
Proiect 

L E G E  

pentru modificarea art. 64 din Legea comunicațiilor electronice  

nr. 241 din 15.11.2007 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. Art. 64 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, nr.51-54/155 din 14.03.2008, republicat nr. 399-410/679 

din 17.11.2017), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La alineatului (1): 

1) dispoziția va avea următorul conținut: 

„(1) În cazul abonării la serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului 

şi/sau la servicii constând în furnizarea conexiunii (accesului) la o reţea publică de 

comunicaţii electronice, utilizatorii finali care solicită acest lucru vor încheia un contract 

în formă scrisă cu furnizorul de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului 

şi/sau de conexiune (acces), care va conţine, într-o formă clară, inteligibilă şi uşor 

accesibilă, cel puţin următoarele clauze esenţiale:”; 

2) lit. a) se completează la final cu sintagma „și utilizatorului final.”; 

2. alineatul (2) se completează la final cu sintagma „în baza unui contract scris 

care va conține cel puțin informații privind identificarea abonatului și categoria 

serviciilor care se achiziționează”. 

Art. II. Ministerul Economiei și Infrastructurii de comun cu Agenția Națională 

pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, în decurs de 

șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor elabora și prezenta spre aprobare 

Guvernului normele privind modul de acces al utilizatorilor finali la rețele publice de 

comunicații electronice, care va permite identificarea acestora. 

 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI  Zinaida GRECEANÎI 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii pentru modificarea art. 64 din Legea comunicațiilor electronice 

nr.241 din 15.11.2007 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Legii pentru modificarea art. 64 din Legea comunicațiilor electronice 

nr.241 din 15.11.2007 este elaborat de către Serviciul de Informații și Securitate al 

Republicii Moldova (în continuare - Serviciul). 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul a fost elaborat în scopul realizării obiectivului privind asigurarea 

securității și integrității rețelelor de comunicații electronice precum și eliminării sau 

diminuării numărului abonaților serviciilor de comunicații electronice 

depersonalizați, prevăzut de pct. 2.4. din Programului național de securitate 

cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 811 din 29.10.2015. 

Oportunitatea elaborării proiectului este condiționată de creșterea continuă a 

numărului persoanelor ce utilizează comunicațiile electronice în baza cartelelor 

preplătite depersonalizate, fapt care împiedică identificarea de către organele de drept 

a utilizatorilor în rețea în cadrul desfășurării activităților speciale de investigații și de 

urmărire penală, în special a infracțiunilor informatice, infracțiunilor în domeniul 

telecomunicațiilor, precum și a infracțiunilor cu caracter terorist, extremist și conexe 

acestora. În acest sens, potrivit datelor statistice ale ANRCETI, prezentate de 

furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice, numărul total de abonați 

mobili pe bază de cartele preplătite (fără abonament) pentru perioada trimestrului II, 

anul 2018 este de 3 060 850 utilizatori, dintre care 2 241 130 utilizatori activi și 819 

720 utilizatori inactivi. 

Diminuarea numărului utilizatorilor de comunicații electronice prestate în baza 

cartelelor preplătite depersonalizate va facilita consolidarea nivelului de încredere a 

populației în comunicațiile electronice, precum și va permite organelor de drept 

identificarea sigură a utilizatorilor. 

Scopul urmărit prin proiect este de a exclude posibilitatea de obținere a accesului 

la comunicațiile electronice în baza cartelelor depersonalizate, fiind posibilă doar prin 



contractarea serviciilor respective cu furnizarea datelor de identificare a solicitantului 

către operator. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul actului, nu rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova în 

baza acordurilor bilaterale cu Uniunea Europeană, nu are drept scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene și nu contravine legislației UE. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Elementul nou al proiectului este eliminarea sau diminuarea numărului de abonați 

ai serviciilor de comunicații electronice depersonalizați, prevăzut de pct. 2.4. din 

Programului național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 

2016-2020 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Punerea în aplicare a legii nu va determina cheltuieli bugetare suplimentare. 

