    

Reprezentantul legal al solicitantului:  

Nume:  Prenume:  

IDNP :  Tel:                                   Fax:                        e-mail: 

Persoana de contact  a  solicitantului:  

Nume:  Prenume:                                    

IDNP:                  Tel:                                   Fax:                          e-mail: 
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II. Tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pe care solicitantul intenţionează 

să le furnizeze şi data estimativă a începerii activităţii  
Tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pe care 

solicitantul intenţionează să le furnizeze 
Localitatea/localităţile, 

sectorul/sectoarele de 

furnizare a 

reţelelor/serviciilor 

Data estimativă 

(|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|) 

I. Reţele 

publice de 

comunicaţii 

electronice 

 1.1 Reţele terestre cu acces la puncte fixe    
 1.2 Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor   

             electronice (last mile – ultima milă)  
  

 1.3 Reţele terestre de transport a comunicaţiilor 

electronice (backbone) 
  

 1.4 Reţele radio mobile celulare terestre   
 1.5 Reţele terestre de radiodifuziune   
 1.6 Reţele cu acces prin satelit   
 1.7 Alte tipuri de reţele destinate în întregime sau 

parţial   

            furnizării serviciilor de comunicaţii 

electronice.  

  

II. Servicii 

publice de 

comunicaţii 

electronice  

 2.1 Servicii  de telefonie   
 2.2 Servicii de transport apeluri     
 2.3 Servicii de linii închiriate   
 2.4 Servicii de transmisiuni date    
 2.5 Servicii de acces la Internet   
 2.6 Servicii de programe audiovizuale   
 2.7 Alte tipuri de servicii de comunicaţii 

electronice    

           destinate publicului 

  

 
 
III. Solicitantul anexează următoarele documente care fac parte integrantă din notificare: 

 
 copia de pe decizia sau certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei solicitante; 

 

 copia de pe buletinul de identitate al administratorului întreprinderii sau organizaţiei solicitante; 

 

 procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 

 

 fişa de descriere abstractă a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice. 

 

 

IV. Solicitantul îşi asumă, pe propria răspundere, responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor şi obligaţiilor 

prevăzute de autorizarea generală la furnizarea reţelelor şi serviciilor pentru care s-a notificat şi pentru 

veridicitatea datelor şi autenticitatea documentelor prezentate. 

 

 

V. Solicitantul îşi exprimă acordul pentru publicarea adresei de contact în Registrul public al furnizorilor de reţele 

sau de servicii de comunicaţii electronice: 

 

 Da 
 

 
Semnătura şi ştampila solicitantului ………………………… 

                                         L.Ş. 
[Anexa nr.2 modificată prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016] 

 

  

lex:DEB22016033107
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Anexa nr. 3  

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  

 

CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  

ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 

 

Număr
1               din         

(data/luna/anul) 

 

 

 

 

FIŞA  
DE DESCRIERE ABSTRACTĂ A REŢELELOR ŞI SERVICIILOR  

DE COMUNICAŢII ELECTRONICE 

 

Denumirea solicitantului: 

                            

                            

Forma juridică de organizare:  

                            

                            

Numărul de identificare de stat (IDNO):  

             

 

Depune la ANRCETI prezenta fişă de descriere abstractă a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii 

electronice, care este aferentă: 

a) notificării iniţiale            

b) notificării adiţionale (implică suplinirea fişei aferente notificării precedente)   
 

Solicitantul intenţionează să furnizeze: 

I. Reţele publice de comunicaţii electronice       

II. Servicii publice de comunicaţii electronice      
 

I. REŢELE PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE: 

 

 1.1. Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe      
  1) reţele destinate serviciilor de telefonie       

   a) cu comutare de circuite        

   - SS7          
   - DSS1          

   - altele (de specificat) .................................................................  

  b) cu comutare de pachete (în baza protocolului IP)     
    - H323          

    - SIP           

    - altele (de specificat) .................................................................  

