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privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei pentru anul 2019 
 

În scopul executării prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de 

consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2016, nr. 265-276, art. 1050), precum şi ale pct. 7 din Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) nr. 12 din 09 aprilie 2010, 

 

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 din Regulamentul Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917), Consiliul de Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 1. Se aprobă Programul de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei pentru anul 2019, în continuare Program, conform anexei.  

2. Conducătorii subdiviziunilor ANRCETI vor asigura realizarea Programului, 

conform competenţelor şi termenilor stabiliţi, şi vor prezenta Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI, trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare, 

rapoarte privind gradul de executare a Programului. 

3. Coordonarea procesului de realizare a Programului se pune în sarcina dlui Andrei 

Muntean, director adjunct.  

 

Președintele  

Consiliului de Administrație                                       Octavian RĂU 

 

Membrii  

Consiliului de Administraţie                                       Andrei MUNTEAN  

 

                                                                                      Marian POCAZNOI 



  

  2 

Anexă 

la Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI 

nr. ____din _____________ 
 

 

Programul de elaborare a actelor de reglementare ale  

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi  

Tehnologia Informaţiei pentru anul 2019 

 

Nr

.d/o 

Denumirea actului de reglementare Termen 

de 

realizare 

Fundamentarea/Temei legal 

1.  2.  3.  4.  

1.  Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea  

indicatorilor de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice 

accesibile publicului 

 

Trim. I Art. 65 alin. (4) și art. 66 alin. (2) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr.241/2007 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu 

modificările ulterioare 

2.  Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea 

metodologiei de măsurare şi evaluare a parametrilor de calitate a 

serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, 

furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile celulare terestre 

GSM, UMTS şi LTE în benzile de frecvenţe 800, 900, 1800, 2100 

şi 2600MHz 

Trim. I Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu 

modificările ulterioare 

 

Hotărârea Guvernului nr. 629/2018 cu privire la 

aprobarea Programului de dezvoltare a reţelelor de 

bandă largă pe anii 2018-2020 şi a Planului de 

acţiuni pentru realizarea acestuia  

3.  Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea Hotărârii CA nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la 

aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de 

reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice  

Trim. I Art. 10 alin. (1) lit. f), art. 20 alin. (2) lit. g), art.25 

alin. (16) subalin.7) lit. a)  din Legea 

comunicațiilor electronice nr. 241/2007 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii 
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Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu 

modificările ulterioare 

 

4.  Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către 

furnizori pentru asigurarea securității şi integrităţii rețelelor și 

serviciilor publice de comunicaţii electronice şi raportarea 

incidentelor cu impact semnificativ asupra acestora 

 

Trim. II Art. 21 alin. (4) din Legea comunicațiilor 

electronice nr.241/2007 (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, 

art. 679), cu modificările ulterioare 

5.  Hotărârea Consiliului de Administrație privind  măsurile de 

reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în 

reţelele proprii de telefonie fixă (Piaţa 3) 

 

Trim. II Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu 

modificările ulterioare 

Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008 

Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009 

Instrucţiunea CE 2002/C 165/03 

Comunicarea CE 97/C 372/03 

 

6.  Hotărârea Consiliului de Administrație privind măsurile de 

reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în 

reţelele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7) 

Trim. II Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu 

modificările ulterioare 

Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008 

Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009 

Instrucţiunea CE 2002/C 165/03 

Comunicarea CE 97/C 372/03 

 

7.  Hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de către 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice 

şi Tehnologia Informaţiei 

Trim. III Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 

Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016 

Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea 

partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice 

de comunicații electronice nr. 28/2016 
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8.  Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea Hotărârii CA nr. 59 din 21.12.2010 cu privire la 

stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea Hotărârii CA nr. 09 din 18.08.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de 

nivel superior .md  

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea Hotărârii CA nr. 19 din 12.07.2011 pentru aprobarea 

condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor 

naţionale scurte de forma 116(xxx) pentru servicii armonizate la 

nivel european 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea Hotărârii CA nr. 81 din 17.04.2009 cu privire la 

aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea 

numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium rate în reţelele 

de comunicaţii electronice 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea Hotărârii CA nr. 80 din 17.04.2009 cu privire la 

aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea 

numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele 

publice de comunicaţii electronice 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea Hotărârii CA nr. 20 din 04.08.2011 pentru aprobarea 

condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor 

independente de locaţie în reţelele publice de comunicaţii 

Trim. III Art. 82 alin. (2) din Legea comunicațiilor 

electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, 

art. 679), cu modificările ulterioare  

 

Art. 9 alin. (1) lit.  i), j) din Legea comunicațiilor 

electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, 

art. 679), cu modificările ulterioare 

 

Art. 2, art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea 

comunicațiilor electronice nr. 241/2007 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu 

modificările ulterioare 

 

Art. 26 din Legea comunicațiilor electronice 

nr.241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), 

cu modificările ulterioare 

 

Art. 76 din Legea cu privire la actele normative nr. 

100/2017 

 



  

  5 

electronice 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea Hotărârii CA nr. 28 din 21.09.2010 pentru aprobarea 

condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor non-

geografice pentru reţele mobile virtuale 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea Hotărârii CA nr. 38 din 08.12.2008 cu privire la 

aprobarea condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea 

resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor 

publice de comunicaţii electronice 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea Hotărârii CA nr. 52 din 25.12.2008 cu privire la 

aprobarea condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea canalelor 

sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor 

publice de comunicaţii electronice 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea Hotărârii CA nr. 59 din 17.09.2015 privind aprobarea 

Procedurii speciale de organizare şi desfăşurare a concursurilor 

pentru eliberarea de multiple licenţe de utilizare a frecvenţelor 

radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice mobile celulare terestre                                      

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea și completarea Regulamentului cu privire la 

interconectare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie 

al ANRCETI nr. 12 din 31.01.2009 

 

9.  Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind Trim. III Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 
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aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra 

activității de întreprinzător în domeniile de competență al 

ANRCETI în baza analizei riscurilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu 

modificările ulterioare 

 

Legea privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător nr. 131/2012 

 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu 

privire la controlul de stat a activității de 

întreprinzător în baza analizei riscurilor 

nr.379/2018  

10.  Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea Hotărârii CA nr. 27 din 21.09.2010 privind aprobarea 

Procedurii de administrare a resurselor tehnice 

 

Trim. IV Art. 82 alin. (12) din Legea comunicațiilor 

electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, 

art. 679), cu modificările ulterioare 

11.  Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI privind 

modificarea Hotărârii CA nr. 54 din 28.12.2017 cu privire la 

regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul 

comunicațiilor electronice 

Trim. IV Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu 

modificările ulterioare 

 

 


