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Stimate prieten,
Pentru echipa Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electro-

nice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a devenit deja o tradiţie ca în primul 
trimestru al fiecărui an nou să vină în faţa dvs. şi a altor participanţi la piaţa de 
comunicaţii electronice cu un raport despre activităţile şi reglementările sale în anul 
precedent, despre obiectivele şi priorităţile ei pentru anul în derulare.

Facem acest lucru fiindcă vrem să fim mai transparenţi şi mai deschişi pentru 
dialog şi cooperare atât cu furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, 
cât şi cu consumatorii acestor servicii. Avem certitudinea că informarea, comunica-
rea permanentă cu participanţii la piaţa de comunicaţii electronice este în beneficiul 
acestora şi contribuie la dezvoltarea pieţei date.

Prezentul raport cuprinde principalele activităţi şi acte de reglementare emise de 
ANRCETI în 2012, concluziile asupra bilanţului activităţii instituţiei şi priorităţile 
acesteia pentru anul 2013. Raportul descrie multiple acţiuni ale ANRCETI legate de 
analiza pieţelor relevante, reglementarea utilizării resurselor limitate, implementa-
rea portabilităţii numerelor, de realizarea regimului de autorizare generală şi licen-
ţiere, soluţionarea litigiilor între furnizori şi a petiţiilor consumatorilor de servicii, 
desfăşurarea acţiunilor de control şi de monitorizare a activităţii furnizorilor de 
servicii, etc. Aceste acţiuni, precum şi analiza îndeplinirii palanului de activitate a 
ANRCETI pentru anul 2012, prezentată în Raport, arată că echipa de specialişti ai 
instituţiei noastre şi-a onorat principalele sarcini stabilite pentru anul precedent.

Până în anul 2012, ANRCETI a elaborat rapoartele anuale despre activitatea 
sa, precum şi anuarele statistice despre dezvoltarea comunicaţiilor electronice în ca-
drul unui singur document. Pornind de la necesitatea de a optimiza şi a efectua mai 
operativ această lucrare, ANRCETI a decis să elaboreze şi să publice raportul său 
de activitate şi anuarul statistic în două documente separate, primul – în februarie, 
iar cel de-al doilea – în aprilie 2013.

Nutrim speranţa că Raportul ANRCETI va fi util pentru toţi cei care urmăresc 
evoluţia stadiului de reglementare a pieţei de comunicaţii electronice şi situaţia din 
acest sector important al economiei naţionale a Republicii Moldova.

 
Sergiu SÎTNIC
Director ANRCETI



1  Obiective  
şi priorităţi

Priorităţile ANRCETI pentru anul 2012 au fost axate 
pe cinci direcţii principale de activitate:
££ încurajarea concurenţei pe piaţa comunicaţii-

lor electronice prin promovarea reglementări-
lor preventive a activităţii furnizorilor cu putere 
semnificativă pe piaţă;
££ adoptarea actelor normative pentru implemen-

tarea portabilităţii numerelor, organizarea con-
cursului şi desemnarea administratorului bazei 
centralizate de date;
££ emiterea actelor de reglementare privind utiliza-

rea canalelor/frecvenţelor radio din banda 2500 
– 2690 MHz pentru furnizarea reţelelor şi servici-
ilor publice de comunicaţii electronice cu acces 
radio în bandă largă şi eliberarea licenţelor de 
utilizare a acestor resurse;
££ aprobarea actelor necesare pentru organizarea 

concursului de acordare a licenţei de utilizare a 
sub – benzii de frecvenţe 3750 – 3800 în scopul 
furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comu-
nicaţii electronice cu acces radio în bandă largă;
££ elaborarea şi aplicarea reglementărilor orientate 

spre protejarea drepturilor şi intereselor legitime 
ale utilizatorilor finali.

Prezentul Raport reflectă modul în care au fost reali-
zate activităţile menţionate mai sus şi alte sarcini ale 
ANRCETI stabilite în planul său de activitate pentru 
anul 2012.

Acest document a fost elaborat în conformitate cu 
art. 11 alin. 9 al Legii comunicaţiilor electronice (în 
continuare Legea nr.241/2007), care stabileşte că AN-
RCETI are obligaţia să publice anual, până în data de 
30 aprilie, raportul privind activitatea sa în vederea 
implementării strategiei de dezvoltare a comunica-
ţiilor electronice şi a reglementărilor sale, precum şi 
anuarul statistic privind dezvoltarea comunicaţiilor 
electronice în anul precedent.

2   AnAlize de piAţă  
şi reglementări preventive

Obiectivul de bază al ANRCETI la capitolul regle-
mentarea economică a pieţei de comunicaţii elec-
tronice este remedierea competiţiei pe această 
piaţă şi stimularea investiţiilor în infrastructură, 
pentru ca utilizatorii finali să perceapă concurenţa 
prin respectarea drepturilor lor şi oferirea posibi-
lităţilor de a beneficia de avantaje aduse de noile 
tehnologii.