  2) reţele destinate serviciilor de transmisiuni date      

Loc rezervat pentru ANRCETI 
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  3) reţele destinate serviciilor de acces la Internet      

  4) reţele destinate serviciilor de retransmisie a serviciilor de programe  

     audiovizuale          

   a) cu difuzare în format analogic          

   b) cu difuzare în format digital       

    - DVB-C         

    - IPTV          

    - altele (de specificat) ..................................................................   

 

1.2. Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice                           

        (last mile – ultima  milă):         

1) reţele de distribuire prin fibră optică       

2) reţele de distribuire prin cablu coaxial        

3) reţele de distribuire prin  perechi de fire de cupru torsadate    

 4) reţele de distribuire prin cablu UTP/FTP/STP      

5) reţele de distribuire prin radio (punct-multipunct)     
   a) WiFi          

   b) WiMax          

   c) MMDS          

   d) MVDS          

   e) DECT          

   f) TETRA           

 

 1.3. Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice (backbone)   

 1) reţele destinate transportului de programele audiovizuale     

2) reţele destinate transportului apelurilor de telefonie      

 3) reţele destinate transportului pachetelor de date IP      
4) reţele realizate pe mediul fizic  

  a) fibră optică           

  b) cablu coaxial          
  c) cablu multifilar cu fire de cupru  

d) UTP/FTP/STP         

  e) linii radiorelee          

   - analogice          

   - digitale          

  

 1.4. Reţele radio mobile celulare terestre       

 1) GSM            

  2) CDMA           
  3) IMT-2000/UMTS/WCDMA        

 

1.5. Reţele terestre de radiodifuziune       

 1) destinate serviciilor de radiodifuziune sonoră      

  a) cu difuzare radio în format analogic      

  b) cu difuzare radio în format digital (T-DAB)      

 2) destinate serviciilor de radiodifuziune video  (TV)      

  a) cu difuzare radio în format analogic       

  b) cu difuzare radio în format digital       

   - DVB-T          

   - DVB-H         

 

1.6. Reţele cu acces prin satelit                   
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  1) reţele destinate retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale   
   a) DTH          

   b) DVB-S           

   c) S-DAB          
  2) reţele destinate serviciilor de transmisiuni date       

   a) acces mobil (S-PCS)        

   b) acces la puncte fixe         
  3) reţele destinate serviciilor de acces la Internet       

   a) acces mobil (S-PCS)        

   b) acces la puncte fixe         
  4) reţele destinate serviciilor de telefonie        

   a) telefonie mobilă (S-PCS/GMPCS)       

   b) telefonie  fixă         

  5) reţele destinate închirierii de segmente spaţiale       
   

 1.7. Alte tipuri de reţele destinate în întregime sau parţial furnizării           

                   serviciilor de comunicaţii electronice  (de specificat) .................................... 

………………..........................................................................................................................  
 

II. SERVICII PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE: 

  
 2.1. Servicii  de telefonie                   
  1) servicii publice de telefonie furnizate în puncte fixe       

   a) servicii publice de telefonie tradiţională      

    - posturi telefonice de abonat       

    - telefoane publice cu plată       

    - acces la servicii prin reţeaua publică proprie     

    - acces la servicii prin reţelele publice ale altor furnizori   
    - cu necesitatea utilizării resurselor de numerotare din PNN   

   b) servicii publice de IP-telefonie (VoIP) (în baza protocolului IP)  

    - posturi telefonice de abonat       
    - posturi telefonice cu plată        

    - acces la servicii prin reţeaua proprie      

    - acces la servicii prin reţelele publice ale altor furnizori   
    - acces la servicii prin Internet       

    - cu necesitatea utilizării resurselor de numerotare din PNN   

    - prin protocolul H323       
    - prin protocolul SIP         

    - prin alt protocol  (de specificat) ..........................................  

