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Anexă  

la Hotărârea Consiliului de Administrație  

al ANRCETI 

nr.____din ____ __________ 20__ 

 

PROGRAMUL  

de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2021 de către Agenţia Naţionala 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 

 

Recomandarea ERC/REC 70-03 modificată 

la 23.03.2020 

 

 

2. Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.33/2011 cu privire la 

aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de rețele și/sau 

servicii publice de comunicații electronice  

 

Trim. I 

 

 

 

 

 

Pct.12.2 din Planul de acţiuni privind 

promovarea siguranţei pe Internet a copiilor 

şi adolescenţilor pentru anii 2017-2020, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.212/2017 

 

3. Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de reglementare 

preventivă a pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un 

post fix din reţeaua publică de telefonie (Piaţa 1, iterația 5) 

 

 

 

Trim. II 

 

 

 

 

Art. 57, 58 și 61 din Legea comunicațiilor 

electronice nr. 241/2007 (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările 

ulterioare (Legea nr. 241/2007), Hotărârile 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 

55/2008 și 85/2009, Instrucţiunea CE 2002/C 

165/03, Comunicarea CE 97/C 372/03 
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4. Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru modificarea 

Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice 

accesibile publicului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI nr.48/2013 

 

Trim. II 

 

Art. 10 alin. (1) lit.a) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr.241/2007  

5. Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 19/2016 cu privire la 

raportarea de date statistice de către furnizorii de rețele și servicii poştale   

 

Trim. III 

 

 

 

Art. I pct. 20 şi art. II alin. (1) din Legea nr. 

41/2020 pentru modificarea Legii 

comunicațiilor poștale nr. 36/2016 

 

6. Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 24/2016 cu privire la 

aprobarea Metodologiei de repartizare a costurilor de producţie pentru servicii 

poştale rezervate şi nerezervate  

 

Trim. IV 

 

 

 

 

Art. I pct. 20 şi art. II alin. (1) din Legea nr. 

41/2020 pentru modificarea Legii 

comunicațiilor poștale nr. 36/2016 

 

7. Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind măsurile de 

reglementare preventivă a pieţei de tranzit de trafic în rețelele publice de 

telefonie (Piața 9, iterația 5) 

 

Trim. IV 

 

 

 

 

Art. 57, 58 și 61 din Legea comunicațiilor 

electronice nr. 241/2007, Hotărârile 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 

55/2008 și nr. 85/2009 

 

8. Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru aprobarea planului 

de acțiuni privind asigurarea continuității serviciilor ce țin de realizarea 

portabilităţii numerelor în Republica Moldova 

Trim. IV 

 

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

electronice 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, documente de politici publice, legislaţiei Uniunii Europene sau modificării actelor în 

vigoare aferente domeniilor comunicaţiilor electronice și poștale. 
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