În scopul atingerii acestui obiectiv, în 2012 ANRCETI 
a efectuat următoarele activităţi:
 - încheierea primului ciclu al analizei pieţelor defi-

nite de ea în 2009 drept susceptibile reglemen-
tării preventive şi impunerea obligaţiilor speciale 
preventive furnizorilor cu putere semnificativă pe 
piaţă;

 - iniţierea ciclului doi al analizei pieţelor relevante;
 - publicarea modelelor LRIC finale şi stabilirea tari-

felor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe şi 
mobile ale furnizorilor cu putere semnificativă pe 
aceste pieţe;

 - monitorizarea respectării de către furnizorii cu pu-
tere semnificativă pe piaţă a obligaţiilor impuse de 
ANRCETI.

2.1  Finalizarea primului ciclu de analize a 
pieţelor relevante

În perioada de raport, ANRCETI a efectuat analiza ul-
timei pieţe relevante din lista celor 10 pieţe definite 
prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI 
nr.85 din 28.04.2009 drept susceptibile reglementării 
preventive. Este vorba de piaţa serviciilor de acces 
fizic la infrastructura asociată reţelelor de comuni-
caţii electronice (Piaţa 10). Conform Hotărârii date, 
această piaţă cuprinde accesul la categorii distincte 
de infrastructura fizică: canalizare, stâlpi telefonici, 
spaţii de colocare, piloni, site-uri, turnuri şi alte faci-
lităţi de infrastructură asociată reţelelor de comuni-
caţii electronice.

Activităţi de bAză  
desfăşurAte  
în 2012
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În urma analizei efectuate, autorii proiectului au 
constatat existenţa a trei pieţe distincte de furnizare 
a accesului la infrastructura asociată reţelelor de co-
municaţii electronice: (i) furnizarea serviciilor de ac-
ces la canalizarea telefonică, (ii) furnizarea serviciilor 
de acces la stâlpi telefonici şi (iii) furnizarea servicii-
lor de acces la turnuri de radiocomunicaţii.

Analiza detaliată a celor trei pieţe a demonstrat că 
S.A.„Moldtelecom” are putere semnificativă pe pia-
ţa serviciilor de acces la canalizarea telefonică şi 
pe piaţa serviciilor de acces la stâlpi telefonici, iar 
S.A.”Orange Moldova” - pe piaţa serviciilor de acces 
la turnuri de radiocomunicaţii.

Consultarea publică a proiectelor privind identifi-
carea Pieţei 10 şi desemnarea furnizorilor cu pute-
re semnificativă pe această piaţă (februarie - martie 
2012), examinarea comentariilor parvenite de la 
furnizorii interesaţi (S.A. „Orange-Moldova”, „Arax-
Impex” S.R.L., S.A. „Moldtelecom”) au confirmat 
justeţea concluziilor trase de autorii proiectului în 
ceea ce priveşte: (i) existenţa puterii semnificative a 
S.A.”Moldtelecom” pe pieţele serviciilor de acces la 
canalizare şi stâlpi telefonici, (ii) existenţa unei puteri 
semnificative colective pe piaţa accesului la infra-
structura de turnuri de radiocomunicaţii şi (iii) lipsa 
cadrului legal care ar permite ANRCETI să desem-
neze furnizorul care deţine o cotă de piaţă sub 35% 
drept furnizor cu putere semnificativă pe această 
piaţă (art.52 al Legii 241/2007 prevede că un furnizor 
nu poate fi considerat ca având putere semnificativă 
pe piaţa relevantă respectivă în cazul în care deţine 
o cotă de piaţă mai mică de 35%).

După examinarea acestor constatări, s-a decis de a 
sista procesul de analiză a Pieţei 10, cu excluderea 
ulterioară a ei din lista pieţelor definite anterior de 
către ANRCETI drept susceptibile reglementării pre-
ventive. Totodată, s-a propus, în baza Recomandării 
2010/572/UE din 20.09.2010 privind accesul regle-
mentat la reţelele de acces de nouă generaţie (NGA 
- Next Generation Access Networks) şi a experienţei 
mai multor autorităţi de reglementare din ţările UE, 
ca reglementarea puterii de piaţă a S.A. „Moldtele-
com” pe pieţele accesului la canalizare şi la stâlpi te-
lefonici să fie efectuată în cadrul remediilor pentru 
Piaţa 4 (accesul la infrastructura de reţea la un punct 
fix). Pornind de la importanţa atribuită accesului la 
turnurile de radiocomunicaţii de către toţi furnizorii 
de comunicaţii electronice, s-a convenit asupra ne-
cesităţii reglementării simetrice a acestui tip de ac-
ces prin elaborarea unei noi redacţii a Regulamentul 
cu privire la interconectare.

2.2  Iniţierea ciclului doi al analizelor  
de piaţă

În 2012, ANRCETI a iniţiat, în temeiul dispoziţiilor 
art.53 alin. (1) din Legea 241/2007, al doilea ciclu al 
analizei pieţelor relevante. Legea prevede că ANR-
CETI efectuează analiza pieţelor relevante, cel pu-
ţin o dată la doi ani, în scopul constatării existenţei 
concurenţei efective pe aceste pieţe, revizuieşte 
măsurile de reglementare preventivă în vederea 
menţinerii sau retragerii unor obligaţii impuse ante-
rior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă 
pe piaţă.

