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privind aprobarea Programului de elaborare a actelor normative pentru anul 

2023 de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei  

 
În temeiul art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 215-217, art.798) şi al pct. 

14 subpct. 3) din Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea 

civilă în procesul decizional, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la 

mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.265-276, art.1050), 

În conformitate cu pct. 13 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2019 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr.388-392, art. 1008), 

În scopul asigurării transparenței procesului decizional din cadrul Agenţiei Naţionale 

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

executarea atribuţiilor de reglementare a domeniilor din competența ANRCETI, Consiliul 

de Administraţie  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se aprobă Programul de elaborare a actelor normative pentru anul 2023 de 

către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei, în continuare Program (se anexează).  

2. Conducătorii subdiviziunilor ANRCETI vor asigura realizarea Programului 

conform competențelor și termenelor stabilite și vor prezenta Consiliului de Administrație al 

ANRCETI, trimestrial, pînă 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 dnei 

Silvia BOJOGA, director adjunct. 
 

 

Membrii Consiliului      Silvia BOJOGA 

de Administraţie                     

         Marian POCAZNOI 
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Anexă  

la Hotărârea Consiliului de  

Administrație al ANRCETI 

nr. 55 din 30 decembrie 2022 

 

PROGRAMUL 

de elaborare a actelor normative pentru anul 2023 al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

 

Nr. d/o Denumirea actului de reglementare Termen 

de 

realizare 

Fundamentare/ 

Temei legal 

1.  Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

pentru modificarea Hotărârii cu privire la regimul de 

autorizare generală și licențiere în domeniul 

comunicațiilor electronice nr. 54 din 28.12.2017 

Trim. I 

Legea nr. 161/2011 privind 

implementarea ghişeului unic în 

desfăşurarea activităţii de 

întreprinzător 

2. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr.126/2009 cu privire la 

stabilirea categoriilor de frecvențe radio a căror 

utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe sau a 

permisului tehnic 

Trim. I 

Art. 26 alin. (12) din Legea 

comunicaților electronice nr. 

241/2007 (Legea nr. 241/2007) 

Recomandarea ERC/REC 70-03 

privind utilizarea echipamentelor 

cu rază mică de acțiune 

modificată la 10.06.2022 

3. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

pentru aprobarea modificărilor Hotărârii Consiliului 

de Administrație al ANRCETI nr. 33/2021 cu privire 

la raportarea de date statistice de către furnizorii de 

servicii poştale 

Trim. I 

Art. 5 alin. (3) din Legea 

comunicațiilor poștale nr. 

36/2016 

4. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă 

pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din 

benzile de frecvențe 10,7-12,75 GHz și 14,0-14,5 GHz 

în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de 

comunicații prin intermediul unor rețele de stații de 

comunicații prin satelit GSO, destinate transmisiilor 

de date 

Trim. I Pct. 2.2.1 din Planul de acțiuni 

pentru realizarea Programului de 

management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 987/2020 

5. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă 

pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din 

benzile de frecvențe 17,3-20,2 GHz și 27,5-30,0 GHz 

în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de 

comunicații prin intermediul unor rețele de stații de 

comunicații prin satelit GSO, destinate transmisiilor 

de date 

Trim. I Pct. 2.2.2 din Planul de acțiuni 

pentru realizarea Programului de 

management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 987/2020 

6. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă 

pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din 

benzile de frecvențe 17,3-20,2 GHz și 27,5-30,0 GHz 

în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de 

Trim. I Pct. 2.2.2 din Planul de acțiuni 

pentru realizarea Programului de 

management al spectrului de 

frecvențe radio pentru anii 2021-
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comunicații prin intermediul unor rețele de stații de 

comunicații prin satelit NGSO, destinate transmisiilor 

de date 

2025, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 987/2020 

7. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

pentru modificarea condițiilor de licențe pentru 

utilizarea frecvențelor și canalelor radio în banda de 

frecvențe 2100 MHz deținute de furnizorii de rețele și 

servicii de comunicații electronice în vederea 

sincronizării termenelor de valabilitate a licențelor 

Trim. II 

Pct. 2.3 din Planul de acțiuni 

pentru realizarea Programului de 

management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 987/2020 

8. 

