Anexa nr.2
la Regulile privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice 
A V E R T I S M E N T
____________________________________________________________________________
(denumirea întreprinderii, organizaţiei)
________Proprietarul reţelei______________________________vă avertizează că pe teritoriul__________________________________________________________________
           ( întreprinderii,  firmei agricole,  străzilor   oraşului)
________________________________________________________________
este pozat cablul subteran de comunicaţii  electronice şi este stabilită zona de protecţie de 4 m  (cîte doi metri din ambele părţi ale traseului).    
VĂ AVERTIZĂM că în conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice nr.241-ХVI din  15 noiembrie 2007, în zona de protecţie a liniilor de comunicaţii electronice este interzisă executarea oricăror lucrări de terasament fără autorizarea întreprinderilor de comunicaţii electronice. Indicarea corectă a traseelor de cablu  poate fi stabilită numai de reprezentanţii întreprinderii de comunicaţii electronice.
VĂ AVERTIZĂM că în caz de  necesitate de executare a  lucrărilor de terasament în zona  pozării cablurilor de comunicaţii electronice şi conform prevederilor legislaţiei menţionate mai sus, este necesar:
a)	să coordonaţi documentaţia de proiect şi să obţineţi de la proprietarul reţelei de  comunicaţii electronice autorizaţia în scris pentru realizarea lucrărilor;
b)	să invitaţi printr-un preaviz de trei zile, pînă la începerea lucrărilor, reprezentantul proprietarului reţelei de comunicaţii electronice  la locul respectiv,  să stabiliţi  în comun traseul liniei de cablu şi să întreprindeţi măsurile necesare  asigurînd protecţia acestuia;
c)	să executaţi lucrările de terasament în zona de protecţie a cablurilor de comunicaţii electronice numai în prezenţa reprezentantului proprietarului reţelei de comunicaţii electronice __________________ .
VĂ AVERTIZĂM că, conform art.77 al Legii comunicaţiilor electronice nr.241-ХVI din 15 noiembrie 2007, pentru încălcarea prevederilor acesteia se stabileşte răspundere civilă, contravenţională, materială sau penală, conform legii.
Pentru informaţia vizînd executarea lucrărilor de terasament vă adresaţi:
__________________________________________________ tel.___________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L I N I A     DE     D E T A Ş A R E

____________________________________________________________________________(denumirea întreprinderii, organizaţiei)

A înmînat avertismentul ____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcţia reprezentantului proprietarului reţelei de comunicaţii electronice)                                         

A primit avertismentul_____________________________________________________
  					(numele, prenumele, funcţia) 			                       

____________________________________________________________________________
           (Se indică  denumirea întreprinderii, adresa,  numărul de telefon   şi   numele reprezentantului întreprinderii care a primit avertismentul)

Data înmînării_____________________20___         Semnătura_____________