În această perioadă ANRCETI a elaborat şi a supus 
consultărilor publice, în noiembrie – decembrie 
2012, proiectele privind identificarea, analiza detali-
ată şi desemnarea furnizorilor cu putere semnificati-
vă pe patru pieţe relevante:
££ piaţa terminării apelurilor voce în reţelele indivi-

duale de telefonie fixă (Piaţa 3)
££ piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de re-

ţea la un punct fix (Piaţa 4)
££ piaţa accesului cu ridicata în bandă largă  

(Piaţa 5)
££ piaţa terminării apelurilor voce în reţelele indivi-

duale de telefonie mobilă (Piaţa 7).

Identificarea celor patru pieţe a fost efectuată de 
către ANRCETI, în cadrul primului ciclu al analizelor 
de piaţă, desfăşurat în 2010. Ulterior, ANRCETI a de-
semnat furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele 
menţionate şi le-a a impus obligaţii speciale preven-
tive.

După doi ani, ANRCETI a demarat ciclul doi al analizei 
pieţelor respective. Proiectele de analiză, consultate 
public, cuprind concluziile ANRCETI privind suscep-
tibilitatea reglementării preventive a acestor pieţe, 
analiza detaliată a unor criterii care demonstrează 
existenţa puterii semnificative a unor furnizori pe 
fiecare piaţă în parte, precum şi propuneri privind 
obligaţiile speciale preventive ce vor fi ulterior im-
puse acestor furnizori.

Proiectele analizei celor patru pieţe şi ale Hotărâri-
lor Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind 
identificarea pieţelor menţionate şi desemnarea 
furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste pieţe 
urmează să fie aprobate în primul trimestru al anului 
2013.
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2.3  Impunerea obligaţiilor preventive furni-
zorilor cu putere semnificativă pe piaţă

În anul de referinţă, ANRCETI a impus obligaţii spe-
ciale preventive S.A. „Moldtelecom” în legătură cu 
desemnarea, în 2011, a acestui furnizor ca având 
putere semnificativă pe piaţa accesului utilizatorilor 
finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din re-
ţeaua publică de telefonie (Piaţa 1) şi a revăzut obli-
gaţiile speciale preventive impuse anterior furnizori-
lor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare 
a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie 
fixă (Piaţa 3) şi în reţelele individuale de telefonie 
mobilă (Piaţa 7).

În ceea ce priveşte obligaţiile impuse S.A. „Moldte-
lecom”, notăm că acestea au fost stabilite prin Hotă-
rârea Consiliului de Administraţie nr.12 din 25.05.2012 
în scopul prevenirii utilizări de către acest furnizor 
a puterii sale semnificative de piaţă în detrimentul 
concurenţei şi al utilizatorilor finali.

Conform Hotărârii ANRCETI, principala obligaţie 
impusă S.A. „Moldtelecom” este cea de orientare 
la costuri a tarifelor pentru serviciile de acces a 
utilizatorilor finali la posturi fixe şi serviciile de 
apeluri telefonice. Această obligaţie are scopul de 
a preveni utilizarea poziţiei semnificative de piaţă 
a S.A. „Moldtelecom” în detrimentul utilizatorilor 
finali prin manifestarea comportamentului clasic 
de monopolist (aşa-numitul concept de „textbook 
monopoly behaviour”) în ceea ce priveşte practi-
carea tarifelor excesive, adică a tarifelor peste ni-
velul celor practicate pe o piaţă cu o concurenţă 
efectivă.

Pentru prevenirea riscului de aplicare a tarifelor 
excesive ca urmare a exercitării unei puteri semni-
ficative pe piaţă, ANRCETI a impus S.A. „Moldtele-
com” obligaţia de control al tarifelor cu amănuntul, 
inclusiv la serviciile de apeluri telefonice. Prin con-
trolul tarifelor, ANRCETI a impus, de asemenea, S.A. 
„Moldtelecom” obligaţia de a nu practica tarife sub 
cost.

Obligaţia de nediscriminare şi obligaţia de trans-
parenţă vizează neadmiterea discriminării prin preţ 
şi publicarea informaţiei cu privire la serviciile furni-
zate. Aceste obligaţii au scopul de a nu admite dis-
criminarea în ceea ce priveşte tarifele oferite şi con-
diţiile de furnizare a serviciilor tuturor solicitanţilor 
care fac parte din aceeaşi categorie de utilizatori, 
utilizarea anumitor clauze contractuale pentru a ma-
jora costurile utilizatorilor finali de migrare către alţi 
furnizori sau clauze ce ar împiedica utilizatorii finali 
să utilizeze serviciile de apeluri a altor furnizori prin 
procedura de selectare a operatorului.