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

Proiectul se integrează în sistemul legislației și este corelat cu prevederile actelor 

legislative în vigoare, cu care se află în conexiune, iar modificările și completările 

propuse nu afectează concepția generală. 

Totodată, proiectul prevede obligația Ministerului Economiei și Infrastructurii și 

Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației, de a elabora și prezenta, în decurs de șase luni de la intrarea în vigoare a 

legii, spre aprobare Guvernului normele privind modul de acces al utilizatorilor finali 

la rețele publice de comunicații electronice, care va permite identificarea acestora. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În vederea respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul legii a fost plasat pe pagina web oficială a Serviciului 

de Informații și Securitate www.sis.md, compartimentul Transparența, 

subcompartimentul Transparența decizională. 

 

 

 

 

Alexandr ESAULENCO 

Director  

https://www.sis.md/
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Compartimentele analizei impactului 

  

1. Definirea problemei 

a) Determinaţi clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluţionate. 

Proiectul urmează să soluționeze problema creșterii continue a numărului persoanelor ce 

utilizează comunicațiile electronice în baza cartelelor preplătite depersonalizate, fapt care 

împiedică identificarea de către organele de drept a utilizatorilor în rețea în cadrul 

desfășurării activităților speciale de investigație și de urmărire penală, în special a 

infracțiunilor informatice, infracțiunilor în domeniul telecomunicațiilor, precum și a 

infracțiunilor cu caracter terorist, extremist și conexe acestora. 

b) Descrieţi problema, persoanele/entităţile afectate şi cele care contribuie la apariţia 

problemei, cu justificarea necesităţii schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza 

dovezilor şi datelor colectate şi examinate. 

Conform datelor prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații 

Electronice și Tehnologia Informației, sumar de către operatori, în perioada anilor 2018-

2019, au fost vândute 2 414 981 de cartele preplătite depersonalizate, din care la 

31.12.2019 active fiind 2 009 329 unități. Astfel, perioada medie de timp în care cartelele 

preplătite depersonalizate sunt active constituie 23,6 luni. În același timp, numărul total al 

utilizatorilor serviciilor electronice (telefonie mobilă) prestate în bază de abonament, la 

situația la data de 31.12.2019, constituie 1 733 453 de utilizatori.  

Existența posibilității de achiziționare anonimă a serviciilor electronice (telefonie mobilă, 

servicii Internet) oferă posibilitatea comiterii faptelor ilicite cu minimizarea riscului de a fi 



identificat și atras la răspundere în termeni legali. În acest sens, conform datelor 

Ministerului Afacerilor Interne, în perioada anilor 2018-2019, de către Serviciul Național 

Unic pentru Apelurile de Urgență 112 au fost procesate 5 460 687 de apeluri, dintre care 35 

% sunt parvenite de la numere cu cartele preplătite depersonalizate. Totodată, marea 

majoritate a apelurilor abuzive non-urgente, false, sunt efectuate de la numere de cartele 

preplătite depersonalizate. 

În acest sens, organele de drept în activitatea sa se confruntă cu o serie de probleme din 

cauza utilizării de către făptuitori a cartelelor preplătite. Una din problemele de bază o 

constituie identificarea tardivă sau imposibilitatea identificării utilizatorului de facto a 

cartelei SIM, iar ca urmare, neatragerea în timp util a făptuitorului la răspundere și 

posibilitatea comiterii de către acesta a unor fapte noi. În același sens, situația redată 

necesită și emiterea unor acte procedurale suplimentare (ordonanțe, mandate), fapt care 

duce la pierderea operativității dar și actualitatea acestor numere. Urmare tergiversării 

procedurilor menționate, este tot mai dificil, dar necesar, de a argumenta suplimentar 

organului procuraturii și instanțelor de judecată apartenența acestor cartele SIM la subiectul 

investigației (persoana bănuită sau asociată). Suplimentar, există riscul atribuirii eronate a 

utilizării unei cartele SIM preplătite de către o persoană fizică, astfel fiind create 

incomodități și persoanelor nevinovate.  