  2) servicii publice de telefonie mobilă celulară       
   a) furnizate prin reţeaua terestră publică proprie     

   b) furnizate prin reţelele terestre publice ale altor furnizori (MVNO) 

  3) servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice cu  

      transmisie prin satelit         

   a) terminale de abonament        

   b) telefoane publice cu plată         

 

 2.2. Servicii de transport apeluri         

  1) servicii de tranzit al traficului telefonic naţional       

  2) servicii de tranzit al traficului telefonic internaţional      

   a) de intrare          

   b) de ieşire          
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  3) servicii de transport a apelurilor telefonice către reţelele de destinaţie   

   a) cu selectare          

   b) cu preselectare         

  

 2.3. Servicii de linii închiriate        
1) fibra optică sură (dark fiber)         

2) lungimi de unde optice λ prin (WDM)        

3) linii STM SDHx prin optică        

4) linii STM Ex prin optică         

5) linii Ethernet prin optică         

6) linii închiriate MPLS         

7) alte tipuri de linii prin fibră optică (de specificat) ……………………….  

8) linii STM SDHx prin radio        

9) linii STM Ex prin radio         

10) linii Ethernet prin radio         

11) alte tipuri de linii prin radio (de specificat) ………………………………………     

12) internet tranzit          

13) linii închiriate segmentate terminale       

a) linii fizice torsadate (conexiuni pasive)       

b) linii închiriate prin SHDSL                  

c) alte tipuri de linii (de specificat) ……………………………………  

 2.4.  Servicii de transmisiuni date         

  1) mobile            

  2) cu mobilitate limitată         

  3) la puncte fixe          

 2.5. Servicii de acces la Internet         

  1) conexiuni radio mobile         

  2) conexiuni radio cu mobilitate limitată       

   3) conexiuni permanente la punct fix        

  4) broadband (>=144 kbit/s)          

   a) prin xDSL           

   b) prin FTTB/LAN (Ethernet)        

   c) prin GPON/GEPON        

   d) prin WLL (de specificat tehnologia) …………………………………    

  5) conexiuni dial-up (numai pentru bucla locală)        

 2.6.  Servicii de programe audiovizuale       

1) difuzarea/ retransmisia serviciilor de programe audiovizuale  

      prin reţele terestre de radiodifuziune sonoră       

a) în format analogic        

b) în format digital (T-DAB)        

2) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale  

      prin reţele terestre de radiodifuziune video (TV)      

a) difuzare radio în format analogic       

b) difuzare radio în format digital       

- DVB-T         

- DVB-H         

3) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale  

      prin reţele publice terestre de distribuire a comunicaţiilor prin cablu   

a) fibră optică         

b) cablu coaxial         

c) UTP/FTP/STP         

d) în format analogic        
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e) în format digital         

- DVB-C         

- IP-TV         

4) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin  

      reţele publice terestre fără fir de distribuire a comunicaţiilor electronice    

 a) în format analogic         

b) în format digital         

    c) MMDS          

d) MVDS          

   e) LMDS           
  5) difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin  

     reţele publice cu acces prin satelit       

     a) DTH          

   b) DVB-S           

   c) S-DAB          
  6)  difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale prin reţele  

publice mobile.           

 

2.7. Alte tipuri de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului        

(de specificat) ………………………………………………………………………….    

               .………..........................................................................................................................  
 

Semnătura şi ştampila solicitantului .......................................................................... 

          L.Ş. 
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Anexa nr. 4  

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  

 
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 

 

 

DECLARAŢIA INFORMATIVĂ – TIP 
 

de furnizor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice, eliberată în temeiul 

Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 (Monitorul Oficial, 2008, nr.51-54, 

art. 155). 

 

Furnizorul (denumirea/numele) ...................................................................................................... 

Codul fiscal/IDNO: ........................................................................................................................... 

Adresa sediului (juridică): str. ………………………………………. bloc ………. of. (ap.) ……. 

MD-.............., sat ........................................., r-l .................................... 

mun./or. ..................................................................................................  

