
                                                                                                           
                                            

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 
 

H O T Ă R Î R E 

mun. Chişinău 

 

din 30.06.2016                                                                             Nr. 12 

 

bd. Ştefan cel Mare, 134,             Telefon:                           Fax:                                     E-mail: office@anrceti.md 

MD-2012,  Chişinau                    +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85               www.anrceti.md  

 

 

Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Anexa la Hotărârea 

Consiliului de Administraţie ANRCETI nr. 77 din 29.12.2015 

 

În conformitate cu pct. 14 şi pct. 15 lit. b) și c) din Regulamentul Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iunie 2008 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917),  

având în vedere competențele noi acordate ANRCETI prin Legea privind accesul pe 

proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicaţii 

electronice nr.28 din 10 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 

nr.100-105, art.194) și Legea comunicaţiilor poştale nr.36 din 17 martie 2016 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art. 225), 

în scopul promovării concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice și comunicațiilor 

poștale,   

în vederea executării prevederilor pct. 7 din Hotărârea Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr. 12 din 09.04.2010 „Pentru aprobarea Regulilor de elaborare, aprobare a 

actelor cu caracter normativ, individual, recomandabil şi de asigurare a transparentei în 

procesul decizional de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei”, Consiliul de Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE:  
 

I. Se aprobă modificările și completările ce se operează în Planul de activitate al Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

pentru anul 2016, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie nr. 77 din 

29.12.2015, după cum urmează: 

1. La poziţia „I”: 

1.1. denumirea obiectivului, prevăzut în colonița ”2”, se modifică prin substituire și va 

avea următorul conținut: 

 „Promovarea concurenţei în domeniile reglementate de ANRCETI”; 

1.2. punctul „1.1. Analiza piețelor relevante”, după subpunctul 1.1.2., se completează cu 

două subpuncte noi cu următorul conținut: 



  

  

 

1.1.3. Identificarea și analiza pieței 

de terminare a apelurilor voce în 

reţelele individuale de telefonie fixă 

(Piaţa 3) 

Tr. IV DDR Hotărârea 

Consiliului de 

Administraţie 

1.1.4. Identificarea și analiza pieței 

de terminare a apelurilor voce în 

reţelele individuale de telefonie 

mobilă (Piaţa 7) 

Tr. IV DDR Hotărârea 

Consiliului de 

Administraţie 

1.3. punctul ”1.2. Administrarea și gestionarea resurselor de numerotare” se modifică 

după cum urmează: 

    a) subpunctul 1.2.2. se exclude;  

b) se efectuează numerotarea subpunctelor ”1.2.3” și ”1.2.4” în subpunctele ”1.2.2.” și 

”1.2.3.” respectiv.  

1.4. la punctul „1.3. Administrarea frecvenţelor şi canalelor radio” se modifică conţinutul 

coloniţei „5” – „Termenul de realizare”, după cum urmează: 

a) la subpunctul „1.3.1.” - termenul „Tr. II-III” se modifică cu termenul „Tr. IV”; 

b) la subpunctul „1.3.2.” - termenul „Tr. II-III” se modifică cu termenul „Tr. IV”; 

c) la subpunctul „1.3.3.” - termenul „Tr. I” se modifică cu termenul „Tr. IV”; 

d)   la subpunctul „1.3.4.” - termenul „Tr. I-II” se modifică cu termenul „Tr. IV”; 

e) la subpunctul „1.3.5.” - termenul „Tr. III” se modifică cu termenul „Tr. IV”; 

f) la subpunctul „1.3.8.” - termenul „Tr. II” se modifică cu termenul „6 luni din data 

publicării Legii de modificare și completare a Legii nr. 241/2007”; 

1.5. punctul „1.4. Alte reglementări”: 

a) la subpunctul „1.4.1.” - se modifică conţinutul coloniţei „5” – „Termenul de 

realizare”, după cum urmează: 

 termenul „Tr. I-III” se modifică cu termenul „6 luni din data publicării Legii de 

modificare și completare a Legii nr. 241/2007”; 

b) după subpunctul 1.4.2., se completează cu unsprezece subpuncte noi cu următorul 

conținut: 

 

1.4.3. Elaborarea proiectului 

Metodologiei de calcul al tarifelor 

maxime pentru dreptul de acces pe 

proprietăţile publice şi/ sau de 

utilizare partajată a infrastructurii 

fizice 

Tr. III DDR 

Hotărârea 

Consiliului de 

Administraţie 

1.4.4. Elaborarea proiectului 

Metodologiei de stabilire a tarifelor 

Tr. III DDR Hotărârea 

Consiliului de 

Administraţie 

 