Conform datelor oferite de Ministerul Afacerilor Interne, în perioada anilor 2018-2019, 

ca urmare analizei operaționale efectuate în baza cauzelor penale inițiate pe infracțiuni 

excepțional de grave și deosebit de grave, s-a stabilit utilizarea de către infractori a 

cartelelor preplătite depersonalizare, în scopul tăinuirii identității. Astfel, s-a constatat 

comiterea a două tentative și unui omor la comandă, cinci infracțiuni de omor și șapte 

cazuri de tâlharii. Mai mult ca atât, au fost identificate circumstanțe care indică asupra 

utilizării cartelelor SIM preplătite de către persoanele condamnate și deținute în 

penitenciarele din Republica Moldova, care de cele mai multe ori sunt organizatorii 

infracțiunilor comise de către complicii lor, aflați la libertate și cu care mențin legătura cu 

ajutorul cartelelor SIM preplătite depersonalizate. 

Urmare celor expuse, proiectul vine să înlăture posibilitatea utilizării anonime a 

serviciilor electronice în scopuri criminale, fapt care va facilita identificarea la timp a 

făptuitorilor, atragerea la răspundere a persoanelor vinovate și repararea prejudiciilor 

părților vătămate, iar ca urmare creșterea încrederii societății în organele de drept și în 

serviciile electronice. 

c) Expuneţi clar cauzele care au dus la apariţia problemei 

Apariția problemei a fost condiționată de popularizarea rapidă a serviciilor de 

comunicații mobile în baza cartelelor depersonalizate și accesibilitatea acestora pentru 

publicul larg. Astfel, cadrul normativ în vigoare admite achiziționarea de către persoane a 

serviciilor de telefonie mobilă și serviciilor de acces la Internet fără prezentarea unui act de 



identitate.  

d) Descrieţi cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenţie 

Având în vedere nivelul înalt de popularizare și implementare a tehnologiilor de 

comunicații mobile, lipsa intervenției propuse va duce la majorarea continuă a numărului 

persoanelor ce utilizează cartele SIM preplătite depersonalizate. Ca urmare, persoanele care 

vor săvârși fapte ilegale vor deține în continuare un instrument accesibil pentru organizarea 

și săvârșirea infracțiunilor. În același timp, organelor de drept le va fi tot mai dificil să 

identifice corect și în timp util făptuitorii și să întreprindă rapid măsurile procesuale 

necesare pentru atragerea acestora la răspundere.  

e) Descrieţi cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificaţi carenţele 

prevederilor normative în vigoare, identificaţi documentele de politici şi reglementările 

existente care condiţionează intervenţia statului 

Actualmente activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice civile a tuturor 

furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, indiferent de tipul lor de 

proprietate, precum şi drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova sunt reglementate de Legea comunicațiilor electronice nr. 214-XVI din 

15.11.2007. 

Intervenția statului în raporturile analizate este prevăzută de pct. 2.4 al Planului de acțiuni 

privind implementarea Programului național de securitate cibernetică a Republicii Moldova 

pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 811/2015. 

2. Stabilirea obiectivelor 

a) Expuneţi obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă şi cauzele acesteia, 

formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp şi realist) 

Prezentul proiect implică următoare obiective, realizarea cărora va fi atinsă odată cu 

aprobarea proiectului: 

1. Diminuarea cu 50% a numărului abonaților serviciilor de comunicații electronice 

depersonalizați în termen de 1 an și eliminarea completă a acestora în decurs de 2 

ani; 

2. Diminuarea cu 40% a numărului apelurilor abuzive non-urgente, false, efectuate de 

la numere de cartele preplătite depersonalizate în termen de 1 an și eliminarea 

acestora în decurs de 2 ani; 

3. Diminuarea cu 40% a cauzelor penale săvârșite cu ajutorul serviciilor electronice 

depersonalizate și eliminarea acestora în termen de 2 ani. 

