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TABELUL 

obiecţiilor şi propunerilor autorităţilor administraţiei publice şi furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice referitor 

la procesul de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de 

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

 

 

Autoritate, Furnizori Conţinutul propunerilor şi obiecţiilor Viziunea MTIC 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

În contextul scrisorii nr. 01/972 din 16.07.2015, Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare informează despre nerespectarea 

Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi 

executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de 

comunicaţii electronice descrise în Hotărîrea Guvernului nr.284 din 13 

aprilie 2009.  

În perioada 24.10.2008-28.12.2009 „Orange Moldova” S.A. prin 

intermediul companiilor SC „Gorcomdorn” SRL şi „Coaxial-Grup” SRL, 

a efectuat lucrările de pozare a reţelelor de fibră optică sub terenurile 

agricole proprietate de stat, incluse în anexa la Legea nr.668 din 

23.11.1995 pentru aprobarea „Listei unităţilor ale căror terenuri destinate 

agriculturii ce rămîn în proprietatea statului”, aflate în administrarea Î.S 

„Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” (CNVVC) 

faţă de care Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare exercită 

calitatea de fondator şi reprezentant al Guvernului în administraţia 

patrimoniului de stat. 

Menţionăm că lucrările în cauză au fost efectuate fără ca „Orange 

Moldova" S.A. şi CNVVC să încheie în prealabil un contract, ceea ce 

contravine prevederilor din HG 284, pct. 39, „Modul de executare a 

lucrărilor şi de utilizare a terenurilor şi a altor bunuri imobile se stabileşte 

de către furnizorul de reţele de comunicaţii electronice sau, după caz, de 

către antreprenorul care execută lucrările, de comun acord şi în bază de 

contract, încheiat cu proprietarul terenului ori al unui alt bun imobil”. 

De asemenea, considerăm binevenită înserarea în HG 284 din 

13.04.2009 a unor prevederi exprese care să prevadă că proprietarul 

terenului(sau alt titular) poate încheia contracte cu titlu oneros cu 

furnizorul de reţele de comunicaţii electronice sau cu antreprenorul 

care execută lucrările. 

Nu se acceptă. 

 

Propunerile se referă la pozarea  reţelelor de 

comunicaţii electronice și la dreptul de acces pe 

proprietăți, dar nu la protecția rețelelor existente.  

Acestea contravin pct. 3 și 4 din Reguli, 

deoarece  sădirea copacilor, ridicarea construcţii 

de-a lungul traseului de cablu subteran-2m din 

ambele părţi și pe traseul liniei radioreleu. De 

asemenea, propunerile avizului contravin 

prevederilor  art. 102 și anexa XXVIII B din 

Acordul de Asociere Republica Moldova – 

Uniunea Europeană, conform cărora în legislația 

națională urmează să fie transpuse prevederile  

Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul 

de reglementare comun pentru reţelele şi 

serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-

cadru), astfel cum a fost modificată prin 

Directiva 2009/140/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009.  

Aspectele respective se regăsesc în  proiectul 

de Lege privind accesul pe proprietăţi şi 

utilizarea partajată a infrastructurii asociate 

reţelelor publice de comunicaţii electronice, care 

transpune prevederile Directivelor sus 

menționate.  Proiectul de lege a fost aprobat prin 

Hotărîrea  Guvernului nr. 692 din 08.10.2015 şi 
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Aceste modificări se impun, deoarece legislaţia în vigoare 

defavorizează proprietarii sau deţinătorii de terenuri faţă de furnizorii de 

reţele. Aceştia din urmă. interpretează legea în sensul că, proprietarii de 

terenuri urmează să le permită efectuarea lucrărilor cu titlu gratuit, cu 

toate că prin diferite acte legislative şi normative este îngrădit dreptul de 

utilizare de către proprietar a fîşiei de teren unde au fost executate 

lucrările respective(de exemplu nu pot fi sădiţi copaci, ridicate construcţii 

de-a lungul traseului de cablu subteran-2m din ambele părţi). 

prin scrisoarea Guvernului nr. 1403-830 din 

09.10.2015 a fost prezentat Parlamentului spre 

examinare și adoptare. 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Avînd în vedere prevederile Legii drumurilor nr. 509 din 22.06.1995, 

