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privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare pentru 

anul 2022 al  Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei  

 
În temeiul art.7 alin. (1) lit. a) din Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.215-217, art.798) şi al p. 14 

alin. 3) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare 

publică cu societatea civilă în procesul decizional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2016, nr.265-276, art.1050),   

În conformitate cu p.13 din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.643/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.388-392, 

art.1008), 

În scopul asigurării transparenței procesului decizional din cadrul ANRCETI la 

executarea atribuţiilor de reglementare a domeniilor din competența ANRCETI, Consiliul 

de Administraţie  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se aprobă Programul de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2022 

al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei, în continuare Program, conform anexei. 

2. Conducătorii subdiviziunilor ANRCETI vor asigura realizarea Programului, 

conform competențelor și termenelor stabilite, și vor prezenta Consiliului de Administrație 

al ANRCETI, trimestrial, pînă la data de 20 a lunii următoare, rapoarte privind gradul de 

executare a Programului. 

3. Coordonarea procesului de realizare a Programului se pune în sarcina dlui 

Andrei Muntean, director adjunct. 
 

Președintele 

Consiliului de Administrație     

 

Membrii Consiliului      Andrei MUNTEAN 

de Administraţie                     

         Marian POCAZNOI 

 



 

Anexă  

la Hotărârea Consiliului de Administrație  

al ANRCETI 

nr.____din ____ __________ 2021 

 

 

PROGRAMUL  

de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2022 al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei  

 

Nr. 

d/o 

Denumirea actului de reglementare 
Termen de 

realizare 

Fundamentarea/Temei legal 

1. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului de Administrație al ANRCETI 

nr.126/2009 cu privire la stabilirea 

categoriilor de frecvențe radio a căror 

utilizare este permisă fără obţinerea unei 

licenţe sau a permisului tehnic 

Trim. I 

art. 26 alin. (12) din Legea nr. 

241/2007 

Recomandarea ERC/REC 70-03 

privind utilizarea echipamentelor 

cu rază mică de acțiune 

modificată la 12.02.2021 

2. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 

54/2017 cu privire la regimul de autorizare 

generală și licențiere în domeniul 

comunicațiilor electronice 

Trim. I 

Art. III din Legea nr. 235/2012 

3. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI privind aprobarea Condiţiilor 

speciale tip de licenţă privind utilizarea 

frecvenţelor radio din banda de frecvenţe 

radio 700 MHz (694-790 MHz) 

Trim. II 

Pct. 12 alin. (3) al Programului 

de management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 987/2020 

4. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI privind aprobarea Condițiilor 

speciale tip de licență pentru utilizarea 

frecvențelor/canalelor radio din banda de 

frecvenţe de 3600 MHz (de înlocuire a 

Hotărârii nr. 59 din 30.12.2014) 

Trim. II 

Pct. 12 alin. (3) al Programului 

de management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 987/2020 

5. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI de modificare a Hotărârii 

Consiliului de Administrație al ANRCETI 

nr.51 din 17.09.2015 privind aprobarea 

Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru 

utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din 

banda de frecvenţe 880-890/925-935 MHz în 

scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice 

de comunicaţii electronice mobile celulare 

terestre   

Trim. II 

Pct. 12 alin. (3) al Programului 

de management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 987/2020 

6. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI privind limitarea numărului de 

licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din 

banda de frecvenţe 700 MHz 

Trim. II 

Pct. 12 alin. (3) al Programului 

de management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025, aprobat prin Hotărârea 



 

Guvernului nr. 987/2020 

Art. 26 alin. (16) și alin. (17) din 

Legea 241/2007 

7. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI privind limitarea numărului de 

licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din 

banda de frecvenţe 3600 MHz Trim. II 

Pct. 12 alin. (3) al Programului 

de management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 987/2020 

Art. 26 alin. (16) și alin. (17) din 

Legea 241/2007 

8. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI privind aprobarea Caietului de 

sarcini al concursului pentru eliberarea 

licențelor de utilizarea frecvenţelor radio din 

benzile de frecvențe radio: 700 MHz, E900 

MHz, 2600 MHz şi 3600 MHz  

Trim. II 

Pct. 12 alin. (3) al Programului 

de management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 987/2020 

9. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI privind aprobarea Regulamentului 

privind verificarea respectării de către 

furnizorii de servicii poștale a obligațiilor 

privind prevenirea și combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului 

Trim. II 

Art. 15 alin. (2) lit. a) din Legea 

nr. 308/2017 cu privire la 

prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului 

10. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI pentru aprobarea și publicarea 

anunțului privind organizarea concursului 

pentru eliberarea licențelor de utilizare a 

frecvențelor radio din benzile de frecvențe 

radio: 700 MHz, E900 MHz, 2600 MHz şi 

3600 MHz  

Trim. III 

Pct. 12 alin. (4) al Programului 

de management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 987/2020 

11. 

Elaborarea și aprobarea actelor de 

reglementare în vederea implementării 

Acordurilor internaționale la care Republica 

Moldova este parte 

Conform 

termenilor 

stabilite în 

Acorduri 

Acordurile internaționale la care 

Republica Moldova este parte 

12. 

Elaborarea și aprobarea actelor de 

reglementare în vederea asigurării  

continuității serviciilor ce țin de realizarea 

portabilității numerelor în Republica Moldova  

Trim. I - 

Trim. IV  

Art. 9 alin.(1) lit. a) din Legea 

nr. 241/2007 

 

 

NOTĂ. Prezentul Program poate fi modificat, după necesitate, prin completarea cu proiecte de noi 

reglementări în vederea asigurării implementării prevederilor unor noi acte legislative, normative, 

de reglementare, documentelor de politici publice, legislaţiei Uniunii Europene sau modificării 

actelor în vigoare aferente domeniului comunicaţiilor electronice și poștale. 

 
 


