
 

 

 

 

 

 

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 2017 

 

În vederea executării atribuţiilor de reglementare a domeniilor acordate în 

competența ANRCETI prin Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 

noiembrie 2007, Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10 

martie 2016 și Legea privind comunicațiile poștale nr. 36 din 17 martie 2016, în 

scopul asigurării informării multilaterale asupra procesului decizional din cadrul 

ANRCETI, precum și asigurării participării directe a părţilor interesate la procesul 

decizional, ANRCETI a elaborat proiectul Programului de elaborare a actelor de 

reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2017. 

 

Temei pentru elaborarea proiectului constituie art. 8 din Legea comunicaţiilor 

electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea 

privind transparența în procesul decizional  nr. 239-XIV din 13 noiembrie 2008 și 

pct. 14 din Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu 

societatea civilă  în procesul  decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967 

din  09 august 2016. 

  

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

asigure realizarea obiectivelor după cum urmează. 

 

Obiectivul. Promovarea concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice 

ANRCETI va continua revizuirea piețelor relevante în cadrul iterației IV, în cadrul 

căreia va analiza situaţia concurenţială pe pieţe şi revizuirea măsurilor de 

reglementare, astfel vor fi revizuite: 

piaţa accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe 

din reţeaua publică de telefonie (Piața 1); 

piața de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă (Piaţa 

3); 

piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un post fix (Piața 4); 

piața accesului cu ridicata la comunicaţii în bandă largă (Piața 5); 

piața furnizării cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, 

indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată 

sau rezervată (Piața 6); 
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piața furnizării cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, 

indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată 

sau rezervată (Piața 8). 

De asemenea, ANRCETI intenționează să efectueze un studiu de benchmarking în 

vederea identificării unui nivel mediu al costurilor LRIC, stabilite de către diferite 

autorități de reglementare din statele europene în baza metodelor BU-LRIC. Urmare 

lucrărilor în cauză, ANRCETI va stabili măsurile de reglementare preventivă 

corespunzătoare.  

 

Obiectivul. Administrarea eficientă a spectrului de frecvențe radio  

ANRCETI, în procesul de implementare a Programului privind tranziţia de la 

televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 240 din 08.05.2015, cu modificările și completările ulterioare, va 

elabora 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 (frecvenţele/canalele radio din banda 

de frecvenţe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelei/multiplexului C cu acoperire 

națională și serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de 

televiziune precum și reţelelor/multiplexelor cu acoperire regională/zonală şi 

serviciilor publice de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de 

televiziune. 

 

Obiectivul. Perfecționarea cadrului normativ/de reglementare 

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.  

În contextul adoptării cadrului legal nou ce atribuie în competența ANRCETI 

atribuții de control în domeniul comunicațiilor poștale (Legea nr. 36/2016), precum 

și accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor 

publice de comunicaţii electronice (Legea nr. 28/2016) este necesar de a elabora 

Regulamentul  privind activitatea de control desfășurată de către ANRCETI. De 

asemenea, se va ține cont de Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016 prin care au fost 

operate modificării și completării a Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de 

stat asupra activităţii de întreprinzător. 

 

ANRCETI, în procesul de implementare a Legii nr. 28/2016, va elabora și aproba 

Hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la stabilirea modalității de aplicare 

și formatul informațiilor necesare pentru elaborarea inventarului digital detaliat al 
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rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură 

asociate acestora. 

 

În vederea actualizării cadrului normativ/de reglementare ANRCETI va elabora și 

aproba: 

Hotărârea Consiliului de Administrație privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului de Administrație nr. 79 din 17 aprilie 2009 cu privire la reglementarea 

furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în 

reţelele publice de comunicaţii electronice; 

Hotărârea Consiliului de Administrație privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului de Administrație nr. 80 din 17 aprilie 2009 cu privire la aprobarea 

Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru 

apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice; 

Hotărârea Consiliului de Administrație privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului de Administrație nr. 278 din 17 noiembrie 2009 privind stabilirea 

parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice. 

 

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

documentelor de politici, legislaţiei Uniunii Europene incidente sectorului 

comunicaţiilor electronice, comunicațiilor poștale, de evoluţiile pieţei, ţinând cont de 

executarea anumitor modificări ale Planului anual de activitate al ANRCETI, după 

caz, va completa cu noi acțiuni și/sau va propune corectarea acţiunilor prevăzute în 

Programul nominalizat.  

 

 

Lilian PLATON 

Șef Direcția Juridică 

 

 

 