Republica Moldova  

Înregistrat în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu nr. 

…….. din ………………………………. 

 

Reţele publice de comunicaţii electronice: din data                               |____|_____|_____|         
(se indică denumirea reţelelor, care urmează a fi furnizate,  

conform  Fişei  de descriere abstractă a reţelelor şi serviciilor  

de comunicaţii electronice)  

Servicii publice de comunicaţii electronice: din data                             |____|_____|_____|         
(se indică denumirea serviciilor, care urmează a fi furnizate,  

conform  Fişei de descriere abstractă a reţelelor şi serviciilor  

de comunicaţii electronice)  

 

Furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice se va efectua în 

conformitate cu  prevederile Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, ale 

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.............. din .............., (Monitorul Oficial, 

2010, nr. ....... art. .......) şi ale altor acte normative în vigoare, aplicabile în domeniu. 

Declaraţia Informativă a fost eliberată în urma realizării Notificării înregistrate cu  nr. …….. din 

……………………….  

Declaraţia Informativă a fost modificată (după caz) în urma realizării Notificării înregistrate cu nr. 

…….. din ………. 

 

Director 
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Anexa nr. 5   

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  
CĂTRE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  

ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 

 

Număr
1               din         

    (data/luna/anul) 

 

 

 

 

CERERE 
de renunţare la dreptul de furnizare a reţelelor ori serviciilor  de comunicaţii electronice  

Furnizorul (denumirea/numele)  

                         

 

Codul fiscal/IDNO:               

 

Adresa sediului (juridică):          

Bd./Str.                        

 

Bloc                      Of. (ap)              MD     

 

Com./Sat                        

 

Raion                         

 

Mun./Or.                         

 

Înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de        

 

ce se confirmă prin Decizia sau certificatul de înregistrare din data........................... 

Dosar Nr. ...........................  Oficiul Teritorial........................... 

Renunţă, începînd cu data de       la dreptul de a furniza toate tipurile de  

reţele sau de servicii de comunicaţii electronice menţionate în  DECLARAŢIA INFORMATIVĂ, 

eliberată în urma realizării Notificării înregistrate cu  nr.    din        

Solicitantul anexează următoarele documente: 

a) procura pentru persoana împuternicită legal; 

b) actele de identitate a persoanei împuternicite legal; 

c) declaraţia informativă-tip. 
Furnizorul  îşi asumă pe propria răspundere respectarea drepturilor utilizatorilor finali în legătură 

cu renunţarea la dreptul de furnizare a reţelelor ori serviciilor  de comunicaţii electronice.  

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.  

Semnătura şi ştampila furnizorului  ................................................................. 

        L.Ş. 

 
[Anexa nr.5 modificată prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016] 

Loc rezervat pentru ANRCETI 

lex:DEB22016033107
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Anexa 6 

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  

 

CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  

ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 

 

Număr
1               din         

(data/luna/anul) 
 
 

 

 

DECLARAŢIE/CERERE 
 

 de eliberare  de prelungire
2  de reperfectare

3  de suspendare
2 

 

 de retragere
2  de eliberare a copiilor şi duplicatelor

3 

 

a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio 

 
1. Denumirea solicitantului: 

                            

                            

Forma juridică de organizare:  

                            

                            

Numărul de identificare de stat (IDNO):  

             

Adresa (sediul):  

Bd.                           

 

Str.                            

 

Nr. bloc         Nr. ap./of.               MD-     

 

Or.             Mun.             

 

Sat.             Com.             

 

Raionul                    REPUBLICA MOLDOVA 

Telefon:       Fax:  

                         

 

 

Loc rezervat pentru ANRCETI 
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E-mail: 

                            

 

Pagina de Internet: 

                            

 

2. Adresa de corespondenţă a solicitantului: 

Bd.                           

 

Str.                            

 

Nr. bloc         Nr. ap./of      MD        

 

Or.             Mun.             

