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NOTA INFORMATIVĂ 
 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 
aprobarea Programului de elaborare a actelor normative pentru  

anul 2023 de către ANRCETI  
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 Administrație al ANRCETI privind aprobarea 
Programului de elaborare a actelor normative pentru anul 2023 de către ANRCETI este 
elaborat: 
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 sbp. 3) din Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu 
societatea civilă în procesul decizional aprobat prin 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 cu privire la organizarea şi funcţionarea 
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 întru 
executarea atribuţiilor de reglementare a domeniilor din competența ANRCETI. 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene   
Proiectul nu are scopul armonizării legislației naționale la legislația Uniunii Europene. 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi   
Prin proiect se propune elaborarea de către ANRCETI a unui șir de acte normative noi 

precum și modificarea unor reglementări/acte normative în vigoare prevăzute de legile și 
actele normative de specialitate, de documentele de politică și vizează, în pricipal: 

- modificarea Hotărării cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în 
domeniul comunicațiilor electronice nr. 54 din 28.12.2017, în vederea conformării la 
Legea nr. 161/2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător; 

- 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, în vederea conformării la modificările 
operate la 10.06.2022 în Recomandarea ERC/REC 70-03 privind utilizarea 
echipamentelor cu rază mică de acțiune; 

- stabilirea măsurilor de reglementare preventivă a pieţei de furnizare cu ridicata de 
servicii de acces local la puncte fixe (Piaţa 4 – iterația 6), precum și de reglementare 



2 
 

preventivă a pieţei de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe 
pentru produse de larg consum (Piaţa 5 – iterația 6); 

- elaborarea și aprobarea documentelor concursului pentru eliberarea licențelor 
pentru utilizarea frecvențelor și canalelor radio în banda de frecvențe 2100 MHz în 
scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice mobile celulare 
terestre; 

- operarea modificărilor ce țin de utilizarea resurselor de numerotare etc. 
Programul poate fi modificat, după necesitate, prin completarea cu proiecte de noi 

reglementări/acte normative 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 de competență 
ale ANRCETI. 

5. Fundamentarea economico-financiară  
Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor 
suplimentare atât din partea ANRCETI, furnizorilor, utilizatorilor cât și a statului. 
 
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, și necesită modificarea și completarea de către ANRCETI a 
cadrului normativ existent sau elaborarea suplimentară a altor acte normate sau 
reglementări pentru realizarea acestuia. 
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 a fost expus 
spre consultare publică, de la data de 02.12.2022 până la data de 23.12.2022 inclusiv, 
pe pagina web oficială a ANRCETI, compartimentele:  
https://www.anrceti.md/news și https://www.anrceti.md/consultation/current.  
În perioada de consultare publică a parvenit un aviz de la ”StarNet Soluții” SRL 
(scrisoarea nr. SSL 14/629 din 13.12.2022) care include 2 propuneri. Propunerile au 
fost examinate dar, nu au fost acceptate de către ANRCETI, acestea fiind incluse în 
tabelul de sinteză cu argumentările respective.  
 
 

Director adjunct ANRCETI     Silvia BOJOGA 