Hotărârea/hotărârile Consiliului de Administrație al 

ANRCETI privind aprobarea Condiţiilor speciale de 

licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio 

din banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul 

furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații 

electronice în sistemul digital terestru de 

radiodifuziune (T-DAB+), multiplexelor naționale: 

DAB+ A; DAB+ B 

Trim. II Art. 26 alin. 341 din Legea nr. 

241/2007 

Hotărârea Guvernului nr. 

878/2022 cu privire la stabilirea 

resurselor spectrului de frecvențe 

radio disponibile pentru 

implementarea multiplexelor de 

radiodifuziune digitală terestră 

9. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

privind aprobarea Procedurii de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor 

pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în scopul 

furnizării rețelelor publice și serviciilor de comunicații 

electronice accesibile publicului în sistem digital 

terestru de radiodifuziune 

Trim. II Art. 26 alin. 341 din Legea 

comunicațiilor electronice nr. 

241/2007 

Hotărârea Guvernului nr. 

878/2022 cu privire la stabilirea 

resurselor spectrului de frecvențe 

radio disponibile pentru 

implementarea multiplexelor de 

radiodifuziune digitală terestră 

10. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului 

pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea 

frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe 

[174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor publice și 

serviciilor de comunicații electronice accesibile 

publicului în sistem digital terestru de radiodifuziune. 

Trim. II Art. 26 alin. 341 din Legea nr. 

241/2007 

Hotărârea Guvernului nr. 

878/2022 cu privire la stabilirea 

resurselor spectrului de frecvențe 

radio disponibile pentru 

implementarea multiplexelor de 

radiodifuziune digitală terestră 

11. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei 

de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale 

de telefonie fixă (Piaţa 3 – iterația 6) 

Trim. II-

III 

Capitolul VI din Legea nr. 

241/2007 

12. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei 

de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale 

de telefonie mobilă (Piaţa 7 – iterația 6) 

Trim. II-

III 

Capitolul VI din Legea nr. 

241/2007 

13. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

pentru aprobarea modificărilor Hotărârii Consiliului 

de Administrație al ANRCETI nr. 33/2011 cu privire 

la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru 

furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de 

comunicaţii electronice 

Trim. III 

Art. 10 alin. (1) lit. f) din Legea 

nr. 241/2007 

14. 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

pentru aprobarea condițiilor speciale-tip de licență 
Trim. III 

Pct. 2.4 din Planul de acțiuni 

pentru realizarea Programului de 

https://www.anrceti.md/files/filefield/HCA%20nr.18%20din%2015.06.2015%20CL%20multiplex%20B.pdf
https://www.anrceti.md/files/filefield/HCA%20nr.18%20din%2015.06.2015%20CL%20multiplex%20B.pdf
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pentru utilizarea frecvențelor și canalelor radio în 

banda de frecvențe 2100 MHz în scopul furnizării 

rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice 

mobile celulare terestre  

management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 987/2020  

Art. 26 alin (7) din Legea nr. 

241/2007  

15. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

pentru aprobarea documemtelor concursului pentru 

eliberarea licențelor pentru utilizarea frecvențelor și 

canalelor radio în banda de frecvențe 2100 MHz în 

scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de 

comunicații electronice mobile celulare terestre 

Trim. III 

Pct. 2.4 din Planul de acțiuni 

pentru realizarea Programului de 

management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 987/2020 

16. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

pentru aprobarea Anunțului publicitar despre 

organizarea concursului pentru eliberarea licenţelor 

pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din 

banda de frecvențe [174-230MHz] în scopul furnizării 

rețelelor publice și serviciilor de comunicații 

electronice accesibile publicului în sistem digital 

terestru de radiodifuziune. 

 

Trim. III 

Art. 26 alin. 341 din Legea 

comunicațiilor electronice nr. 

241/2007 

Hotărârea Guvernului nr. 

878/2022 cu privire la stabilirea 

resurselor spectrului de frecvențe 

radio disponibile pentru 

implementarea multiplexelor de 

radiodifuziune digitală terestră 

17. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr. 48/2013 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea 

serviciilor de comunicaţii electronice accesibile 

publicului 

Trim. IV 

Capitolul VIII din Legea nr. 

