
                                                                                              

 

 

                               

Dnei Lilia DABIJA 

Secretar general 

Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale 

 

Nr.550 

Din 25.01.2023 

 

 

 

Subiect: Comentarii pe marginea proiectului Codului urbanismului în partea referitoare la 

regimul rețelelor de comunicații electronice și infrastructurii asociate  

 

 

Stimată Doamnă Secretar General, 

 

 

Vă salutăm din numele Asociaţiei Naţionale a Companiilor din Domeniul TIC (”ATIC”), Asociației 

Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova („AmCham Moldova”) și Asociației 

Investitorilor Străini („FIA”). 

 

Prin prezenta scrisoare, supunem atenției dumneavoastră opinia asociațiilor semnatare asupra 

proiectului Codului urbanismului în partea referitoare la regimul rețelelor de comunicații electronice și 

infrastructurii asociate.  

 

Vă mulţumim pentru includerea în proiect a modificărilor operate la Legea nr. 163/2010 prin Legea 

290/2022, prin care a fost simplificat regimul de autorizare a instalării reţelelor de comunicaţii 

electronice şi infrastructurii asociate. 

 

Totuşi, observăm că a fost omisă modificarea operată la art. 12 alin. (1) lit. a) al Legii 163/2010. În acest 

context, se propune completarea art. 187 lit. c) din Cod la final cu următorul text: 

 

„ , iar în cazul construcției rețelelor inginerești și de comunicații electronice și a elementelor de 

infrastructură asociată acestor rețele – acordul titularului dreptului de proprietate sau de 

administrare asupra imobilului/terenului ce urmează a fi utilizat pentru construcție”. 

 

Această completare este importantă pentru a asigura concordanţa Codului urbanismului cu art. 5 şi 6 din 

Legea nr. 28/2016, conform căreia instalarea reţelelor de comunicaţii electronice şi infrastructurii 

asociate se face în baza acordului titularului dreptului de proprietate sau al titularului dreptului de 

administrare, inclusiv pe proprietăţile comune, inclusiv pe cele din condominii.  

 

Asemenea normă permite furnizorilor să instaleze reţele interne de comunicaţii electronice (VHBB) 

în/pe blocurile de locuinţe şi alte imobile cu mai multe spaţii care aparţin diferitor proprietari, solicitând 



acordul doar de la organizaţia de gestiune, dar nu şi acordul notarial al fiecărui coproprietar, ceea ce, în 

practică, este imposibil de realizat (proprietarii pot să nu locuiască în bloc, să fie plecaţi peste hotare, să 

fie decedaţi, să nu dorească să dea acordul sau să meargă la notar pentru acest scop, etc.).  

 

O altă propunere ţine de crearea condiţiilor necesare pentru implementarea reţelelor 5G, pentru care este 

preconizată alocarea resurselor de sprectru în trimestrul III al anului 2024. În Comunicatul său din 

14.09.2016 “Conectivitate pentru o piaţă unică digitală competitivă – spre o societate Gigabit 

europeană”, Comisia Europeană remarca că “furnizorii trebuie să poată instala rapid reţele mai dense 

bazate pe micro celule”.   

 

Potrivit recitalului (139) din Codul european al comunicațiilor electronice, instituit prin Directiva 

2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018, deoarece punctele de 

acces pe suport radio de mică putere cu arie de acoperire restrânsă, precum femtocelulele, picocelulele, 

metrocelulele și microcelulele, pot avea dimensiuni foarte mici și utilizează echipamente discrete 

similare celor ale routerelor RLAN, ar trebui să se limiteze pe cât posibil orice restricție la instalarea 

acestora. Prin urmare, pentru a facilita instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire 

restrânsă, statele membre nu ar trebui să supună niciunor permise individuale instalarea unor astfel de 

dispozitive în clădiri care nu sunt protejate oficial ca făcând parte dintr-un sit protejat sau datorită valorii 

lor arhitecturale sau istorice deosebite. În acest scop, caracteristicile acestora – precum dimensiunea 

maximă, greutatea maximă și caracteristicile legate de emisie – ar trebui determinate la nivelul Uniunii 

într-un mod care să fie proporțional pentru instalarea locală și pentru a asigura un nivel înalt de protecție 

a sănătății publice1.  