3. Identificarea opțiunilor 

a) Expuneţi succint opţiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenţie 

Opțiunea „a nu face nimic” presupune menținerea situației actuale, în care persoanele 

care vor săvârși fapte ilegale vor deține în continuare un instrument simplu accesibil pentru 



organizarea și săvârșirea infracțiunilor și altor fapte ilicite. În același timp, existența 

posibilității utilizării serviciilor electronice depersonalizate, va facilita utilizarea abuzivă 

non-urgentă și falsă a Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, iar ca 

urmare, pierderea de timp pentru procesarea și acordarea ajutorului apelurilor urgente 

veridice. 

Totodată, din motivul creșterii numărului de utilizatori depersonalizați, organelor de 

drept le va fi tot mai dificil să identifice corect și în timp rezonabil făptuitorii și să 

întreprindă măsurile procesuale necesare pentru atragerea acestora la răspundere conform 

legislației în vigoare. Astfel, făptuitorii au șanse sporite de a nu fi identificați, prin 

schimbarea cartelei SIM pe una nouă, iar în cazul identificării ca urmare a efectuării 

acțiunilor de urmărire penală, să nege apartenența și utilizarea de către aceștia a cartelei 

SIM depersonalizate. 

b) Expuneţi principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicînd cum acestea 

ţintesc cauzele problemei, cu indicarea novaţiilor şi întregului spectru de 

soluţii/drepturi/obligaţii ce se doresc să fie aprobate 

Proiectul prevede că, în cazul abonării la serviciile de comunicații electronice accesibile 

publicului și/sau la servicii constând în furnizarea conexiunii (accesului) la o rețea publică 

de comunicații electronice, utilizatorii finali vor încheia un contract cu furnizorul de aceste 

servicii, care va conține datele de identificare ale utilizatorului final. 

Intervenția propusă va permite identificarea în termen restrâns a utilizatorului cartelei 

SIM și demararea fără întârzieri a acțiunilor din partea autorităților responsabile, inclusiv a 

procedurilor de urmărire penală. 

Totodată, intervenția vine să asigure și o măsură preventivă de comitere a actelor ilicite, 

cum ar fi efectuarea apelurilor non-urgente false. Or, în prezent persoanele rău intenționate 

sunt convinse de anonimitatea acestora și în cele mai dese cazuri pur și simplu distrug 

cartelele SIM de pe care a fost efectuat apelul. 

În același sens, prezentarea datelor personale la achiziționarea serviciilor electronice, va 

ușura probarea apartenenței cartelei SIM la un anumit utilizator, iar în cazul în care acesta 

pretinde că, a transmis cartela altei persoane, va fi de asemenea ușurată identificarea 

acesteia.  

c) Expuneţi opţiunile alternative analizate sau explicaţi motivul de ce acestea nu au fost 

luate în considerare 

Opțiuni alternative nu au fost identificate. 

4. Analiza impacturilor opţiunilor 

a) Expuneţi efectele negative şi pozitive ale stării actuale şi evoluţia acestora în viitor, care 

vor sta la baza calculării impacturilor opţiunii recomandate 

Opțiunea I – a nu face nimic. 

Efecte pozitive: 



Utilizatorii au acces liber la serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului 

şi/sau serviciile constând în furnizarea conexiunii (accesului) la o reţea publică de 

comunicaţii electronice. 

Efecte negative: 

1. Numărul utilizatorilor ce utilizează servicii electronice depersonalizați va fi în 

creștere; 

2. Numărul apelurilor non-urgente false va fi în creștere, iar ca urmare apelurile real 

urgente vor fi procesate cu întârziere de către Serviciul Național Unic pentru Apelurile de 

Urgență 112; 

3. Organelor de drept le va fi în continuare dificil să identifice utilizatorul final al 

cartelelor SIM depersonalizate și să-l atragă la răspundere, în cazul comiterii de către acesta 

a faptelor ilicite cu utilizarea serviciilor electronice depersonalizate; 

4. Persoanele care vor săvârși fapte ilegale vor deține în continuare un instrument 

simplu și accesibil pentru organizarea și săvârșirea infracțiunilor și altor fapte ilicite. 

Costuri. 

