NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la
aprobarea listelor de verificare aplicabile pentru domeniile de control ale ANRCETI
1. Denumirea autorului proiectului
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
Informaţiei (ANRCETI)
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
La 23 septembrie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 230 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative (în continuare - Legea nr. 230 din 23
septembrie 2016). Actul legislativ menționat a adus mai multe modificări cadrului
legislativ privind procedura controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător. O
modificare principială este reglementarea, cu titlu obligatoriu, a efectuării controlului de
stat în baza listelor de verificare.
Art. 2 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător (în continuare - Legea nr. 131 din 8 iunie 2012) reglementează lista de
verificare, ca fiind un document procedural, aprobat prin act normativ, în care se indică,
în ordine prestabilită, faptele, bunurile, însuşirile, sursele informaţionale, procedurile şi
acţiunile care urmează a fi verificate şi/sau executate în limitele rigorilor procedurale
pentru tipul şi metoda de control de stat aferentă. Prevederele legale determină
necesitatea instituirii unor rigori privind elaborarea şi aprobarea listelor de verificare.
Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație a fost elaborat în scopul eficientizării
controlului şi supravegherii de stat a activităţii de întreprinzător în domeniile de
competență ale ANRCETI în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.379/2018 cu
privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor și
a Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza
analizei riscurilor pentru domeniile de activitateatribuire în competența ANRCETI,
aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.
din
.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
ANRCETI va efectua controalele doar în baza și în limitele listei de verificare aplicabile
pentru domeniile, tipul și obiectul controlului în cauză. Listele de verificare au ca scop
optimizarea timpului și a eforturilor necesare pentru desfășurarea controlului, asigurând
orientarea procesului de control spre aspectele legate de riscurile cele mai semnificative.
Lista de verificare reprezintă un instrument practic pentru utilizare zilnică de către
ANRCETI şi agenţii economici la realizarea controalelor, autoevaluare şi pentru
informare. Listele de verificare conțin informații generale despre organul de control, lista
de întrebări, puctajul pentru evaluarea riscului. Conținutul listelor de verificare are ca
scop reflectarea respectării cerințelor legale orientate spre înlăturarea și/sau diminuarea
efectivă și oportună a riscurilor pentru mediu, sănătatea, viața și proprietatea persoanelor
care sînt prevăzute pentru domeniiile de activitate ale ANRCETI.
4.
Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul actului normativ dat nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu
legislaţia Uniunii Europene.
5. Fundamentarea economico-financiară
Costuri suplimentare, legate de elaborarea și implementarea prezentului proiect de
Hotărâre nu sunt necesare.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI a fost elaborat în
conformitate cu cerințele legislației naționale și anume Legea nr. 131 din 08.06.2012
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Hotărârea Guvernului
nr.379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza
analizei riscurilor și Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de
întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniile de activitate atribuire în
competența ANRCETI.
Acesta 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 nu necesită modificarea și completarea cadrului normativ
existent sau elaborarea suplimentară a altor acte normate sau reglementări pentru
implementarea acestuia.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparența în procesul decizional, proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al
ANRCETI a fost expus spre consultare publică pe pagina web oficială a ANRCETI
www.anrceti.md, compartimentul ”Transparența decizională” de la data de 08.07.2020
până la data de 28.07.2020.
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