S.A. „Moldtelecom” i-a fost impusă şi obligaţia de 
neadmitere a grupării abuzive a serviciilor, ceea 
ce presupune necondiţionarea furnizării unui servi-
ciu de acces şi a serviciilor de apeluri de acceptarea 
de către utilizatorii finali a unor servicii suplimen-
tare, fără legătură cu serviciul solicitat, inclusiv de 
achiziţionarea unor pachete de servicii, din care fac 
parte serviciile de acces şi serviciile de apeluri.

Obligaţia de ţinere a evidenţei contabile sepa-
rate are menirea de a asigura, în primul rând, ca 
obligaţia de nediscriminare impusă S.A. „Moldtele-
com” pe mai multe pieţe să fie respectată eficient, 
inclusiv în raport cu transferurile interne ale acestui 
furnizor. În al doilea rând, se va asigura controlul 
asupra eventualei practici de subvenţionare încru-
cişată a activităţilor S.A. „Moldtelecom” (mai ales 
între activităţile de reţea şi cele cu amănuntul) şi 
de promovare a unei politici tarifare de ruinare a 
concurenţilor pe pieţele cu amănuntul. În al treilea 
rând, evidenţa contabilă separată va servi drept 
instrument pentru calcularea tarifelor la serviciile 
de telefonie fixă în baza costurilor deplin alocate 
(FDC).

În perioada de raport, ANRCETI a procedat la modifi-
carea şi completarea obligaţiilor speciale preventive 
impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţe-
le de terminare a apelurilor voce în reţelele individu-
ale de telefonie fixă (Piaţa 3) şi în reţelele individuale 
de telefonie mobilă (Piaţa 7) prin Hotărârile Consiliu-
lui de Administraţie nr. 60-67, 69-75 din 23.12.2010 şi, 
respectiv, Hotărârile nr. 77-79 din 23.12.2010. În cazul 
Pieţei 3 s-au operat modificări şi completări de două 
ori, iar în cazul Pieţei 7 – odată.

Primul set de modificări şi completări a obligaţiilor 
speciale preventive impuse furnizorilor cu putere 
semnificativă pe Piaţa 3 a fost aprobat prin Hotărâri-
le Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.17-31 din 
21.06.2012. Acestea stabilesc tarifele maxime pentru 
terminarea apelurilor la numere independente de 
locaţie şi la numere naţionale scurte, cu aplicare din 
01.07.2012.

Astfel, pentru serviciul de terminare la numere inde-
pendente de locaţie şi la numere naţionale scurte a 
apelurilor iniţiate la numere geografice pentru reţe-
le fixe şi non - geografice independente de locaţie, 
precum şi pentru terminarea la numere indepen-
dente de locaţie a apelurilor iniţiate la numere non 
- geografice pentru reţele mobile, tariful maxim con-
stituie 0,0772 lei/minut (fără TVA), iar tariful maxim 
pentru serviciul de terminare la numere naţionale 
scurte a apelurilor iniţiate la numere non-geografice 
pentru reţele mobile alcătuieşte 0,0139 USD/minut 
(fără TVA).
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Prin aceleaşi hotărâri, ANRCETI a reconfirmat că va 
continua procesul de orientare a tarifelor pentru ter-
minarea apelurilor la costurile LRIC (Long-Run Incre-
mental Cost - costuri incrementale pe termen lung) 
şi de nediscriminare prin preţ a apelurilor în funcţie 
de origine.

Al doilea set de modificări şi completări la hotărâri-
le menţionate mai sus a fost aprobat prin Hotărârile 
Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.43-60 din 
16.10.2012. Ele obligă furnizorii cu putere semnificati-
vă pe pieţele de terminare a apelurilor în reţelele in-
dividuale de telefonie mobilă (S.A. „Orange Moldova”, 
S.A. „Moldcell” şi S.A. „Moldtelecom”) şi în reţelele indi-
viduale de telefonie fixă (15 furnizori) să continue re-
ducerea graduală (în patru etape a câte 6 luni fiecare) a 
tarifelor pentru terminarea apelurilor, astfel încât către 
1 iulie 2014 aceste tarife să corespundă costurilor LRIC.

Potrivit Hotărârilor ANRCETI, la 1 ianuarie 2013, ta-
riful maxim pentru terminarea apelurilor în reţelele 
mobile ale S.A. „Orange Moldova” şi S.A. „Moldcell” 
a scăzut, faţă de nivelul de la finele anului 2012, cu 
14,4%, iar în reţeaua mobilă a S.A. „Moldtelecom” – 
cu 33,2% şi a atins acelaşi nivel de 3,08 cenţi USD/
min. De la 1 iulie 2014 cuantumul acestui tarif va fi 
de 1,53 cenţi USD/min.

La aceeaşi dată (01.01.2013) tariful maxim pentru ter-
minarea apelurilor din reţelele mobile în reţelele fixe 
la nivel local a scăzut, faţă de situaţia de la finele anu-
lui 2012, cu 15,1% şi constituie 1,18 cenţi USD/min., 
iar ale celor la nivel naţional cu 14,6% şi alcătuieşte 1,4 
cenţi USD/min. În aceeaşi proporţie au scăzut şi tari-
fele pentru terminarea apelurilor la numere naţionale 
scurte şi numere independente de locaţie. Totodată, 
tariful maxim pentru terminarea la nivel local a apelu-
rilor între reţelele fixe a crescut cu circa 13% şi consti-
tuie 0,58 cenţi USD/min, iar tariful pentru terminarea 
apelurilor între reţelele fixe la nivel naţional a scăzut 
cu circa 43,7% şi însumează 0,66 cenţi USD/min.

