Nota informativă
la proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI
”Cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra
activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniile de
activitate atribuite în competența 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:
Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 230 din 23
septembrie 2016 Parlamentul a adus mai multe modificări cadrului legislativ
privind procedura controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător. O
modificare principială a fost impunerea obligativității efectuării controlului de stat
asupra activității de întreprinzător exclusiv în baza analizei criteriilor de risc,
indiferent că este vorba de controlul planificat sau de cel inopinat.
În vederea punerii în aplicare a legii menționate Guvernul a revizuit cadrul
normativ în domeniu și a aprobat Metodologia generală privind controlul de stat
asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor (Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova ”Cu privire la controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător în baza analizei riscurilor nr. 379 din 25 aprilie .2018 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.133-141, art. 421 ).
Conform punctului 29 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei
reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 20132020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1021 din 16 decembrie 2013
organele cu funcţii de control; autorităţile administraţiei publice centrale cu
atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător au obligația de a
revizui metodologiile sectoriale de planificare a controlului de stat în baza
criteriilor de risc.
Inițierea de către ANRCETI a noilor modificări a cadrului de reglementare privind
controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru
domeniile de activitate atribuite în competența ANRCETI a ținut cont de
principiile noi cum ar fi:
- elaborarea unei metodologii simple în înțelegere și aplicare de către organul de
control;
- menținerea structurii actuale de calcul a nivelului de risc;
- regulile de analiză a criteriilor de risc sunt asemănătoare pentru toate organele de

control, diferențele fiind doar în partea ce se referă la domeniile de aplicare, lista
criteriilor de risc, criteriile și ponderea acestor criterii.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Nu necesită. Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale la legislația
Uniunii Europene
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniile de
competență ale Agenției va fi planificat în baza analizei următoarelor criterii de
risc:
1) domeniul activității economice;
2) perioada în care persoana/unitatea desfăşoară activitate;
3) data ultimului control;
4) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar
și cu prescripțiile organului de control;
5) volumul venitului provenit din activitate;
6) numărul de sesizări/petiții veridice parvenite.
Din elementele noi ale proiectului se evidențiază aplicarea analizei
criteriilor de risc pentru:
1) planificarea controalelor, dar și pentru controalele inopinate;
2) gestionarea plângerilor recepționate de Agenție în calitate de organ de
control;
3) luarea deciziei de efectuare a controalelor
4) determinarea/planificarea strategică a activității de control activitate de
control orientată/concentrată pe anumite domenii strategice)
Astfel, Metodologia în cauză a fost elaborată în scopul eficientizării controlului
şi supravegherii de stat a activităţii de întreprinzător şi, implicit, al majorării
beneficiului public prin maximizarea randamentului activităţii ANRCETI la
efectuarea controalelor în temeiul Legii nr.131/2012, în măsura în care prevederile
acesteia nu contravin prevederilor legislaţiei în vigoare privind activitatea de
control şi supraveghere a ANRCETI.
Metodologia stabileşte cadrul organizatoric şi metodologic al procesului de
evaluare a riscurilor la planificarea controlului de stat în domeniile de activitate
atribuite în competenţă ANRCETI şi modalitatea de acordare a punctajului
corespunzător după o scară prestabilită, prin raportarea acestuia la ponderea
fiecărui criteriu în funcţie de relevanţa lui pentru nivelul general de risc.
Este de menţionat că, în funcţie de punctajul obţinut în urma aplicării
formulelor indicate în Metodologie, vor fi listaţi subiecţii controlului asociaţi cu un
risc mai înalt şi care urmează a fi supuşi controlului în mod prioritar.

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea
investițiilor suplimentare atât din partea furnizorilor 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 nu necesită modificarea și completarea cadrului
normativ existent sau elaborarea suplimentară a altor acte normate sau
reglementări pentru implementarea acestuia.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional
nr. 239/2008, proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI se
expune spre consultare publică pe pagina web oficială a ANRCETI
www.anrceti.md, compartimentul ”Transparența decizională”.
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