241/2007 

Legea privind protecția 

consumatorilor nr. 105/2003 

18. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei 

de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la 

puncte fixe (Piaţa 4 – iterația 6)  

Trim. IV Capitolul VI din Legea nr. 

241/2007 

19. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei 

de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la 

puncte fixe pentru produse de larg consum (Piaţa 5 – 

iterația 6) 

Trim. IV 

Capitolul VI din Legea nr. 

241/2007 

20. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

pentru actualizarea Instrucțiunii privind punerea în 

aplicare a competenţelor ANRCETI în materie 

contravenţională, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

de Administrație al ANRCETI nr. 5 din 14.03.2017 

Trim. IV 

Hotărârea Guvernului nr. 

517/2022 pentru aprobarea 

Conceptului Sistemului 

informaţional automatizat de 

evidenţă a contravenţiilor, a 

cauzelor contravenţionale şi a 

persoanelor care au săvârşit 

contravenţii şi a Regulamentului 

cu privire la evidenţa unică a 

contravenţiilor, a cauzelor 

contravenţionale şi a persoanelor 

care au săvârşit contravenţii 

21. 
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

privind aprobarea actelor normative pentru reducerea 

Trim. I-

IV 

Hotărârea Parlamentului nr. 

239/2020 pentru aprobarea 
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riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării 

banilor şi finanţării terorismului prin intermediul 

rețelelor de comunicații poștale 

Strategiei naţionale de prevenire 

şi combatere a spălării banilor şi 

finanţării terorismului pentru anii 

2020–2025 şi a Planului de 

acţiuni pentru implementarea 

Strategiei naţionale de prevenire 

şi combatere a spălării banilor şi 

finanţării terorismului pentru anii 

2020–2025  

22. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

privind modificarea Hotărârii Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr. 58/2010 pentru 

aprobarea Procedurii de administrare şi gestionare a 

resurselor de numerotare 

Ulterior 

ajustării 

PNN 

Alin. (7) art. 82 din Legea nr. 

241/2007 

Solicitarea IM ”Orange 

Moldova” nr. 10979 din 

22.12.2021 

23. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

privind modificarea Hotărârii Consiliului de 

Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în ANRCETI nr. 38/2008 cu privire la 

aprobarea Condiţiilor generale de licenţă pentru 

utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării 

reţelelor publice de comunicaţii electronice şi 

serviciilor de comunicaţii electronice accesibile 

publicului 

Ulterior 

ajustării 

PNN 

Alin. (7) art. 82 din Legea nr. 

241/2007 

Solicitarea IM ”Orange 

Moldova” nr. 10979 din 

22.12.2021 

24. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

pentru aprobarea Anunțului publicitar despre 

organizarea concursului pentru eliberarea licenţelor 

pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din 

banda de frecvențe [470-694MHz] în scopul furnizării 

rețelelor publice cu acoperire regională și serviciilor 

de comunicații electronice accesibile publicului în 

sistem digital terestru de televiziune în Republica 

Moldova. 

La 

solicitare 

Art. 26 alin. 341 din Legea nr. 

241/2007 

 

Hotărârea Guvernului nr. 

78/2020 privind implementarea 

unor acțiuni pentru finalizarea 

procesului de tranziție la 

televiziunea digitală terestră 

25. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 

pentru aprobarea actelor normative în vederea 

implementării Acordurilor internaționale la care 

Republica Moldova este parte 

În 

termenele 

stabilite 

în actele 

respective 

Acordurile internaționale la care 

Republica Moldova este parte, 

sau acte internaționale în care 

Republica Moldova este vizată 

 

NOTĂ. Prezentul Program poate fi modificat, după necesitate, prin completarea cu proiecte de noi 

reglementări/acte normative în vederea asigurării implementării prevederilor unor noi acte legislative, 

normative, de reglementare, documente de politici publice, legislaţiei Uniunii Europene sau modificării 

actelor în vigoare aferente domeniilor de competență ale ANRCETI. 