Art. 6 (3) „Amplasarea unor obiective industriale sau de altă natură care 

implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau 

sistemului rutier al drumului se face cu acordul administratorului 

drumului respectiv, în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite prin 

lege, cheltuielile fiind în sarcina celui care a solicitat modificările” şi 

Articolul 9(1) — „Amplasarea obiectivelor care nu periclitează siguranţa 

circulaţiei în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale 

acestuia se efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare, numai în baza 

autorizaţiei de amplasare a obiectivului în zona drumului public şi/sau în 

zonele de protecţie a acestuia (în continuare — autorizaţie de amplasare), 

eliberată de către administratorul drumului.”, Ministerul Transporturilor 

şi Infrastructurii Drumurilor solicită completarea capitolului II, pct. 3, al 

Hotărîrii în cauză, cu subpunctul 4), cu următorul conţinut:  „Pozarea 

cablurilor reţelelor . de comunicaţii electronice, liniilor de comunicaţii 

electronice pe piloni în limitele zonelor drumurilor publice şi zonele de 

protecţie ale acestora se va face cu acordul administratorului 

drumului respectiv”. 

Nu se acceptă. 

 

Propunerile se referă la pozarea  reţelelor de 

comunicaţii electronice și la dreptul de acces pe 

proprietăți, dar nu la protecția rețelelor existente.  

Aspectele abordate de autor se regăsesc în  

proiectul de Lege privind accesul pe proprietăţi 

şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate 

reţelelor publice de comunicaţii electronice, care 

a fost aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr. 692 

din 08.10.2015 şi  prin scrisoarea Guvernului nr. 

1403-830 din 09.10.2015 a fost prezentat 

Parlamentului spre examinare și adoptare. În 

procesul definitivării proiectului în cauză au fost 

luate în considerare propunerile Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

Lipsa propunerilor și recomandărilor 

Ministerul Mediului Lipsa propunerilor și recomandărilor 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Departamentul 

Poliţiei de Frontieră 

Potrivit prevederilor pct.39 din Regulile privind protecţia reţelelor de 

comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe 

traseele liniilor de comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului nr.284 din 13 aprilie 2009, în cazul reţelelor de comunicaţii 

electronice pozate pe teritorii cu regim special (de frontieră) şi a 

Se ia act. 
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obiectelor speciale, modul de acces al personalului tehnic şi tehnicii 

furnizorului pentru exercitarea controalelor şi executarea lucrărilor se 

stabileşte în conformitate cu actele normative care reglementează regimul 

respectiv.  

În situaţiile în care personalul tehnic şi tehnica furnizorilor de reţele 

de comunicaţii electronice au necesitatea de a executa lucrări în zona de 

frontieră/în punctele de trecere, aceştia se vor conforma regulilor specifice 

ale regimului zonei de frontieră, în conformitate cu prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr.926 din 12 decembrie 2012 pentru implementarea Legii 

nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii 

Moldova. 

Prin urmare, considerăm că prevederile Hotărîrii Guvernului nr.284 

din 13 aprilie 2009 sunt în concordanţă cu prevederile normelor 

aplicate_de_către Poliţia de Frontieră. 

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate al Republicii 

Moldova 

Nu se ţine cont de condiţiile şi aplicabilitatea practică a prevederilor 

pct. 16 şi pct. 44 din Hotărîrea Guvernului nr.284 din 13 aprilie 2009.  Ca 

rezultat al neglijării punctelor sus menţionate deseori traseele de cabluri 

ale reţelei de telecomunicaţii guvernamentale sunt deteriorate, 

circumstanţe care induc la disfuncţionarea  fizice/juridice responsabile nu 

sunt atrase la răspundere, inclusiv materială. 

De exemplu, în semestrul II al anului 2014 de către Serviciul de 

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova au fost depistate 8 

defecţiuni pe traseele cablurilor de telecomunicaţii guvernamentale în 

rezultatul cărora au fost perturbată integritatea şi securitatea 

telecomunicaţiilor guvernamentale. Reieşind din cele menţionate se 

denotă o activitate iresponsabilă a antreprenorilor, care sunt implicaţi în 

îndeplinirea lucrărilor de instalare, de înlocuire sau mutare a oricăror 

elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice. 

În consecinţă, considerăm, că se impune elaborarea unui mecanism 

de reevaluare a legislaţiei prin prisma celor menţionate, cu agravarea 

responsabilităţii antreprenorilor responsabili, inclusiv retragerea licenţei 

sau privarea dreptului de activitate. 

