
Raport privind transparenţa în procesul decizional în cadrul ANRCETI în anul 2016 

 

Denumirea indicatorilor Numărul Comentarii 

Numărul proiectelor de 

hotărâri supuse consultărilor 

publice 

 

30 

Proiectele de hotărâri au fost 

expuse pe pagina web oficială a 

ANRCETI 

Numărul consultărilor 

anunțate în mod public 

22 Toate consultările au fost anunțate 

pe pagina web oficială a ANRCETI 

prin materiale informative   

Numărul întrunirilor  

consultative, dezbaterilor și 

ședințelor publice 

 

35 

Întrunirile, dezbaterile s-au 

desfăşurat în cadrul şedinţelor 

Consiliului de Administraţie la care 

au participat angajaţi ai ANRCETI, 

furnizori de reţele şi/sau servicii de 

comunicaţii electronice și servicii 

poștale 

Numărul recomandărilor 

recepționate 

367  

Numărul recomandărilor 

incluse în proiectele de 

hotărâri 

 

246 

Motivele pentru care 121 

recomandări ale furnizorilor nu au 

fost acceptate de către ANRCETI 

au fost expuse în sintezele 

recomandărilor care au fost 

publicate pe pagina web oficială a 

ANRCETI 

Numărul hotărârilor adoptate  

26 

Hotărârile adoptate au fost, după 

caz, înregistrate la Ministerul 

Justiţiei, publicate în Monitorul 

Oficial al RM şi pe pagina web 

oficială a ANRCETI 

Numărul cazurilor în care 

hotărârile ANRCETI au fost 

contestate pentru 

nerespectarea Legii nr. 239-

XVI din 13.11.2008 

 

0 

 

Numărul sancţiunilor aplicate 

pentru încălcarea Legii nr. 

239-XVI din 13.11.2008 

 

0 

 

 

Raportul a fost întocmit în temeiul Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, Hotărârii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de 

consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional şi al Hotărârii 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. 

Informații suplimentare despre derularea procesului decizional al ANRCETI în anul 2016 

pot fi găsite în Raportul său de activitate pentru anul 2016, capitolul Comunicare, care va fi 

publicat pe pagina web oficială a ANRCETI.  

 

 

Irina Maga,  

specialist superior, Direcţia juridică, Serviciul Reglementări, în cadrul ANRCETI 


