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În urma examinării solicitării Dvs. din 10.08.2016 privind prezentarea informației de 

către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației (ANRCETI) referitor la Societatea Mixtă de Acțiuni (SMA) 

“Interdnestrkom” din or. Tiraspol, vă comunicăm următoarele.  

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 

15.11.2007, persoana fizică sau juridică care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau 

servicii de comunicaţii electronice urmează să depună la ANRCETI o notificare, în urma 

depunerii căreia aceasta îşi poate începe activitatea. ANRCETI acordă, la solicitare, unui 

furnizor, autorizat în condiţiile art. 23 din legea nominalizată, licenţă de utilizare a 

canalelor/ frecvenţelor radio,  act administrativ prin care furnizorului respectiv i se acordă 

dreptul de a utiliza una sau mai multe  canale/frecvenţe radio în scopul furnizării de 

servicii de comunicaţii electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici. 

 

În prezent, SMA  “Interdnestrkom” nu este autorizată de către ANRCETI conform 

procedurii stabilite de legislația națională, să furnizeze rețele și/sau servicii publice de 

comunicații electronice, inclusiv servicii de acces la Internet, nu deține statutul de 

furnizor  și din acest motiv nu are obligația să prezinte ANRCETI, conform prevederilor 

legale, rapoarte statistice despre activitatea sa, inclusiv despre numărul de abonați și aria 

de acoperire a teritoriului și populației cu semnal radio provenit din rețelele de telefonie 

mobilă. 

 

Cu referință la întrebarea Dvs. despre actele permisive eliberate în ultimii 15 ani de către 

Agenție SMA “Interdnestrkom”, Vă informăm că, în anul 2003, ANRTI (Agenția 

Națională pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică) a eliberat SMA 

“Interdnestrkom”, în baza prevederilor Legii telecomunicațiilor nr. 520 din 07.07.1995 

(abrogată în martie 2008, odată cu intrarea în vigoare a Legii comunicaţiilor electronice 

nr. 241 din 15.11.2007), a Extrasului provizoriu din Registrul de Stat al întreprinderilor și 

organizațiilor și a cererii depuse de solicitant, două licențe: licența generală nr. 011570, 

seria A MMII, pentru genul de activitate “Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală“ și 

licența individuală nr. 011571, seria A MMII pentru genul de activitate “Prestarea 

serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul CDMA 450MHz, 800MHz”.  
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Ulterior, la data de 02.09.2004, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat 

neconstituțională Hotărârea Guvernului nr.782–37 din 08.07.2004 “Despre 

reglementarea situației în rețelele de telecomunicații ale Moldovei”, prin care Camera 

Înregistrării de Stat a fost obligată să efectueze înregistrarea provizorie a SMA 

“Interdnestrkom” și înscrierea provizorie a acesteia în Registrul de Stat al întreprinderilor 

și organizațiilor. În legătură cu pierderea statutului de persoană juridică a Republicii 

Moldova de către SMA “Interdnestrkom” și anularea celor două licențe eliberate acesteia 

de către ANRTI în septembrie 2004, Comisia pentru eliberarea licențelor a ANRTI a 

decis, prin Procesul verbal nr. 44 al ședinței sale din 21.10.2004,  retragerea  licențelor nr. 

011570, seria A MMII și nr. 011571, seria A MMII.  

 

Adițional, Vă informăm că potrivit prevederilor Legii comunicațiilor electronice nr. 241 

din 15.11.2007, spectrul de frecvenţe radio este o resursă limitată aflată în proprietatea 

publică a statului, iar administrarea spectrului cu utilizare neguvernamentală se realizează 

de către organul central de specialitate – Ministerul Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor din Republica Moldova.  
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