
 

 

 

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE 
 ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

      
      NOTĂ INFORMATIVĂ 

asupra proiectului Hotărârii Consiliului de Administrație ”Cu privire la aprobarea  

completărilor ce se operează în Anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie 

ANRCETI nr. 74 din 29.12.2015” 

 

  

La momentul aprobării Programului de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

pentru anul 2016, ANRCETI a specificat posibilitatea de modificare a acestuia 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.   

 

ANRCETI a elaborat proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație cu privire la 

aprobarea  completărilor ce se operează în Anexa la Hotărârea Consiliului de 

Administraţie ANRCETI nr. 74 din 29.12.2015 privind aprobarea Programului de 

elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2016, prin care propune 

completarea listei de reglementări  prevăzute în Programul nominalizat.  

 

Motiv de bază pentru elaborarea proiectului în cauză sunt competențele noi, atribuite 

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), respectiv, în scopul punerii în aplicare a legilor noi 

este necesar de a elabora cadrul normativ secundar corespunzător. 

 

De asemenea proiectul prevede efectuarea analizei piețelor nr. 3 și nr. 7 în scopul 

promovării concurenței în sectorul comunicațiilor electronice. 

 

Din aceste motive, ANRCETI propune modificarea unor termeni de realizare a actelor de 

reglementare prevăzuți în Programul de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

pentru anul 2016. 
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