 

Sat.             Com.             

 

Raionul                    REPUBLICA MOLDOVA 

 

Telefon:       Fax:  

                         

                         

E-mail: 

                            

Pagina de Internet: 

                            

 

3. Solicitantul este înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice sau al întreprinzătorilor 

individuali la data de         ce se confirmă prin Decizia sau certificatul de  
      (data/luna/anul) 

înregistrare din data........................... Dosar Nr. ...........................  Oficiul Teritorial........................... 

4. Reprezentantul legal al solicitantului (conducătorul) – date de identificare şi de contact: 

Nume 

                            

 Prenume 

                            

IDNP 

                

Telefon:       Fax:  

                         

                         

E-mail: 

                            

 

5. Licenţa Seria      nr.       din         

(data/luna/anul) 

valabilă pînă la                        

(data/luna/anul) 
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6. Motivul: 

 pierderea  deteriorarea
  schimbarea datelor          

  altele
 

7. Frecvenţele/canalele radio solicitate şi localităţile în care vor fi utilizate:  

Canalele/frecvenţele radio Localităţile 

                            

                            

                            

                            

                            

 

8. Pentru furnizarea reţelelor/serviciilor de comunicaţii electronice: 

Reţele  Servicii 

                            

                            

                            

                            

                            

 

La declaraţia/cererea de eliberare sau prelungire a licenţei, se anexează următoarele documente: 

a) copia de pe decizia sau certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei 

solicitante; 

b) copia de pe buletinul de identitate al administratorului întreprinderii sau organizaţiei 

solicitante; 

c) procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 

d) avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio, care include rezultatul 

selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare (doar în cazul 

eliberării licenţei);  

e) după caz, licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie, în copie, eliberată de 

autoritatea competentă din domeniul audiovizualului. 

 

Solicitantul, prin reprezentantul legal al său, îşi asumă pe propria răspundere 

responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor de licenţă şi pentru veridicitatea 

datelor şi autenticitatea documentelor prezentate. 

Furnizorul, pe propria răspundere îşi asumă responsabilitatea pentru 

respectarea drepturilor utilizatorilor finali în legătură cu revocarea  licenţei pentru 

utilizare a canalelor sau  frecvenţelor radio.  

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

de utilizare a canalelor, frecvenţelor radio pentru reţeaua sau serviciul respectiv, 

nu mai pot beneficia de acestea  pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an de la 

data revocării.  

  
____________________________________________________ 

 (semnătura reprezentantului legal al solicitantului) 

                            

L.Ş. 

________________________________________ 
1 

conform Registrului corespondenţei de ieşire al solicitantului; 
2  

se completează p. 1. – p. 5. 
3 

se completează p. 1. – p. 6. 

 
[Anexa nr.6 modificată prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016] 

lex:DEB22016033107
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   Anexa 7 

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  

CĂTRE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE  

ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău, MD-2012 

 

Număr
1               din         

(data/luna/anul) 
 
 

 

 

DECLARAŢIE/CERERE 

 

 de eliberare  de prelungire
2  de reperfectare

3  de suspendare
2 

 

 de retragere
2  de eliberare a copiilor şi duplicatelor

3 

 

a licenţei de utilizare a resurselor de numerotare 

 
1. Denumirea solicitantului: 

                            

                            

Forma juridică de organizare:  

                            

                            

Numărul de identificare de stat (IDNO):  

             

Adresa (sediul):  

Bd.                           

 

Str.                            

 

Nr. bloc         Nr. ap./of.               MD-     

 

Or.             Mun.             

 

Sat.             Com.             

 

Raionul                    REPUBLICA MOLDOVA 

Telefon:       Fax:  

                         

 

 

Loc rezervat pentru ANRCETI 
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E-mail: 

                            

 

Pagina de Internet: 

                            

 

2. Adresa de corespondenţă a solicitantului: 

Bd.                           

 

Str.                            