  

  

1.4.5. Elaborarea proiectului 

Metodologiei de repartizare a 

costurilor de producţie pentru servicii 

rezervate şi nerezervate 

Tr. III DDR 
Hotărârea 

Consiliului de 

Administraţie 

1.4.6. Elaborarea proiectului 

Mecanismului de finanțare și 

compensare a costului net al 

furnizării serviciilor poştale 

universale 

Tr. III DDR 

Hotărârea 

Consiliului de 

Administraţie 

1.4.7. Elaborarea proiectului 

Instrucțiunii privind plata de 

reglementare și monitorizare în 

domeniul comunicațiilor poștale 

Tr. IV DDR 
Hotărârea 

Consiliului de 

Administraţie 

1.4.8. Elaborarea proiectului unei noi 

formulări a Regulamentului privind 

activitatea de control desfășurată de 

către ANRCETI 

Tr. III-IV DMC 
Hotărârea 

Consiliului de 

Administraţie 

1.4.9. Elaborarea proiectului unei noi 

formulări a Regulamentului privind 

stabilirea procedurii de soluţionare a 

litigiilor ce intră în competenţa 

ANRCETI 

Tr. IV DJ 

Hotărârea 

Consiliului de 

Administraţie 

1.4.10. Elaborarea Contractului-tip 

de acces pe proprietatea publică sau 

privată în vederea construirii 

(instalării), întreţinerii, înlocuirii, 

transferării sau retehnologizării 

reţelelor publice de comunicaţii 

electronice ori a elementelor de 

infrastructură necesare susţinerii 

acestora 

Tr. III DJ,  

DDR, DER, 

DMC 

Decizia 

Consiliului de 

Administrație 

1.4.11. Elaborarea formularelor 

rapoartelor statistice pentru furnizorii 

de servicii poștale și a Instrucțiunilor 

privind completarea acestora 

Tr. IV DER, DJ 
Hotărârea 

Consiliului de 

Administraţie 

1.4.12. Stabilirea  modalității de 

aplicare şi formatul informaţiilor  

necesare pentru elaborarea 

inventarului digital detaliat al 

rețelelor publice de comunicații 

electronice și al elementelor de 

infrastructură asociate acestora 

Tr. IV DER, 

STI,  

DDR, 

DJ 

Hotărârea 

Consiliului de 

Administraţie 

1.4.13. Elaborarea formularului 

notificării, certificatului-tip și cererii 

de renunțare la dreptul de furnizare a 

serviciilor poștale 

Tr. IV SAL, STI 
Decizia 

Consiliului de 

Administrație 



  

  

2. La poziţia „II”, punctul „2.2. Protecția utilizatorilor finali” se modifică conţinutul 

coloniţei „4” – „Acțiune”, după cum urmează: 

2.1. la subpunctul „2.2.2.”, sintagma ”furnizorii de servicii de comunicații electronice” se 

modifică prin substituire cu sintagma ”furnizorii din domeniile reglementate de 

ANRCETI”; 

2.2. la subpunctul „2.2.3.”, sintagma ”serviciilor publice de comunicaţii electronice” se 

modifică prin substituire cu sintagma” serviciilor publice din domeniile reglementate de 

ANRCETI”. 

3. La poziţia „III”: 

3.1. denumirea obiectivului, prevăzut în colonița ”2”, se modifică prin substituire și va 

avea următorul conținut: 

„Asigurarea drepturilor legale de activitate în domeniile reglementate de ANRCETI”; 

3.2. punctul „3.1. Autorizarea” se modifică precum urmează: 

a) denumirea punctului „3.1.”, prevăzut în colonița ”3”, se modifică prin completare și 

va avea următorul conținut: 

 „3.1. Autorizarea generală”; 

b) acțiunea, prevăzută în colonița ”4”, din subpunctul „3.1.1.” se modifică și va avea 

următorul conținut: 

”3.1.1. Aplicarea regimului de autorizare generală în domeniul comunicațiilor 

electronice”; 

c) după subpunctul 3.1.1., se completează cu un subpunct nou cu următorul conținut: 

 

3.1.2. Aplicarea regimului de 

autorizare generală în domeniul 

comunicațiilor poștale  

Permanent SAL Certificate-tip 

eliberate 

Certificate-tip 

modificate / 

retrase 

Raport 

trimestrial 

4. La poziţia „IV”: 

4.1. denumirea obiectivului, prevăzut în colonița ”2”, se modifică prin substituire și va 

avea următorul conținut: 

„Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare din domeniile reglementate de ANRCETI”; 

4.2. punctul „4.1. Monitorizarea aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul 

comunicaţiilor electronice” se modifică precum urmează: 

       a) denumirea punctului „4.1.”, prevăzut în colonița ”3”, se modifică prin substituire și 

va avea următorul conținut: 

      „4.1. Monitorizarea aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniile 

reglementate de ANRCETI”; 



  

  

       b) acțiunea, prevăzută în colonița ”4”, din subpunctul „4.1.1.” se modifică prin 

substituire și va avea următorul conținut: 

       „4.1.1. Monitorizarea aplicării actelor normative relevante domeniilor reglementate 

de ANRCETI”; 

4.3. la punctul „4.2. Controlul respectării condiţiilor autorizării generale, licenţei, 

prevederilor legilor şi altor acte normative în vigoare” se modifică conţinutul coloniţei 

„4” – „Acțiune”, după cum urmează: 

      a) la subpunctul „4.2.1.”, sintagma ”serviciilor de comunicații electronice” se modifică 

prin substituire cu sintagma ”serviciilor din domeniile reglementate de ANRCETI”; 

      b) la subpunctul „4.2.2.”, sintagma ”din domeniul comunicațiilor electronice” se 

modifică prin substituire cu sintagma ”din domeniile reglementate de ANRCETI”; 

4.4. punctul „4.3. Monitorizarea calităţii serviciilor de comunicaţii electronice” se 

modifică precum urmează: 

      a) denumirea punctului „4.3.”, prevăzut în colonița ”3”, se modifică prin substituire și 

va avea următorul conținut: 

      „4.3. Monitorizarea calităţii serviciilor din domeniile reglementate de ANRCETI”; 

      b) la acțiunea, prevăzută în colonița ”4”, din subpunctul „4.3.1.”, sintagma ”de 

comunicații electronice” se modifică prin substituire cu sintagma ”din domeniile 

reglementate de ANRCETI”; 

4.5. punctul „4.4. Monitorizarea implementării reglementărilor ex-ante din domeniul 

comunicaţiilor electronice” se modifică precum urmează: 

a) denumirea punctului „4.4.”, prevăzut în colonița ”3”, se modifică prin substituire și 

va avea următorul conținut: 

„4.4. Monitorizarea implementării reglementărilor ex-ante din domeniile 

reglementate de ANRCETI”. 

5. La poziţia „V”: 

5.1. punctul „5.2. Informarea publicului despre domeniile de activitate ale ANRCETI” 

se modifică precum urmează: 

a) acțiunea, prevăzută în colonița ”4”, din subpunctul „5.2.1.” se modifică și va avea 

următorul conținut: 

”5.2.1. Redactarea şi difuzarea comunicatelor de presă şi știrilor despre activităţile de 

interes public ale ANRCETI, proiectele și actele de reglementare în domeniile 

reglementate de ANRCETI.” 

6. La poziţia „VI”: 

6.1. la punctul „6.2.” se modifică conţinutul coloniţei „6” – „Responsabili”, după cum 

urmează: 

      a) sintagma ”DMC, DER, DDR” se modifică prin substituire cu sintagma 

”Subdiviziunile ANRCETI, după caz”. 

 7. La poziţia „VII”: 



  

  

7.1. punctul „7.1. Asigurarea asistenţei juridice” se modifică precum urmează: 

      a) la acțiunea, prevăzută în colonița ”4”, din subpunctul „7.1.2.”, sintagma ”din 

domeniul comunicațiilor electronice” se modifică prin substituire cu sintagma ”din 

domeniile reglementate de ANRCETI”. 

II. Conducătorii subdiviziunilor vizate vor asigura, conform competenţelor şi respectând 

strict termenii fixaţi, realizarea prevederilor Planului de activitate al ANRCETI pentru anul 

2016, la compartimentele respective. 

III. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aprobării. 

IV. Controlul realizării prevederilor prezentei Hotărâri se pune în sarcina dlui Iurie Ursu, 

director adjunct, conform competențelor prevăzute în pct. 3 al Hotărârii Consiliului de 

Administraţie nr. 77 din 29.12.2015. 

  

 

Preşedintele Consiliului 

de Administraţie       Grigore VARANIȚA  
 

 

Membrul Consiliului 

de Administraţie       Iurie URSU 

 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