Costuri în lipsa intervenției nu au fost identificate. 

b1) Pentru opţiunea recomandată, identificaţi impacturile completînd tabelul din anexa la 

prezentul formular. Descrieţi pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, 

inclusiv părţile interesate care ar putea fi afectate pozitiv şi negativ de acestea 

Opțiunea II – aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 64 din Legea 

comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007. 

Beneficii: 

1. Înlăturarea posibilității utilizării anonime a serviciilor electronice în scopuri 

criminale, fapt care va facilita identificarea la timp a făptuitorilor și atragerea acestora la 

răspundere; 

2. Crearea posibilității identificării în termen rezonabil a utilizatorului cartelei SIM și 

demararea rapidă a acțiunilor din partea autorităților responsabile, inclusiv a procedurilor de 

urmărire penală; 

3. Creșterea încrederii societății în organele de drept și în serviciile electronice; 

4. Securizarea serviciilor electronice; 

5. Scăderea numărului de apeluri non-urgente false, iar ca urmare, utilizarea tuturor 

resurselor disponibile pentru procesarea calitativă și rapidă a apelurilor urgente adevărate; 

6. Scăderea considerabilă a riscului de atribuire eronată a utilizării unei cartele SIM 

către o persoană fizică. 

Costuri. 

Implementarea prevederilor proiectului vor genera anumite cheltuieli administrative din 

partea furnizorilor de servicii legate de perfectarea actelor și procesarea datelor cu caracter 

personal ale utilizatorilor. Costurile estimative vor fi identificate cuantificat după expunerea 



furnizorilor asupra proiectului și AIR. 

Efecte negative: 

În urma aprobării prezentului proiect, furnizorii de servicii vor fi nevoiți să 

comercializeze serviciile doar prin intermediul punctelor de vânzare ce sunt înregistrate de 

CNDCP drept operatori de date cu caracter personal. De menționat că, actualmente aceste 

servicii se prestează preponderent, cu anumite excepții, prin intermediul punctelor de 

vânzare ce sunt înregistrate în calitate de operatori de date cu caracter personal. Astfel, 

conform datelor prezentate de ANRCETI, în cazul „Moldcell” SA și „Moldtelecom” SA, 

62% din cartele preplătite depersonalizate sunt comercializate prin intermediul acestor 

puncte de vânzare. Cu referire la „Orange” SA, aceasta raportează despre circa 8%, alte 

92% fiind comercializate prin intermediul punctelor ce nu sunt înregistrate în calitate de 

operatori a datelor cu caracter personal sau furnizorul nu dispune de informația respectivă. 

Un alt efect negativ identificat se referă la situația social-economică în anumite regiuni. 

În acest sens, având în vedere faptul că furnizorii de servicii nu dispun de reprezentanțe în 

această toate regiunile, utilizatorii vor fi nevoiți să contacteze servicii la cel mai apropiat 

punct autorizat, fapt care provoacă anumite incomodități temporare pentru persoane fizice. 

b2) Pentru opţiunile alternative analizate, identificaţi impacturile completînd tabelul din 

anexa la prezentul formular. Descrieţi pe larg impacturile sub formă de costuri sau 

beneficii, inclusiv părţile interesate care ar putea fi afectate pozitiv şi negativ de acestea 

Nu este cazul. 

c) Pentru opţiunile analizate, expuneţi cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la 

eşecul intervenţiei şi/sau schimba substanţial valoarea beneficiilor şi costurilor estimate şi 

prezentaţi presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor 

vizaţi în acesta 

Având în vedere faptul că utilizatorii vor fi nevoiți să se prezinte la furnizor pentru a 

comunica datele sale, există riscul micșorării numărului utilizatorilor de servicii în primii 2 

ani de la intrarea în vigoare a legii. În acest sens, în vederea minimizării riscului, proiectul 

prevede obligația Ministerului Economiei și Infrastructurii și ANRCETI de a elabora 

normele privind modul de acces al utilizatorilor finali la rețelele publice de comunicații 

electronice, care va permite identificarea acestora. Astfel, va fi posibilă implementarea 

treptată a prevederilor și oferirea timpului rezonabil utilizatorilor de servicii electronice 

depersonalizate existenți pentru a se prezenta la punctele furnizorilor și a comunica datele 

sale. 

d) Dacă este cazul, pentru opţiunea recomandată expuneţi costurile de conformare pentru 

întreprinderi, dacă există impact disproporţionat care poate distorsiona concurenţa şi ce 

impact are opţiunea asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. Se explică dacă sînt propuse 

măsuri de diminuare a acestor impacturi 

Nu este cazul. 