De menţionat că ANRCETI a demarat procesul de re-
ducere graduală a tarifelor pentru interconectare în 
vederea terminării apelurilor în reţelele de telefonie 
mobilă şi fixă cu începere de la 1 ianuarie 2011. La 
finele celor două faze de reduceri (opt etape a câte 
6 luni fiecare) tariful pentru terminarea apelurilor în 
reţelele mobile va scădea, faţă de situaţia din 2010, 
cu 78%, iar reducerile la tarifele pentru terminarea 
apelurilor din reţelele mobile în cele fixe vor fi cu-
prinse între 79% şi 81%.

Prin impunerea obligaţiilor de diminuare a tarifelor 
pentru terminarea apelurilor ANRCETI urmăreşte 
scopul de a înlătura barierele concurenţiale exis-
tente între furnizorii de reţele şi servicii de telefonie. 

Specialiştii ANRCETI califică tarifele pentru termi-
narea apelurilor ce depăşesc nivelul costurilor LRIC 
drept bariere în calea extinderii cotelor de piaţă ale 
furnizorilor mici şi ale celor noi intraţi pe piaţă şi, tot-
odată, drept protective pentru furnizorii tradiţionali 
şi cei cu cote semnificative de piaţă.

2.4  Monitorizarea executării obligaţiilor 
speciale preventive impuse furnizorilor 
cu putere semnificativă pe piaţă

În anul 2012, ANRCETI a monitorizat modul în care 
furnizoriii cu putere semnificativă de piaţă respectă 
obligaţiile speciale preventive impuse acestora an-
terior prin Hotărârile respective ale Consiliului de 
Administraţie.

De menţionat că în cursul anului furnizorii alterna-
tivi nu au semnalat cazuri de comportament abuziv 
şi de încălcări grave comise de furnizorii cu putere 
semnificativă în procesul de încheiere a acordurilor 
de interconectare conform noilor oferte de referinţă 
pentru interconectare şi acces, publicate de aceştia 
în conformitate cu hotărârile Consiliului de Adminis-
traţie al ANRCETI.

Totodată, în cazurile în care au fost depistate nereguli 
legate de îndeplinirea obligaţiei de asigurare a trans-
parenţei şi a publicării ofertelor de referinţă pentru 
interconectare şi acces, de corectitudinea întocmirii 
Acordurilor încheiate între furnizorii de comunicaţii 
electronice conform ofertelor publicate, ANRCETI 
a sesizat furnizorii cu putere semnificativă de piaţă 
asupra situaţiei date şi le-a cerut să se conformeze 
obligaţiilor impuse. În alte cazuri, ANRCETI s-a văzut 
nevoită să ia măsurile prevăzute de lege pentru a im-
pune furnizorilor cu putere semnificativă de piaţă să 
se conformeze tuturor cerinţelor stipulate în Hotărâ-
rile respective ale Consiliului de Administraţie.

Astfel, prin Hotătârea nr.11 din 15.05.2012 ANRCETI 
a obligat S.A. „Moldtelecom” să modifice şi să com-
pleteze Oferta sa de referinţă pentru interconectare 
(ORI), inclusiv Acordul-tip pentru interconectare, să 
le prezinte ANRCETI şi să le publice pe pagina sa de 
Internet. Necesitatea adoptării acestei decizii a fost 
cauzată de nerespectarea de către furnizorul dat a 
prevederilor referitoare la interconectare ce se con-
ţin în Hotărârile Consiliului de Administraţie al ANR-
CETI nr. 60 şi nr. 79 din 23.12.2010 privind impunerea 
obligaţiilor speciale preventive S.A. “Moldtelecom” 
în legătură cu puterea sa semnificativă pe pieţele 
de terminare a apelurilor voce în reţeaua sa indivi-
duală de telefonie fixă şi în cea de telefonie mobilă 
şi în Hotărârile nr. 27 şi nr. 28 din 01.11.2011 privind 
obligaţiile acestui furnizor pe pieţele iniţierii apeluri-
lor la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie şi 
tranzitului de trafic în reţelele publice de telefonie.
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Printre obligaţiile impuse SA „Moldtelecom” de-
semnat de ANRCETI drept furnizor cu putere sem-
nificativă pe pieţele menţionate se numără: funda-
mentarea pe costuri a tarifelor de interconectare, 
asigurarea transparenţei, nediscriminarea celorlalţi 
furnizori de pe piaţă, ţinerea evidenţei contabile se-
parate.