Se ia act 

 

În urma precizării  cu specialiștii  Serviciului 

de Informaţii şi Securitate (SIS) a informației 

privind deranjamentele, s-a ajuns la concluzia că 

majoritatea acestora sunt cauzate de către 

gestionarul canalizării (sau agenții economici 

care realizează anumite lucrări în interesul 

acestuia) la trasarea cablurilor noi sau scoaterea 

cablurilor vechi uneori fără a coordona aceste 

lucrări cu SIS. Pentru a evita asemenea cazuri 

sau a reduce numărul lor în viitor, este suficient 

de a revizui contractul cu gestionarul canalizării 

și a-l completa, prevăzînd responsabilitatea 

gestionarului de a efectua lucrările asigurînd 

integritatea cablurilor ale SIS și de a achita 

despăgubiri, dacă cablurile au fost defectate.  

Pentru cazurile care cad sub incidența 

Regulilor, propunerea urmează să fie analizată 

sub multiple aspecte în comun cu Ministerul 

Justiției,  Ministerul Dezvoltării Regionale și 
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Construcțiilor,  Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor,  Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare,  Agenţia 

Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei,  

Serviciului de Informaţii şi Securitate, precum și 

cu furnizorii de rețele și servicii de comunicații 

electronice. În special, este necesar de estimat 

impactul modificărilor date asupra activității de 

întreprinzător. 

Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

În rezultatul monitorizării procesului de implementare, conchidem 

necesitatea modificării Anexelor nr.1-3, prin excluderea textului 

“Hotărîrii Guvernului nr.705 din 11 noiembrie 1993 “Pentru aprobarea 

Regulamentului privind modalităţile de despăgubire a daunelor cauzate 

de perturbarea reţelelor electrice şi a Regulamentului privind 

modalităţile de despăgubire a daunelor cauzate de perturbarea liniilor de 

telecomunicaţii aeriene şi prin cablu, reţelelor de radioficare, 

construcţiilor şi utilajului de telecomunicaţii, televiziune şi 

radiodifuziune”, la cazul respectiv, pe motivul abrogării acestei hotărîri 

prin Hotărîrea Guvernului nr.118 din 11.02.2013 “Cu privire la 

abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (pct. 15). 

Se acceptă. 

 

 

Î.M. ,,Orange Moldova” 

S.A. 

La pct. 3, subpunctul 3) de substituit cuvintele “Hotărîrii Guvernului 

nr.360 din 18 aprilie 1997 „Despre aprobarea Regulamentului privind 

certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării 

construcţiilor şi amenajărilor”” prin cuvintele “Legii privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţie nr. 163 din 09.07.2010”. Hotărîrea 

Guvernului nr. 360 din 18 aprilie 1997 “Despre aprobarea Regulamentului 

privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării 

construcţiilor şi amenajărilor” este abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr. 

882 din 24.11.2011. 

Se acceptă. 

La pct. 39, prima propoziție de substituit cu următorul text: 

“Lucrările de pozare a reţelelor de comunicaţii electronice se 

efectuează de către furnizorul de reţele de comunicaţii electronice sau, 

după caz, de către antreprenorul care execută lucrările, în baza 

proiectului de pozare a acestora, semnat de proprietar sau gestionar al 

Nu se acceptă. 

 

Propunerile se referă la pozarea  reţelelor de 

comunicaţii electronice, dar nu la protecția 

rețelelor existente și nu țin de Reguli. Aspectele 
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terenului sau al unui alt bun imobil. În cazul refuzului proprietarului sau 

gestionarului terenului sau al unui alt bun imobil, lucrările respective se 

efectuează în baza hotărârii instanţei de judecată, emise în condiţiile 

legii. Modul de utilizare a terenurilor si a altor bunuri imobile se 

stabileşte în bază de contract, încheiat cu proprietarul sau gestionarul 

terenului sau al unui alt bun imobil. În cazul în care terenul sau alt bun 

imobil rămîne în utilizarea proprietarului sau a gestionarului acestuia şi 

lipseşte temeiul pentru constituirea servitutii sau superficiei, încheierea 

unui asemenea contract nu este obligatorie, iar furnizorul de reţele de 

comunicaţii electronice sau antreprenorul, care execută lucrările, este 

obligat să plătească proprietarului sau gestionarului în cauză doar suma 

prejudiciului direct cauzat prin executarea lucrărilor de pozare.”, 

reieșind din prevederile art. 18 alin. (1), (2), (6) şi (8) al Legii 

comunicaţiilor electronice nr. 241 -XVI din 15.11.2007. 

