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pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Condiţiile de licenţiere pentru 
furnizarea serviciilor de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor 

informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program, 
aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie nr. 33 din 04.11.2010  

  
În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) , u), art.10 alin. (1) lit. a),  f)  din Legea comunicaţiilor 

electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2008, nr. 51-54, art.155),  

În conformitate cu pct.14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2008, nr.143-144, art.917), Consiliul de Administraţie 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se aprobă modificările Condiţiilor de licenţiere pentru furnizarea serviciilor de 

creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de 
importanţă statală, inclusiv a produselor program, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI nr. 33 din 04.11.2010, după cum urmează: 

a) la punctul 4, alin.1, lit. d) sintagma: „Legea cu privire la protecţia datelor cu 
caracter personal nr.17-XVI din 15.02.2007” se substituie cu sintagma: „Legea privind 
protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011”. 

b) la punctul 4, alin.1, lit. e) sintagma:„Legea cu privire la protecţia concurenţei 
nr.1103-XIV din 30.06.2000” se substituie cu sintagma: „Legea concurenţei nr.183 din 
11.07.2012”. 

 
2.Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării şi se publică pe pagina de Internet a 

ANRCETI. 
 

Preşedintele Consiliului 
de Administraţie       Grigorie VARANIŢA 

 
Membrii Consiliului 
de Administraţie        Corneliu JALOBA  
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