Concluzie 

e) Argumentaţi selectarea unei opţiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor şi 

costurilor, precum şi a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectaţi 

Autorii prezentei Analize optează pentru Opțiunea a II-a, care va asigura sporirea 

nivelului de securitate, prin diminuarea, iar apoi, eliminarea abonaților ce utilizează servicii 

electronice depersonalizate și a cauzelor penale săvârșite cu utilizarea acestora. Totodată, 

intervenția propusă va elimina treptat apelurile non-urgente false și va permite Serviciul 

Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 șă-și focuseze toate resursele asupra 

apelurilor reale de urgență și acordarea în cel mai scurt timp a ajutorului solicitat.  

5. Implementarea şi monitorizarea 

a) Descrieţi cum va fi organizată implementarea opţiunii recomandate, ce cadru juridic 

necesită a fi modificat şi/sau elaborat şi aprobat, ce schimbări instituţionale sînt necesare 

Proiectul prevede obligația Ministerului Economiei și Infrastructurii, de comun cu   

ANRCETI de a elabora normele privind modul de acces al utilizatorilor finali la rețelele 

publice de comunicații electronice, care va permite identificarea acestora.  

Monitorizarea respectării prevederilor legii va avea loc în temeiul prevederilor art. 10 

alin. (1) lit. f) a Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007, prin prezentarea de  furnizori 

către ANRCETI a informațiilor privind numărul total al utilizatorilor ce utilizează în 

continuare servicii electronice preplătite depersonalizare și măsurile întreprinse în vederea 

informării abonaților săi despre necesitatea prezentării la furnizor pentru a comunica datele 

personale. 

b) Indicaţi clar indicatorii de performanţă în baza cărora se va efectua monitorizarea 

- Numărul abonaților serviciilor de comunicații electronice depersonalizați diminuat 

sau eliminat; 

- Numărul cauzelor penale săvârșite cu ajutorul serviciilor electronice depersonalizate 

diminuat sau eliminat; 

- Numărul apelurilor abuzive non-urgente, false, efectuate de la numere de cartele 

preplătite depersonalizate diminuat sau eliminat. 

c) Identificaţi peste cît timp vor fi resimţite impacturile estimate şi este necesară evaluarea 

performanţei actului normativ propus. Explicaţi cum va fi monitorizată şi evaluată 

opţiunea 

Având în vedere faptul că, implementarea legii necesită modificarea unor acte normative 

subordonate, care se va efectua în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a 

proiectului, iar furnizorii vor avea obligația de a pune în aplicare noile reglementări, prin 

colectarea datelor despre abonați, dar și realizând complexitatea procedurilor, din care 

reiese obiectivele stabilite, impacturile estimate se vor resimți peste de 24 luni din 

momentul aprobării legii. Totodată, monitorizarea implementării va fi asigurată prin 



raportările anuale ale furnizorilor prezentate către ANRCETI.  

6. Consultarea 

a) Identificaţi principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă 

Principalele părți interesate în intervenția propusă sunt: 

1. Autoritățile care reglementează activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice şi al 

tehnologiei informaţie; 

2. Organele de ocrotire a normelor de drept; 

3. Furnizorii de servicii de comunicații electronice. 

b) Explicaţi succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor 

Proiectul preliminar al actului normativ și AIR a fost plasat pe pagina web oficială a 

Serviciului de Informații și Securitate www.sis.md, compartimentul Transparența, 

subcompartimentul Transparența decizională. Totodată, acestea urmează a fi expediat la  

Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, ANRCETI, „Orange Moldova” SA, „Moldcell” SA 

și „Moldtelecom” SA. 

c) Expuneţi succint poziţia fiecărei entităţi consultate faţă de documentul de analiză a 

impactului şi/sau intervenţia propusă (se expune poziţia a cel puţin unui exponent din 

fiecare grup de interese identificat). 