Semnătura proprietarului sau gestionarului terenului sau al altui bun 

imobil pe proiectul de pozare a reţelelor de comunicaţii electronice 

reprezintă acordul scris al acestuia pentru executarea lucrărilor respective 

în modul prevăzut de proiectul respectiv. În asemenea caz, semnarea unui 

contract privind modul de executare a lucrărilor respective este inutilă. 

În ceea ce priveşte pozarea reţelelor de comunicaţii electronice pe 

terenuri sau alte bunuri imobile, care nu creează obstacole pentru 

utilizarea în continuare a acestor terenuri sau altor bunuri imobile, 

furnizorii de reţele de comunicaţii electronice sau antreprenorii care 

execută lucrările se confruntă cu cerinţe abuzive din partea unor 

proprietari sau gestionari privind încheierea unor contracte care să 

prevadă plăţi (chirie) pentru utilizarea terenurilor şi a altor bunuri imobile. 

Aceste cerinţe contravin normelor legale citate mai sus. Pentru clarificarea 

normelor legale menţionate, se propune reglementarea explicită a acestui 

aspect în Hotărârea Guvernului. 

respective se regăsesc în  proiectul de Lege 

privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea 

partajată a infrastructurii asociate reţelelor 

publice de comunicaţii electronice, care  a fost 

aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr. 692 din 

08.10.2015 şi prin scrisoarea Guvernului nr. 

1403-830 din 09.10.2015 a fost prezentat 

Parlamentului spre examinare și adoptare. 

La pct. 41, în prima propoziție de substituit cuvîntul „reparație” prin 

cuvintele „pozare sau reparație”, deoarece cit la executarea lucrărilor de 

pozare sau adăugare atît şi la executarea lucrărilor de reparaţie a reţelelor 

de comunicaţii electronice, furnizorii în gestiunea cărora se află reţelele de 

comunicaţii electronice trebuie să readucă terenurile agricole în stare bună 

şi să recupereze pagubele cauzate proprietarilor de terenuri sau altor 

Nu se acceptă. 

 

Propunerea se referă la pozarea  reţelelor de 

comunicaţii electronice, dar nu la protecția 

rețelelor existente și nu ține de Reguli. 
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persoane în gestiunea cărora se află aceste terenuri. 

În vederea asigurării executării stricte a prevederilor Hotărârii 

nominalizate, propunem iniţierea introducerii următoarelor modificări la 

Codul Contravenţional: art. 250, alin. (6), alin. (7) și  art. 255 de 

completat la sfîrșit cu următoarele cuvinte „cu sau fără privarea de 

dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un 

an”, iar în tot textul art. 255 de exclus cuvîntul „intenționată”. 

Sancţiunile pentru încălcarea articolelor în cauză urmează a fi majorate 

şi completate cu sancţiunea în formă de privarea de dreptul de a desfăşura 

o anumită activitate. Lucrările în cauză se execută de către organizaţiile 

care deţin de autorizaţii pentru aceste genuri de lucrări. Deşi aceste 

organizaţii cunosc foarte bine regulile de protecţie a liniilor şi instalaţiilor 

de comunicaţii electronice, ele sfidează cu bună ştiinţă aceste Reguli, 

producând pagube enorme furnizorilor şi incomodităţi utilizatorilor ca 

urmare a deteriorărilor frecvente a reţelelor şi întreruperilor în prestarea 

serviciilor de comunicaţii electronice. 

Excluderea cuvântului „intenţionată” din denumirea şi conţinutul art. 

255 din Cod Contravenţional  se propune din următoare raționamente. Se 

consideră că fapta a fost săvîrşită cu intenţie dacă persoana care a săvîrşit-

o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, 

a prevăzut urmările ei prejudiciabile, le-a dorit sau admitea, în mod 

conştient, survenirea acestor urmări. Deteriorarea liniilor, instalaţiilor, 

echipamentelor de comunicaţii electronice, de obicei, nu are loc 

intenţionat, dar ca urmare a neglijării regulilor de protecţie a liniilor  şi  

instalaţiilor de  comunicaţii  electronice sau executarea lucrărilor de 

construcţii în zonele de protecţie a liniilor, cablurilor şi instalaţiilor de 

comunicaţii electronice fără autorizaţia proprietarului acestor linii, cabluri 

şi instalaţii. 

