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NOTA INFORMATIVĂ 
 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi prestarea de către Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a serviciilor publice în 
domeniile de competență  

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:  
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
(ANRCETI)  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite:  
Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi prestarea de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a serviciilor publice în domeniile de competență 
este elaborat: 

În temeiul art. 2, art. 11, 12 alin. (1), art. 13, art. 26 ale Legii cu privire la serviciile publice nr. 
234/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.34-38, art. 34),  

În conformitate cu Metodologia cu privire la elaborarea regulamentului privind organizarea şi 
prestarea serviciului public aprobată prin Hotărîrea Guvernului cu privire la Registrul de stat al 
serviciilor publice nr. 169/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.230-237, 

art.436), 
La solicitarea Guvernului Republicii Moldova (scrisoarea Viceprim – ministrului pentru 

Digitalizare nr. 05-78-11874 din 07.12.2022). 
Scopul prezentei Hotărâri constă în crearea unui cadru normativ pentru prestarea serviciilor 

publice de către ANRCETI, asigurând accesibilitatea, calitatea serviciilor şi eficienţa prestării 
acestora, cu realizarea unui echilibru între satisfacerea intereselor beneficiarilor de servicii 
publice şi a interesului public. 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  
Nu este necesară descrierea compatibilității dat fiind faptul că nu are scopul armonizării.  
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Prin proiect se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea şi prestarea de către 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a 
serviciilor publice în domeniile de competență, care include serviciile publice prestate de către 
ANRCETI pentru activitățile din domeniul comunicațiilor electronice și din domeniul 
comunicațiilor poștale. 
Regulamentul este elaborat în conformitate cu Metodologia cu privire la elaborarea 
regulamentului privind organizarea şi prestarea serviciului public aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr.169 din 8 septembrie 2021. 
Regulamentul include compartimentele: Dispoziţii generale (cadrul normativ, domeniul de 
aplicare principiile prestării serviciilor, prelucrarea informaţiei la prestarea serviciilor publice); 
Raporturile juridice în domeniul prestării serviciilor publice (subiecţii raporturilor juridice în 
domeniul prestării serviciilor publice; drepturile şi obligaţiile ANRCETI; drepturile şi obligaţiile 
beneficiarului serviciului public); Modul de prestare a serviciilor publice (organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice; condiţiile şi locul prestării serviciului; procesul de prestare a 
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serviciului; refuzul prestării serviciilor publice etc.); Managementul serviciilor publice 
(managementul resurselor umane; managementul serviciilor publice şi procedura de raportare; 
reclamaţiile cu privire la prestarea serviciilor publice); Patrimoniul şi finanţarea serviciului etc. 
Compartimentul ”Dispoziții finale prevede că Regulamentul poate fi modificat în scopul 
executării prevederilor actelor normative ale Parlamentului sau ale Guvernului, organului central 
de specialitate, al armonizării cadrului normativ cu legislaţia Uniunii Europene, al executării 
deciziilor şi indicaţiilor Prim-ministrului, precum şi din iniţiativa ANRCETI, pentru 
modernizarea serviciilor publice, ţinându-se cont, inclusiv și de recomandările beneficiarilor 
serviciilor publice privind sporirea calităţii serviciilor publice prestate de către ANRCETI. 
5. Fundamentarea economico-financiară  

Sursa de fianțare a cheltuielilor necesare pentru inițierea și prestarea serviciilor publice de către 
ANRCETI, în condiţiile cadrului normativ, inclusiv prin dezvoltarea procedurilor şi a proceselor 
aferente serviciilor publice sunt suportate din bugetul ANRCETI stabilit la un nivel suficient să 
acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activităţii sale conform legislației în vigoare. 
Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor suplimentare 
atât din partea statului sau a beneficiarilor serviciilor publice prestate de către ANRCETI. 
Modificările propuse au scopul facilitării beneficiarilor serviciilor publice prestate de ANRCETI 
pentru a beneficia de informați lega privid utilizarea serviciilor publice.  

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

Proiectul Hotărârii este elaborat în temeiul și în conformitate cu cerințele legislației naționale și 
europene și nu vine în contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale la care 
Republica Moldova este parte. 
Proiectul Hotărârii se încorporează perfect în sistemul actelor normative în vigoare, cu care se 
află în conexiune.   
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  
 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 
proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI se supune consultării publice, prin 
plasarea de la data de 03.02.2023 până la data de 24.02.2023, pe pagina web oficială a 
ANRCETI, compartimentele: https://www.anrceti.md/news 
 și https://www.anrceti.md/consultation/current, precum și prin solicitarea avizării de către 
Ministerul Justiției. 
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