Prin noua sa Hotărâre ANRCETI a obligat SA „Moldte-
lecom” să aducă ORI şi Acordul - tip pentru interco-
nectare în corespundere cu obligaţiile impuse aces-
tuia anterior. Conform acestei hotărâri, S.A. ”Moldte-
lecom” are obligaţia să publice în ORI condiţiile în 
vederea interconectării şi furnizării serviciilor de ini-
ţiere a apelurilor în reţeaua sa fixă, precum şi condi-
ţiile de furnizare a serviciilor de tranzit prin reţeaua 
sa. Modificările Acordului - tip pentru interconectare 
prevăd o serie de clauze noi, inclusiv termenele de 
plată a facturilor pentru traficul naţional şi traficul 
internaţional de intrare emise de părţi.

3  reglementAreA costurilor  
şi contAbilitAte

În anul de referinţă, ANRCETI a supus monitorizării 
şi modul în care furnizorii cu putere semnificativă şi-
au îndeplinit obligaţiile speciale preventive privind 
orientarea tarifelor cu ridicata la costurile lor econo-
mice şi implementarea evidenţei contabile separate 
în cadrul activităţii interne de gestiune.

Pentru a asigura îndeplinirea acestor obligaţii AN-
RCETI a elaborat şi a publicat, la 8 februarie 2012, 
pe pagina sa de Internet modelele Bottom-Up 
LRIC de calculare a costurilor pentru terminarea 
apelurilor în reţelele fixe şi mobile, iar mai înainte a 
aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie 
nr. 09 din 22.04.2011 Instrucţiunile privind imple-
mentarea de către S.A. „Moldtelecom” a evidenţei 
contabile separate în cadrul contabilităţii interne 
de gestiune.

3.1  Implementarea evidenţei contabile  
separate

Conform Instrucţiunilor susmenţionate, S. A. „Mold-
telecom” are obligaţia să raporteze şi să publice anu-
al rapoartele financiare separate şi alte documente 
referitoare la calcularea costurilor curente şi aloca-
rea costurilor, venitului, activelor şi capitalului, cos-
tul capitalului, retratarea situaţiilor financiare etc.

Impunerea acestei obligaţii urmăreşte scopul de a 
crea condiţii suplimentare de stimulare a competi-
ţiei pe pieţele de comunicaţii electronice prin asigu-
rarea transparenţei activităţilor acestui furnizor pe 
pieţele date, a condiţiilor nediscriminatorii de fur-

nizare a serviciilor de acces şi interconectare pentru 
concurenţi şi eliminarea practicilor de subvenţiona-
re încrucişată a serviciilor cu amănuntul din contul 
serviciilor cu ridicata.

Instrucţiunile stabilesc modul de realizare a eviden-
ţei contabile separate de către S.A. „Moldtelecom”, 
de furnizare a informaţiilor referitoare la evidenţa 
separată şi procedura de audit a acesteia. Actul în 
cauză stabileşte, de asemenea, documentele care 
urmează a fi raportate, formatul rapoartelor financi-
are separate şi gradul de detaliere a lor, principiile 
metodologice pentru alocarea costurilor, veniturilor, 
activelor şi capitalului pe activităţi şi servicii, precum 
şi termenele de prezentare a acestor documente. 
Anexele la Instrucţiuni cuprind formatul în care ur-
mează să fie prezentate informaţiile din rapoartele 
financiare separate, algoritmul de alocare a costu-
rilor, veniturilor, activelor şi capitalului, situaţia pri-
vind transferurile interne, etc.

Conform Instrucţiunilor, SA „Moldtelecom” urmează 
să prezinte anual următoarele documente: (1) Ra-
portul financiar care va include rapoartele financiare 
separate (pe servicii şi unităţi de afaceri), rapoarte-
le financiare suplimentare şi raportul de audit; (2) 
Metodologia evidenţei contabile separate şi (3) Ra-
portul privind Metodologia de alocare detaliată a 
costurilor, veniturilor, activelor şi capitalului. Prima 
raportare deplină (pentru anul 2011 comparativ 
cu situaţia din 2010) urma să fie efectuată de SA 
„Moldtelecom” către 31 mai 2012.

S.A. „Moldtelecom” a efectuat această lucrare la 
15 iunie 2012, publicând pe pagina sa de Inter-
net situaţiile financiare cerute, Metodologia evi-
denţei contabile separate şi Raportul auditorului 
privind evaluarea situaţiilor financiare. Urmare 
a publicării rapoartelor financiare separate, AN-
RCETI a examinat documentele date şi a remis 
S.A „Moldtelecom” avizul său asupra conţinutului 
acestora.

3.2  Aplicarea modelelor LRIC  
de calculare a costurilor

Modelele LRIC (Long - Run Incremental Cost- costuri 
incrementale pe termen lung) de calculare a costu-
rilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe şi 
mobile au fost elaborate şi publicate de ANRCETI 
pe pagina sa de Internet la 08.02.2012. Aceste mo-
dele vin să completeze de drept obligaţiile speciale 
preventive furnizorilor serviciilor de telefonie fixă şi 
mobilă privind orientarea tarifelor pentru serviciul 
de terminare a apelurilor în reţeaua proprie de te-
lefonie (fixă şi/sau mobilă) la costurile LRIC, obligaţii 
impuse de ANRCETI prin Hotărârile Consiliului de Ad-
ministraţie nr.60 -75 din 23.12.2010.
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Conform acestor modele de calcul, costul LRIC pur 
al serviciilor de terminare a apelurilor în reţeaua mo-
bilă a unui furnizor ipotetic eficient este de 1,12 eu-
rocenţi/min., în reţeaua fixă: la nivel local – 0,42 eu-
rocenţi/min., la nivel naţional – 0,48 eurocenţi/min.

