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Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele   

Hotărâri ale Consiliului de Administraţie ANRCETI 

 

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi 15 din Regulamentul Agenţiei Naţionale 

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

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr.143-144, art.917), 

în scopul executării prevederilor pct. 7 din Hotărârea 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”, Consiliul de Administraţie  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă modificările, la Programul de elaborare a actelor de reglementare ale 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei pentru anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 35 din 

29.12.2016, ce se operează în conţinutul coloniţei „3” – „Termen de realizare”, după cum 

urmează: 

a) la poziţia „10.” - termenul „Tr. III” se modifică cu „Tr. IV”; 

b) la poziţia „11.” - termenul „Tr. III” se modifică cu „Tr. IV”; 

c) la poziţia „12.” - termenul „Tr. III” se modifică cu „Tr. IV”. 

2. Se aprobă modificările, la Planul de activitate al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2017, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 36 din 29.12.2016, ce se operează în 

conţinutul coloniţei „5” – „Termenul de realizare”, după cum urmează: 

a) la poziţia „I”, punctul „1.1.”: 

 la subpunctul „1.1.3.” - termenul „Tr. III” se modifică cu „Tr. IV”; 

 la subpunctul „1.1.4.” - termenul „Tr. III” se modifică cu „Tr. IV”; 

 

b) la poziţia „I”, punctul „1.4.”: 



  

  

 la subpunctul „1.4.2.” - termenul „Tr. III” se modifică cu „Tr. IV”. 

3. Conducătorii subdiviziunilor vizate vor asigura, conform competenţelor şi 

respectând strict termenii fixaţi, realizarea prevederilor Programului de elaborare a actelor 

de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2017 şi Planului de activitate al ANRCETI 

pentru anul 2017, la compartimentele respective. 

4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aprobării. 

5. Controlul realizării prevederilor prezentei Hotărâri se pune în sarcina dlui Marian 

Pocaznoi, director adjunct, conform competențelor prevăzute în pct. 3 al Hotărârii 

Consiliului de Administraţie nr. 35 din 29.12.2016 și pct. 3 al Hotărârii Consiliului de 

Administraţie nr. 36 din 29.12.2016. 

 

  

 

Membrii Consiliului 

de Administraţie       Marian POCAZNOI 

 

        

         Corneliu JALOBA  
 