Compartimentul va fi completat după recepționarea propunerilor și obiecțiilor. 

  

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit  
Opţiunea 

propusă 

Opţiunea 

alterativă 

1 

Opţiunea 

alterativă 

2 

Economic 

costurile desfăşurării afacerilor -1 
  

povara administrativă -1 
  

fluxurile comerciale şi investiţionale 0 
  

competitivitatea afacerilor 0 
  

activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici şi mijlocii 0 
  

concurenţa pe piaţă 0 
  

activitatea de inovare şi cercetare 0 
  

veniturile şi cheltuielile publice 0 
  

cadrul instituţional al autorităţilor publice 0 
  



alegerea, calitatea şi preţurile pentru consumatori 0 
  

bunăstarea gospodăriilor casnice şi a cetăţenilor 0 
  

situaţia social-economică în anumite regiuni -2 
  

situaţia macroeconomică 0 
  

alte aspecte economice 0 
  

Social 

gradul de ocupare a forţei de muncă 0 
  

nivelul de salarizare 0 
  

condiţiile şi organizarea muncii 0 
  

sănătatea şi securitatea muncii 0 
  

formarea profesională 0 
  

inegalitatea şi distribuţia veniturilor 0 
  

nivelul veniturilor populaţiei 0 
  

nivelul sărăciei 0 
  

accesul la bunuri şi servicii de bază, în special pentru 

persoanele social-vulnerabile 

0 
  

diversitatea culturală şi lingvistică 0 
  

partidele politice şi organizaţiile civice 0 
  

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea şi morbiditatea +1 
  

modul sănătos de viaţă al populaţiei 0 
  

nivelul criminalităţii şi securităţii publice +3 
  

accesul şi calitatea serviciilor de protecţie socială 0 
  

accesul şi calitatea serviciilor educaţionale 0 
  

accesul şi calitatea serviciilor medicale 0 
  

accesul şi calitatea serviciilor publice administrative +2 
  

nivelul şi calitatea educaţiei populaţiei 0 
  

conservarea patrimoniului cultural 0 
  

accesul populaţiei la resurse culturale şi participarea în 

manifestaţii culturale 

0 
  

accesul şi participarea populaţiei în activităţi sportive 0 
  

discriminarea 0 
  

alte aspecte sociale 0 
  

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră şi celor care 

afectează stratul de ozon 

0 
  



calitatea aerului 0 
  

calitatea şi cantitatea apei şi resurselor acvatice, inclusiv a apei 

potabile şi de alt gen 

0 
  

biodiversitatea 0 
  

flora 0 
  

fauna 0 
  

peisajele naturale 0 
  

starea şi resursele solului 0 
  

producerea şi reciclarea deşeurilor 0 
  

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile şi neregenerabile 0 
  

consumul şi producţia durabilă 0 
  

intensitatea energetică 0 
  

eficienţa şi performanţa energetică 0 
  

bunăstarea animalelor 0 
  

riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, accidente etc.) 0 
  

utilizarea terenurilor 0 
  

alte aspecte de mediu 0 
  

 Tabelul se completează cu note de la -3 la +3, în drept cu fiecare categorie de impact, pentru fiecare opţiune analizată, unde 

variaţia între -3 şi -1 reprezintă impacturi negative (costuri), iar variaţia între 1 şi 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru 

categoriile de impact analizate. Nota 0 reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului 

(1 – minor, 2 – mediu, 3 – major) faţă de situaţia din opţiunea „a nu face nimic”, în comparaţie cu situaţia din alte opţiuni şi 

alte categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel se descriu pe larg, cu argumentarea punctajului acordat, 

inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit.b1) şi, după caz, b2), privind analiza impacturilor 

opţiunilor. 

Anexe: 1. Proiectul preliminar de act normativ, pe 1 (una) filă. 

 
 