                                                           
1 Conform Directivei nominalizate - L_2018321RO.01003601.xml (europa.eu) : 

(23) „punct de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă” înseamnă echipamentul de acces pe suport radio de mică putere la 

rețea și de dimensiuni mici care funcționează pe o rază restrânsă de acțiune, ce utilizează frecvențele radio cu sau fără licență sau o 

combinație a acestora, care poate fi utilizat în cadrul unei rețele publice de comunicații electronice, care poate avea una sau mai multe 

antene cu un impact vizual redus și care permite utilizatorilor accesul pe suport radio la rețele de comunicații electronice, indiferent de 

topologia rețelei subiacente, fie aceasta mobilă sau fixă; 

Articolul 57 

Instalarea și exploatarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă 

(1)   Autoritățile competente nu restricționează în mod nejustificat instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire 

restrânsă. Statele membre urmăresc să asigure că toate normele care reglementează instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de 

acoperire restrânsă sunt uniforme la nivel național. Astfel de norme se publică înainte de a se aplica. 

În special, autoritățile competente nu condiționează instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care 

întrunesc caracteristicile stabilite în conformitate cu alineatul (2) de existența unor autorizații de urbanism individuale sau a altor autorizații 

individuale obținute în prealabil. 

Prin derogare de la al doilea paragraf din prezentul alineat, autoritățile competente pot solicita autorizații pentru instalarea punctelor de 

acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în cazul unor clădiri sau locuri de valoare arhitecturală, istorică sau naturală protejate 

în temeiul dreptului intern, sau, dacă este cazul, din motive de siguranță publică. La acordarea autorizațiilor respective se aplică articolul 7 

din Directiva 2014/61/UE. 

(2)   Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia precizează caracteristicile fizice și tehnice precum dimensiunea maximă, 

greutatea maximă și, după caz, puterea de emisie pentru punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 118 alineatul (4). 

Primul astfel de act de punere în aplicare se adoptă până la 30 iunie 2020. 

... 

(5)   Fără a aduce atingere oricăror acorduri comerciale, instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă nu face 

obiectul niciunei taxe sau redevențe în plus față de taxele administrative în conformitate cu articolul 16. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN


                                           

În acest context, se propune completarea art. 189 alin. (1) cu o literă suplimentară: 

 

“s) instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă;” 

 

precum şi cu un alineat suplimentar: 

 

“(6) Caracteristicile fizice și tehnice precum dimensiunea maximă, greutatea maximă și, după 

caz, puterea de emisie pentru punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă 

se stabilesc de Guvern.” 

 

Guvernul va elabora caracteristicile respective, conducându-se de Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) 2020/911 al Comisiei din 30 iunie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe 

suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 

2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor 

electronice (L_2020208RO.01004801.xml (europa.eu)). 

 

De asemenea, recomandăm ca în Cod sa fie folosite noţiunile definite în Legea comunicatiilor 

electronice, înlocuind termenul “linii de telecomunicaţii” cu “reţele de comunicaţii electronice şi 

infrastructura asociată acestora” şi termenul “telecomunicaţii electronice” cu “comunicaţii electronice”. 

 

 

 

Cu deosebite considerațiuni, 

 

 

_______________________________ 

Marina Bzovii, Director Executiv 

 

 

______________________________________ 

Mila Malairău, Director Executiv 

ATIC 

 

 

 

_______________________ 

Ana Groza, Director Executiv 

FIA 

AmCham Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md  

http://publications.europa.eu/resource/cellar/cc12bc83-bb7c-11ea-811c-01aa75ed71a1.0019.03/DOC_1
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