AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A
REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
din „02” aprilie 2021

Nr. 9

privind punerea în aplicare a
Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
nr. 1 din 01 aprilie 2021
În temeiul art. 4 alin. (1), art. 22 alin. (2) și art. 26 alin. (1) din Legea privind regimul stării
de urgenţă, de asediu şi de război nr. 212/2004,
Ținând cont de Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 „Privind declararea stării de urgență”
în corelare cu prevederile subpct. 12.4. din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova nr. 1 din 01 aprilie 2021, aprobate în contextul epidemiologic COVID-19,
În conformitate cu pct. 15 subpct. 2) din Regulamentul cu privire la organizarea și
funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2019, Consiliul de
Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1. Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, pe perioada
stării de urgență declarată pe întreg teritoriul Republicii Moldova, sunt obligați de a bloca
imediat accesului utilizatorilor proprii la surse cu conținut online care promovează știri false cu
privire la evoluția COVID-19 (cu informarea utilizatorilor), în baza Listei, aprobată și făcută
publică pe pagina WEB/Internet oficială a Serviciului de Informații și Securitate.
2. Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, cu număr
esențial de abonați la servicii de acces la Internet, menționați în Anexa la prezenta hotărâre, au
obligația de a raporta săptămânal (în zilele de marți) ANRCETI, pe perioada stării de urgență,
cu privire la îndeplinirea măsurilor în conformitate cu pct. 1, la adresa de e-mail
denis.sitari@anrceti.md.
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Anexă
la Hotărârea Consiliului de administrație al
ANRCETI
nr. 9 din „02” aprilie 2021

Lista furnizorilor cu obligații de raportare
1.
2.
3.
4.
5.

S.R.L. „Arax-Impex”;
S.A. „Moldcell”;
S.A. „Moldtelecom”;
S.A. „Orange Moldova”;
S.R.L. „StarNet Soluții”.
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