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                                   NOTA DE ARGUMENTARE 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind 

aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei pentru anul 2015 

 

Proiectul Programului de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 

2015, în continuare denumit Program, este elaborat în temeiul art. 8 din Legea 

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, a pct. 17 şi 18 din 

Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de 

elaborare şi adoptare a deciziilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 96 din 16 

februarie 2010 şi pct. 7 din Regulile de elaborare, aprobare a actelor cu caracter normativ, 

individual, recomandabil şi de asigurare a transparenţei în procesul decizional de către 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei (ANRCETI) aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

nr. 12 din 09 aprilie 2010. 

 

Obiectivele de bază ale acestui Program este asigurarea transparenţei în procesul de 

elaborare şi adoptare a deciziilor ANRCETI în vederea integrării Republicii Moldova în 

Uniunea Europeană, dezvoltării rețelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice, 

promovării concurenţei şi protecţiei utilizatorului final etc., prin oferirea posibilităţilor 

tuturor părţilor interesate de a participa la procesul de elaborare a deciziilor prin 

expunerea recomandărilor în cadrul consultărilor publice organizate de către ANRCETI 

prin intermediul paginii sale de Internet. 

ANRCETI își propune de a emite un șir de reglementări și acte normative care să asigure 

realizarea obiectivelor sus menționate după cum urmează. 

 

Pe direcţia administrării eficiente a spectrului radio, ANRCETI va susţine și va asigura, în 

continuare, procesul de implementare a Programului de management al spectrului de 

frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 

11.02.2013, cu modificările ulterioare. În acest sens, ANRCETI va stabili graficul de 

expunere la concurs, în 2015, a frecvențelor radio disponibile, va elabora documentația/ 

reglementările aferente concursului respectiv, precum și în vederea aplicării principiului 

neutralităţii tehnologice a benzilor de frecvenţe radio de 1900 MHz și 2100 MHz.  

 

Pe direcţia administrării eficiente a resurselor de numerotare telefonică, ANRCETI va 

reexamina Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 58 din 21 decembrie 2010 în 

vederea ajustării cadrului legal actual. 

 

În vederea asigurării implementării Serviciului de urgență 112, ANRCETI va elabora 

Condiţiile tehnice, juridice şi organizatorico-economice pentru realizarea comunicaţiilor 

electronice către/ de la Serviciul de urgență 112, acțiune prevăzută de Legea nr. 174 din 

25.07.2014. 
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Pentru a promova concurenţa în domeniul comunicaţiilor electronice, ANRCETI va 

revizui pieţele relevante corespunzătoare serviciilor de acces la buclă locală şi de linii 

închiriate-segmente terminale, serviciilor cu ridicata la infrastructura de reţea la un post 

fix, serviciilor cu ridicata la comunicaţii în bandă largă și serviciilor de acces a 

utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de 

telefonie, ANRCETI va identifica eventualii furnizori cu putere semnificativă şi măsurile 

de reglementare corespunzătoare. 

 

Pentru a asigura drepturile utilizatorilor în vederea beneficierii de servicii de comunicații 

electronice de o anumită calitate la prețui accesibile, ANRCETI își propune revizuirea 

parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice stabiliți prin 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 278 din  17 noiembrie 2009, 

avînd ca temei articolul 22 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317 din 18.07.2003 (Monitorul 

Oficial, 2003, 208-210 art. 783) vizând reexaminarea actelor normative pentru evaluarea 

compatibilităţii cu actele legislative şi alte acte normative întru a căror executare s-au 

emis, precum şi cu reglementările legislaţiei comunitare. 

 

ANRCETI, în dependență de evoluţiile pieţei, ţinând cont de executarea anumitor 

modificări ale Planului anual de activitate al ANRCETI, după caz, va propune corectarea 

acţiunilor prevăzute în Programul nominalizat.  
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