
 

 

 

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE 
 ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI  

NOTA DE ARGUMENTARE 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea 

Programului de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2016 

 

Proiectul Programului de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2016, în 

continuare denumit Program, este elaborat în temeiul art. 8 din Legea comunicaţiilor 

electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, a pct. 17 şi 18 din Regulamentul cu privire 

la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 96 din 16 februarie 2010 şi pct. 7 din Regulile de 

elaborare, aprobare a actelor cu caracter normativ, individual, recomandabil şi de asigurare 

a transparenţei în procesul decizional de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 09 aprilie 2010. 

 

Obiectivele de bază ale Programului sunt asigurarea transparenţei în procesul de elaborare 

şi adoptare a deciziilor ANRCETI în vederea integrării Republicii Moldova în Uniunea 

Europeană, dezvoltării rețelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice, 

promovării concurenţei şi protecţiei utilizatorului final etc., prin oferirea posibilităţilor 

tuturor părţilor interesate de a participa la procesul de elaborare a deciziilor prin expunerea 

recomandărilor în cadrul consultărilor publice organizate de către ANRCETI prin 
intermediul paginii web oficiale.  

ANRCETI își propune de a emite un șir de reglementări și acte normative care să asigure 

realizarea obiectivelor sus menționate după cum urmează. 

  

Obiectivul. Administrarea eficientă a spectrului de frecvențe radio.  

ANRCETI, în procesul de implementare a Programului de management al spectrului de 

frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 

11.02.2013, cu modificările  și completările ulterioare și a Programului privind tranziţia de 

la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 240 din 08.05.2015 va stabili graficul de expunere la concurs, în 2016, a frecvențelor 

radio disponibile, prevăzute în Program, va elabora documentația/ reglementările aferente 

concursului de eliberare a licențelor de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în scopul 
furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre, 

concursului de eliberare a licențelor de utilizare a frecvenţele/ canalele radio din banda de 

frecvenţe [470-694 MHz] în scopul furnizării reţelelor/ multiplexelor cu acoperire 

regională/ zonală şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în sistemul digital 

terestru de televiziune. 

  

În vederea asigurării implementării Serviciului de urgență 112, în conformitate cu Legea 
nr. 174 din 25.07.2014, ANRCETI, va elabora și aproba Condiţiile tehnice, juridice şi 

organizatorico-economice pentru realizarea comunicaţiilor electronice către/ de la Serviciul 

de urgență 112 și Condițiile speciale de licență pentru utilizarea numărului 112 în scopul 

furnizării Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112. 
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Obiectivul. Promovarea concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice. 

ANRCETI va revizui piaţa relevantă iniţierii apelurilor la posturi fixe din reţeaua publică 

de telefonie (Piața 2) și piața de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (Piața 9) 

precum și va stabili măsurile de reglementare preventivă corespunzătoare. De asemenea 

ANRCETI va opera modificările și completările ce se impun la Metodologia de stabilire a 

tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă furnizate utilizatorilor finali de către 

S.A.”Moldtelecom”, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI 
nr.21 din 16.05.2013. 

 

Obiectivul. Perfecționarea cadrului normativ/ de reglementare 

ANRCETI va revizui Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 126 din 02 

iunie 2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio a căror utilizare nu este 

supusă regimului de autorizare generală şi este permisă fără obţinerea unei licenţe de 

utilizare a canalelor/ frecvenţelor radio sau a permisului tehnic, prin prisma modificărilor 

introduse în reglementările tehnice (Ordinul Ministrului tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor nr. 82 din 19 octombrie 2015 cu privire la modificarea şi completarea 

Reglementarii tehnice „Parametrii tehnici de emisie a dispozitivelor cu rază mică de 
acţiune”, aprobată prin Ordinul ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor nr.16 

din 21 februarie 2014). 

ANRCETI va elabora și aproba Hotărârea Consiliului de Administrație 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, acțiune întreprinsă în 
conformitate cu Programul naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru  

anii 2016-2020, aprobat  prin Hotărârea  Guvernului nr. 811 din 29 octombrie 2015.  

ANRCETI își asumă elaborarea și aprobarea Hotărârii Consiliului de Administraţie privind 

aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel 

superior.md. 

ANRCETI va elabora și aproba Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea 

modificărilor și completărilor la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.48 

din 10.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor de 

comunicații electronice.  

Proiectul în cauză a fost consultat în perioada 10-23 decembrie 2015, la care nu a parvenit 

nici-un aviz de la furnizorii de servicii și/ sau rețele de comunicații electronice. 

În dependență de modificarea cadrului legal/ normativ/ de reglementare, documentelor de 

politici, legislaţiei Uniunii Europene incidente sectorului comunicaţiilor electronice; de 

evoluţiile pieţei, ţinând cont de executarea anumitor modificări ale Planului anual de 

activitate al ANRCETI, după caz, va propune corectarea acţiunilor prevăzute în Programul 
nominalizat.  

 

Lilian PLATON 

Șef Direcția Juridică 


