
Expunere de motive asupra proiectului de 
Hotărîre 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 2012 

 
CONTEXTUL PROIECTULUI  
 
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 Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) nr.12 din 
09.04.2010 dispun asupra necesităţii elaborării şi plasării pe pagina web a ANRCETI a 
programelor anuale de elaborare a proiectelor de acte normative, cu indicarea proiectelor de 
decizii care urmează a fi supuse consultării publice. 
Astfel, în scopul facilitării accesului părţilor interesate la informaţia privind procesul de 
elaborare şi adoptare a deciziilor de către ANRCETI se propune aprobarea Programului de 
elaborare a actelor de normative ale ANRCETI pentru anul 2012 (în continuare denumit 
Program). 
Programul vizează activităţi de reglementare a ANRCETI în domeniul comunicaţiilor electronice. 
Acesta stabileşte denumirea actelor care urmează a fi elaborate, de către 
subdiviziunea/subdiviziunile ANRCETI responsabile de elaborarea actelor şi termenelor de 
executare. 
Programul este coordonat cu Planul anual de activitate al ANRCETI pentru anul 2012.  
 
Prezentul Program reprezintă o planificare prealabilă care oferă tuturor părţilor interesate 
previzibilitatea şi transparenţa de care au nevoie în activitatea lor, făcând în continuare dovada 
deschiderii şi flexibilităţii de adaptare la condiţiile în schimbare. În acelaşi timp, ANRCETI va 
continua să lucreze asupra altor chestiuni care necesită acţiune urgentă. ANRCETI va colabora 
îndeaproape cu MTIC, ANPC, ME şi alte autorităţi, precum şi cu părţile interesate, pentru a se 
asigura că iniţiativele pe care le va promova în anul următor vor avea la bază un consens solid 
asupra modului în care ANRCETI ar trebui să răspundă aşteptărilor utilizatorilor finali şi 
furnizorilor. 
 
ELEMENTELE PROIECTULUI  
 
Noile iniţiative pe care CA al ANRCETI le propune prin prezentul Program se concentrează 
preponderent pe accelerarea implementării mecanismelor care să ducă la înlăturarea faptelor de 
distorsionare sau restrângerea a concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice şi, nu în 
ultimul rând, instituirea măsurilor necesare pentru ca utilizatorii finali să beneficieze de 
posibilitatea de a alege servicii, preţuri şi calitate, precum şi sporirea nivelului de protecţie a 
utilizatorilor finali în relaţiile cu furnizorii. 
 
Prin natura sa, Programul se concentrează asupra actelor de reglementare cu caracter normativ 
care urmează a fi elaborate de ANRCETI şi aprobate de CA al ANRCETI. Cu toate acestea, 
Programul constituie, de asemenea, un cadru pentru indicarea şi a altor acte de reglementare ale 
ANRCETI, precum şi pentru evidenţierea domeniilor în care iniţiativele de reglementare trebuie 



dezvoltate pentru a atinge scopurile din documentele de politici specifice sectorului TIC pe 
termen lung necesare pentru realizarea obiectivelor ANRCETI expuse în art.8 din Legea 
comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (în continuare denumită Legea 
nr.241/2007). 
 
Pentru a se apropia de o piaţă efectiv concurenţială ANRCETI va intensifica eforturilor pentru a 
realiza iniţiativele indicate în prezentul Program, care sunt imperativ necesare. ANRCETI va 
continua să monitorizeze îndeaproape evoluţiile pieţei şi va modifica, după caz prezentul 
Program, în aşa fel încât problemele să poată fi rezolvate rapid.  
În conformitate cu Planul anual de activitate al ANRCETI şi cu măsurile prevăzute de acesta 
ANRCETI va continua abordarea problemelor divergente legate de implementarea la timp şi 
eficientă a remediilor. 
Măsurile propuse în Program vor conduce la creşterea concurenţei în beneficiul utilizatorilor şi 
vor garanta că furnizorii lucrează într-un mediu care le permite să îşi adapteze modelele de 
afaceri la noile realităţi. 
 
CONSULTAREA PĂRŢILOR INTERESATE ŞI ANALIZA DE IMPACT 
 
Consultarea părţilor interesate9 
Consultarea publică a proiectului a avut loc în perioada 4-16.01.2012 pe pagina de Internet a 
ANRCETI. Recomandări au parvenit din partea „ARAX-IMPEX” SRL şi Î.M.”Moldcell”, care 
au fost expuse în sinteza recomandărilor. 
Obţinerea şi utilizarea avizelor, includerea în Registrul de stat a actelor normative 
departamentale  
Nu este necesar. 
Analiza de impact 
Nu este necesar. 
Temeiul juridic 
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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.30-31, art.161), pct.7 din Hotărârea 
Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) nr.12 din 09.04.2010. 
Alegerea instrumentelor 
Luând în considerare dispoziţiile art.11 din Legea nr.241/2007, pct.14 din Regulamentul 
ANRCETI şi dispoziţiile Hotărârii ANRCETI nr.12/2010 se aprobă prin hotărârea CA al 
ANRCETI şi se face publică pe site-ul ANRCETI. 
Implicaţiile bugetare  
Proiectul implică cheltuieli pentru bugetul ANRCETI, ce se justifică prin scopurile de activitate a 
ANRCETI prevăzute în art.12 din Legea nr.241/2007. 
 
 
 


