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Cu privire la aprobarea  modificărilor și completărilor ce se operează în Anexa 

 la Hotărârea Consiliului de Administraţie ANRCETI nr. 74 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 al Regulilor de elaborare, aprobare a actelor cu caracter 

normativ, individual, recomandabil şi de asigurare a transparenței în procesul decizional de către 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI  nr. 12 din 09.04.2010, Consiliul 

de Administraţie, 

 

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în Programul de elaborare a actelor de 

reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei pentru anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 74 din 

29.12.2015, după cum urmează: 

a) Se modifică termenul de realizare prevăzut în colonița ”4” – ”Termenul”  la următoarele poziții: 

 

1) la poziția 7 termenul ”Tr. I” se substituie cu termenul”Tr. IV”; 

2) la poziția 8 termenul ”Tr. I-II” se substituie cu termenul ”Tr. IV”; 

3) la poziția 9 termenul ”Tr. III” se substituie cu termenul ”Tr. IV”; 

4) la poziția 12 termenul ”Tr. II” se substituie cu termenul ”6 luni din data publicării Legii de 

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

5) ) la poziția 13 termenul ”Tr. I-III” se substituie cu termenul ”6 luni din data publicării Legii de 

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

 

 

 



  

b) După punctul 14  se  completează  cu  poziții  noi cu următorul conținut: 

 

15. Hotărârea Consiliului de 

Administraţie privind  

aprobarea proiectului 

Metodologiei de calcul al 

tarifelor maxime pentru 

dreptul de acces pe 

proprietăţile publice şi/ sau 

de utilizare partajată a 

infrastructurii fizice 

 

Trim. III Legea privind accesul pe proprietăţi şi 

utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate reţelelor publice de comunicaţii 

electronice nr. 28 din 10 martie 2016 

16. Hotărârea Consiliului de 

Administraţie  privind 

stabilirea principiilor și 

regulilor de utilizare a 

reţelei poştale publice a 

furnizorului de serviciu 

poştal universal 

 

Trim. IV Legea comunicaţiilor poștale nr. 36 din 

17 martie 2016 

17. Hotărârea Consiliului de 

Administraţie privind 

aprobarea Metodologiei de 

stabilire a tarifelor 

 

Trim. III Legea comunicaţiilor poștale nr. 36 din 

17 martie 2016 

18. Hotărârea Consiliului de 

Administraţie  privind 

aprobarea Metodologiei de 

repartizare a costurilor de 

producţie pentru servicii 

rezervate şi nerezervate 

 

Trim. III Legea comunicaţiilor poștale nr. 36 din 

17 martie  2016 

19. Hotărârea Consiliului de 

Administraţie  privind 

aprobarea proiectului 

Mecanismului de finanțare 

și compensare a costului net 

al furnizării serviciilor 

poştale universale 

 

Trim. III Legea comunicaţiilor poștale nr. 36 din 

17 martie 2016 

20. Hotărârea Consiliului de 

Administraţie cu privire la 

aprobarea unei noi 

formulări/ modificarea  

Instrucțiunii  privind plata 

de reglementare și 

monitorizare  

 

Trim. IV Legea comunicaţiilor poștale nr. 36 din 

17 martie 2016 

21. Hotărârea Consiliului de 

Administrație cu privire la 

aprobarea unei noi formulări 

a Regulamentului privind 

Trim. III-IV  Legea comunicațiilor electronice nr. 

241-XVI din 15 noiembrie 2007, Legea 

comunicațiilor poștale nr. 36 din 17 

martie 2016 



  

activitatea de control 

desfășurată de către Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

 

Legea privind accesul pe proprietăți și 

utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate rețelelor publice de comunicații 

electronice nr. 28 din 10 martie 2016. 

 

22. Hotărârea Consiliului de 

Administrație cu privire la 

aprobarea unei noi formulări 

a Regulamentului privind 

stabilirea procedurii de 

soluţionare a litigiilor ce 

intră în competenţa Agenţiei 

Naţionale pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

 

Trim. IV Legea comunicațiilor electronice nr. 

241-XVI din 15 noiembrie 2007, Legea 

comunicațiilor poștale nr. 36 din 17 

martie 2016  

 

Legea privind accesul pe proprietăți și 

utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate rețelelor publice de comunicații 

electronice nr. 28 din 10 martie 2016 

23. Decizia Consiliului de 

Administrație privind 

aprobarea 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 

 

Trim. III Legea privind accesul pe proprietăți și 

utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate rețelelor publice de comunicații 

electronice nr. 28 din 10 martie 2016 

24. Hotărârea Consiliului de 

Administrație cu privire la 

aprobarea formularelor 

rapoartelor statistice pentru 

furnizorii de servicii poștale 

și a Instrucțiunilor privind 

completarea acestora 

 

Trim. IV Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 

17 martie 2016 

25. Hotărârea Consiliului de 

Administrație cu privire la 

stabilirea  modalității de 

aplicare şi formatul 

informaţiilor ce trebuie 

transmise ANRCETI pentru 

elaborarea inventarului 

digital detaliat al rețelelor 

publice de comunicații 

electronice și al elementelor 

de infrastructură asociate 

Trim. IV Legea privind accesul pe proprietăți și 

utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate rețelelor publice de comunicații 

electronice nr. 28 din 10 martie 2016 



  

acestora 

 

26. Hotărârea Consiliului de 

Administrație privind 

 măsurile de reglementare 

preventivă a pieței de 

terminare a apelurilor voce 

în reţelele individuale de 

telefonie fixă (Piaţa 3) 

 

Trim. IV Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 

din 15 noiembrie 2007 

Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008 

Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009 

Recomandarea CE 2007/879/CE 

Instrucţiunea CE 2002/C 165/03 

Comunicarea CE 97/C 372/03 

27. 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. IV Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 

din 15 noiembrie  2007 

Hotărârea ANRCETI nr. 55/2008 

Hotărârea ANRCETI nr. 85/2009 

Recomandarea CE 2007/879/CE 

Instrucţiunea CE 2002/C 165/03 

Comunicarea CE 97/C 372/03 

28.  Decizia Consiliului de 

Administrație cu privire la 

aprobarea formularului 

notificării, certificatului-tip 

și cererii de renunțare la 

dreptul de furnizare a 

serviciilor poștale 

 

Trim. IV Legea comunicaţiilor poștale nr. 36 din 

17 martie 2016 

 

 

2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aprobării și se publică pe pagina web oficială a ANRCETI.  

 

Preşedintele  

Consiliului de Administraţie     Grigore VARANIŢA 

 

 

Membrii   

           Consiliului de Administraţie    Corneliu JALOBA   

 

          Iurie URSU 


