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la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informației (ANRCETI) privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2022 de 

către ANRCETI  

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare 

pentru anul 2022 de către ANRCETI a fost expus spre consultare publică pe pagina Web oficială a ANRCETI în perioada 06.12.2021 - 

24.12.2021, inclusiv. Pe parcursul perioadei de consultare publică, în adresa ANRCETI, a parvenit aviz de la ”Orange Moldova”, care include 

3 recomandări. Recomandările au fost examinate și acceptate, precum și incluse în tabelul de sinteza de mai jos.  

 

Nr.  Recomandări parvenite Poziţia 

ANRCETI 

Argumentarea 

poziţiei ANRCETI 

  

S.A. ”Orange Moldova” 

  

1. În legătură cu implementarea cartelelor eSlM in Republica Moldova, se propune modificarea 

Condiţiilor tehnice şi comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica 

Moldova aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 8/2013, astfel 

încât modificările să permită utilizatorilor ne înregistrați să poată efectua portarea numerelor 

utilizate cu asemenea cartele  

Se acceptă  

2. Se propune modificarea Procedurii de administrare şi gestionare a resurselor de numerotare 

aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 58/2010 pentru a 

permite asignarea/transmiterea resurselor de numerotare din PNN și/sau utilizarea lor 

permanentă în afara teritoriului Republicii Moldova în scopul furnizării serviciilor de 

roaming machine-to-machine (M2M) 

Se acceptă  

3. Se propune modificarea Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de 

numerotare în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi serviciilor de 

comunicaţii electronice accesibile publicului aprobate prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr. 38/2008 pentru a permite  asignarea/transmiterea resurselor de 

numerotare din PNN și/sau utilizarea lor permanentă în afara teritoriului Republicii Moldova 

în scopul furnizării serviciilor de roaming  machine-to-machine (M2M 

Se acceptă  

  

ANRCETI 
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4. Se propune completarea cu Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

aprobarea tarifelor pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal, precum şi a 

tarifelor aplicate pentru utilizarea reţelei poştale publice a I.S. ”Poșta Moldovei” 

 Art. 4 alin. (2) lit. g) și 

art. 12 alin. (3) din 

Legea 36/2016. 

Rezultatele auditului 

conformității 

gestionării 

patrimoniului public de 

către Î.S. „Poșta 

Moldovei” în anul 

2020 examinate de 

Curtea de Conturi a 

Republicii Moldova, la 

14.12.2021  

 

Director adjunct ANRCETI        Andrei MUNTEAN 