În baza acestor calcule, Consiliul de Administraţie al 
ANRCETI prin Hotărârile sale nr.17-31 din 21.06.2012 şi nr. 
43-60 din 16.10.2012 a modificat şi completat Hotărârile 
nr. 60-67, 69-75 şi 77-79 din 23.12.2010 cu privire la impu-
nerea obligaţiilor speciale preventive furnizorilor cu pu-
tere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor 
voce în reţelele individuale de telefonie mobilă şi fixă.

Noile hotărâri ale ANRCETI obligă furnizorii cu pu-
tere semnificativă pe pieţele de terminare a apelu-
rilor în reţelele individuale de telefonie mobilă (S.A. 
„Orange Moldova”, S.A. „Moldcell” şi S.A. „Moldtele-
com”) şi în reţelele individuale de telefonie fixă (15 
furnizori) să continue reducerea graduală (în patru 
etape a câte 6 luni fiecare) a tarifelor pentru termi-
narea apelurilor, astfel încât către 1 iulie 2014 aceste 
tarife să corespundă costurilor LRIC.

Prima fază a programului de reducere a tarifelor s-a 
desfăşurat în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 
2012 (în patru etape a câte 6 luni fiecare), iar a doua 
fază a început la 1 ianuarie 2013 şi se va încheia la 1 
iulie 2014 (în altele patru etape a câte 6 luni fiecare).

4  reglementAreA utilizării  
resurselor de numerotAre

În anul de referinţă, ANRCETI a continuat lucrările de 
îmbunătăţire a cadrului normativ privind acordarea 
drepturilor specifice pentru utilizarea numerelor şi 
codurilor din Planul Național de Numerotare (PNN), 
de punere în aplicare a prevederilor PNN, în parti-
cular a celor ce vizează trecerea la formatul „închis” 
de apelare a numerelor geografice, implementarea 
accesului la codurile şi numerele naţionale scurte 
din şirul de numere „1” fără utilizarea prefixului „0”, la 
numerele naţionale scurte de forma 116(xxx) pentru 
serviciile cu caracter social armonizate la nivel euro-
pean, precum şi a actelor de reglementare necesare 
pentru implementarea portabilităţii numerelor.

4.1  Gestionarea Planului Naţional  
de Numerotare

4.1.1  Rezultatele implementării formatului  
de tip „închis” de apelare a numerelor 
telefonice

Formatul de tip “închis” de apelare a numerelor te-
lefonice din şirul de numere „2” a fost implementat, 
la 31 martie 2012, în conformitate cu prevederile 

PNN, modificat prin Ordinul Ministerului Tehnolo-
giei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) nr.93 din 
25.11.2011. În scopul sincronizării acţiunilor între-
prinse de furnizorii de reţele şi servicii publice de 
telefonie în vederea implementării noului format de 
apelare a numerelor ANRCETI a aprobat un Plan de 
acțiuni pentru executarea acestei lucrări.

Conform planului de acţiuni, furnizorii de reţele şi 
servicii publice de telefonie fixă au efectuat, până la 
1 martie 2012, modificări tehnice la centralele tele-
fonice, după care, în perioada 1 -15 martie, au testat 
centralele, iar la 31 martie, ora 24.00, au lansat noul 
format de apelare a numerelor.

La propunerea ANRCETI, în intervalul 1 aprilie – 30 
iunie 2012, a fost stabilită o perioada de tranziţie, în 
care abonaţilor li s-a oferit posibilitatea de a utiliza 
temporar atât formatul nou, de tip „închis”, de apela-
re a numerelor telefonice, cât şi formatul vechi, de tip 
„deschis”, de apelare a acestor numere.

În cele trei luni de tranziţie, furnizorii de reţele şi ser-
vicii de telefonie fixă au informat abonaţii săi prin 
intermediul „robotului telefonic” despre schimbarea 
ce s-a produs şi despre faptul că, începând cu 1 iulie 
2012, aceştia vor putea utiliza numai formatul de tip 
„închis” de apelare a numerelor telefonice.

Trecerea la formatul „închis” de apelare a numerelor 
a fost cauzată de deficitul de resurse de numerota-
re libere care sunt atribuite furnizorilor alternativi 
de telefonie fixă din şirul de numere „2” şi de ne-
cesitatea deschiderii pentru atribuire a numerelor 
din şirul de numere „3” destinate furnizării servicii-
lor de telefonie fixă. Implementarea formatului „în-
chis” de apelare a numerelor de telefonie fixă a uni-
formizat modul de formare a numerelor telefonice 
în R. Moldova şi a creat premise necesare pentru 
utilizarea mai eficientă a resurselor de numerotare 
din PNN.