 

Nr. bloc         Nr. ap./of              MD        

 

Or.             Mun.             

 

Sat.             Com.             

 

Raionul                    REPUBLICA MOLDOVA 

 

Telefon:       Fax:  

                         

                         

E-mail: 

                            

Pagina de Internet: 

                            

 

3. Solicitantul este înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice sau al întreprinzătorilor 

individuali la data de         ce se confirmă prin Decizia sau Certificatul de  
     (data/luna/anul) 

înregistrare din data........................... Dosar Nr. ...........................  Oficiul Teritorial........................... 

 

4. Reprezentantul legal al solicitantului (conducătorul) – date de identificare şi de contact: 

Nume 

                            

 Prenume 

                            

IDNP 

                

Telefon:       Fax:  

                         

                         

E-mail: 

                            

 

5. Licenţa Seria      nr.       din         

(data/luna/anul) 

valabilă pînă la                        

(data/luna/anul) 
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6. Motivul: 

 pierderea  deteriorarea
  schimbarea datelor          

  altele
 

 

 

7. Resursele de numerotare/blocurile de numere şi localităţile în care vor fi utilizate: 

Resursele de numerotare/blocurile de numere Localităţile  

                            

                            

                            

                            

                            

 

8. Pentru furnizarea reţelelor/serviciilor de comunicaţii electronice: 

Reţelelor Serviciilor 

                            

                            

                            

                            

                            

 

La declaraţia/cererea de eliberare sau prelungire a licenţei, se anexează următoarele documente: 

f) copia de pe decizia sau certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei 

solicitante; 

g) copia de pe buletinul de identitate al administratorului întreprinderii sau organizaţiei 

solicitante; 

h) procura pentru persoana împuternicită legal, în cazul respectiv; 

i) raportul privind utilizarea resurselor de numerotare atribuite anterior (în cazul 

respectiv).  

 

Solicitantul, prin reprezentantul legal al său, îşi asumă pe propria răspundere 

responsabilitatea pentru respectarea condiţiilor de licenţă şi pentru veridicitatea 

datelor şi autenticitatea documentelor prezentate. 

Furnizorul, pe propria răspundere îşi asumă responsabilitatea pentru 

respectarea drepturilor utilizatorilor finali în legătură cu revocarea  licenţei pentru 

utilizare a resurselor de numerotare.  

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

de utilizare a resurselor de numerotare pentru reţeaua sau serviciul respectiv, nu 

mai pot beneficia de acestea  pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an de la data 

revocării.  

  
____________________________________________________ 

 (semnătura reprezentantului legal al solicitantului) 

                            

L.Ş. 

___________________________________________ 

 
1 

conform Registrului corespondenţei de ieşire al solicitantului; 
2  

se completează p. 1. – p. 5. 
3 

se completează p. 1. – p. 6. 
[Anexa nr.7 modificată prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016] 

 

lex:DEB22016033107
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Anexa nr. 8  

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  

 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

LICENŢĂ 
 

Seria ____     

  

Denumirea autorităţii de licenţiere 

 

 

Denumirea, forma juridică de organizare, 

adresa juridică a titularului de licenţă 

 

 

Decizia sau certificatul de înregistrare  

din data...........................  

Dosar Nr. ...........................   

Oficiul Teritorial........................... 

 

 

Numărul de înregistrare a întreprinderii 

 

 

 

Codul fiscal 

 

 

Genul de activitate, integral sau parţial, 

pentru a cărui desfăşurare se eliberează 

licenţa 

 

 

Data eliberării licenţei 

 

 

Valabilă pînă la  

 

 

Semnătura conducătorului autorităţii de 

licenţiere 

 

Nr. _____ 

 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indică genul de activitate care urmează a 

fi practicat 
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[Anexa nr.8 modificată prin Hot. ANRCETI nr.07 din 31.03.2016, în vigoare 13.05.2016] 

 

lex:DEB22016033107