De asemenea, pentru a descuraja asemenea comportament sfidător, 

propunem ca sancţiunile pentru încălcarea articolului în cauză să fie 

majorate şi completate cu sancţiunea în formă de privarea de dreptul de a 

desfăşura o anumită activitate. 

Se ia act 

 

Propunerea urmează să fie analizată sub 

multiple aspecte în comun cu Ministerul Justiției,  

Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor,  Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor,  Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare,  Agenţia 

Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei,  

Serviciului de Informaţii şi Securitate, precum și 

cu furnizorii de rețele și servicii de comunicații 

electronice.  În special, este necesar de estimat 

impactul modificărilor date asupra activității de 

întreprinzător. 

Totodată este necesar de menționat că  

furnizorii rețelelor de comunicații electronice, în 

temeiul art. 14 din Codul civil nr. 1107-XV din 

06.06.2002 pot solicita recuperarea prejudiciului  

cauzat prin deteriorarea rețelelor urmare a 

nerespectării  prevederilor  Hotărîrii Guvernului 

nr. 284 din 13 aprilie 2009 de către persoanele 

fizice și juridice care au comis această faptă.  
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Î.M. ,,Moldcell” S.A. 

1. Punctul 21 al Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii 

electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele 

liniilor de comunicaţii electronice stabileşte următoarele: „21. Furnizorul 

de reţele de comunicaţii electronice care asigură autorităţile publice cu 

comunicaţii speciale este în drept să stopeze sau să interzică, fără 

explicaţii, orice tipuri de lucrări ce implică lucrări de terasament, dacă 

acestea pot afecta securitatea statului (scurgerea informaţiei importante 

pentru stat).”. În acest context, sintagma „fără explicaţii” poate crea 

confuzii şi abuzuri. Pentru a exclude aceste situaţii dintre furnizorii de 

comunicaţii electronice propunem să fie modificată sintagma „fără 

explicaţii” în „cu argumentare”. 

Se acceptă parţial. 

 

Se acceptă înlocuirea cuvintelor „fără 

explicaţii” prin  cuvintele „cu argumentare care 

respectă prevederile legislației cu privire la 

secretul de stat”. Conform pct. 11 din 

Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret 

de stat, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului 

privind aprobarea nr. 411 din  25.05.2010, sunt 

atribuite la secretul de stat informaţiile ce 

dezvăluie organizarea şi funcţionarea tuturor 

tipurilor de comunicaţii necesare asigurării 

capacităţii de apărare şi securităţii statului.  

2. Punctul 23 al Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii 

electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele 

liniilor de comunicaţii electronice stabileşte următoarele: „23. În cazul 

neprezentării la locul executării lucrărilor a reprezentantului 

furnizorului, beneficiarul (antreprenorul) este obligat, în decurs de 24 de 

ore să informeze despre aceasta conducerea furnizorului, prin 

telefonogramă sau în alt mod.”, având în vedere că sintagma „în alt mod” 

creează confuzii şi interpretări propunem de stabilit exact modalităţile prin 

care are loc informarea, cum ar fi: fax, e-mail, scrisoare recomandată. 

Se acceptă parţial. 

 

Se acceptă înlocuirea cuvintelor „în alt mod” 

deoarece scrisoarea recomandată nu poate ajunge 

la destinatar în 24 de ore, normativul  prin  

cuvintele „prin fax sau poșta electronică cu 

condiția confirmării imediate a recepționării”, 

fiind nu mai mult de 3 zile lucrătoare.  

3. Un moment important în procesul de implementare a Hotărârii 

Guvernului menţionate mai sus este stabilirea posibilităţii obţinerii 

accesului de către furnizori de comunicaţii electronice pe proprietăţile 

private ale persoanelor fizice sau juridice pentru executarea lucrărilor de 

terasament, cu compensarea daunelor ce au fost provocate persoanelor 

fizice sau juridice ca urmare a executării acestor lucrări. 

Se acceptă parţial. 

 

Regulile conțin prevederile respective în pct. 

38-41.  

,,Moldtelecom” S.A. Lipsa propunerilor și recomandărilor 

S.C. ,,Starnet” SRL Nu a prezentat propuneri 

,,Norma Telecom” SRL Nu a prezentat propuneri 