4.1.2  Implementarea accesului la codurile  
şi numerele naţionale scurte din şirul „1”

Conform prevederilor PNN şi Hotărârii Consiliului 
de Administraţie al ANRCETI nr.14 din 23.06.2011, la 
1 februarie 2012 a fost deschis accesul din toate 
zonele geografice ale R. Moldova prin reţelele pu-
blice de telefonie fixă şi mobilă, fără utilizarea pre-
fixului „0”, la codurile şi numerele naţionale scurte 
din şirul de numere „1”, cu excepţia codurilor „1600 
-1639”.

La aceeaşi dată, numerele locale scurte de forma 
„14xx” (informaţii despre transportul auto, serviciile 
taxi, transportul feroviar, aerian, serviciile medicale 
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etc.) au fost înlocuite cu numere naţionale scurte 
cu aceeaşi destinaţie de forma „14xxx”. Acest format 
asigură accesul apelanţilor din toate zonele geo-
grafice prin intermediul reţelelor publice de telefo-
nie fixă şi mobilă la noile numere naţionale scurte 
fără a forma prefixul “0” şi codul zonei geografice 
respective.

Conform hotărârii ANRCETI, numerele naţionale 
scurte „117” (suport clientelă), „119” (înlăturarea de-
ranjamentelor în reţea) şi „18xx” (numere tehnolo-
gice pentru reţele proprii) au fost retrase din uz şi 
rezervate pentru utilizare ulterioară. Pentru servici-
ile furnizate anterior prin numerele „117” şi „119” fur-
nizorii pot utiliza numere noi din blocul de numere 
„118x(x) (servicii de informaţii), iar numerele „18xx” 
pot fi înlocuite cu numere locale din blocurile de nu-
mere destinate telefoniei fixe.

Implementarea accesului la şirul de numere „1” fără 
utilizarea prefixului „0” a fost cauzată de necesitatea 
conformării R. Moldova la Recomandările ECC (Comi-
tetul de Comunicaţii Electronice) al CEPT (Conferinţa 
Europeană pentru Poştă şi Telecomunicaţii) privind 
rezervarea numerelor scurte din şirul 1” în scopul 
utilizării lor pentru serviciile armonizate la nivel eu-
ropean şi de imposibilitatea utilizării la nivel naţio-
nal a numerelor naţionale scurte, cum ar fi: numărul 
pentru apeluri de urgenţă 112, numerele cu caracter 
social 116(xxx), numerele naţionale scurte 118xx etc.

4.1.3  Modificarea Procedurii privind adminis-
trarea resurselor de numerotare telefonică

ANRCETI a operat modificări la Procedura privind 
administrarea resurselor de numerotare în scopul 
aducerii acesteia în concordanţă cu noile preve-
deri ale PNN aprobate prin Ordinul MTIC nr. 93 din 
25.11.2011 şi cu prevederile Hotărârii Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI nr.14 din 23.06.2011 cu pri-
vire la implementarea accesului la codurile şi nu-
merele naţionale scurte din şirul de numere „1” fără 
utilizarea prefixului „0”.

Conform Ordinului MTIC, în PNN au fost deschise spre 
atribuire numerele geografice din şirul de numere 
„3” (blocurile de numere „31000000 – 37999999” şi 
„39000000 – 39999999”) care vor fi utilizate pentru 
reţelele şi serviciile publice de comunicaţii electroni-
ce furnizate la puncte fixe şi a fost alocat, pentru ru-
tarea apelurilor în procesul de portare a numerelor 
telefonice, blocul de numere „17xx”.

Modificările aprobate de ANRCETI vizează punctele 
6 şi 9 ale Procedurii şi Anexa 1 a acestui document. 
Prin aceste modificări a fost schimbată cantitatea de 
numere pe care ANRCETI o atribuie, la cerere, titula-

rilor licenţelor de utilizare a resurselor de numero-
tare şi au fost stabilite, pentru furnizorii care solicită 
blocuri suplimentare de numere, plafoane minime 
de utilizare a numerelor atribuite anterior. Astfel, în 
cazul numerelor geografice din şirurile „2”, „3” şi „5, 
numerelor non-geografice „6” şi „7”, plafonul minim 
de utilizare a resurselor de numerotare atribuite an-
terior pentru furnizarea aceluiaşi tip de servicii este 
de 70%, în cazul numerelor independente de locaţie 
din şirul „3” – de 60%, iar în cazul numerelor non-ge-
ografice din şirurile „8” şi „9 – de 50%.

4.1.4  Completarea Procedurii de cesionare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate

Această lucrare a fost efectuată prin Hotărârea Consi-
liului de Administraţie al ANRCETI nr.35 din 26.07.2012 
cu privire la completarea Procedurii de cesionare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul 
furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunica-
ţii electronice. Scopul acestei completări constă în 
detalierea unor prevederi ale Procedurii menţionate 
privind blocurile şi tranşele de numere deţinute de 
titularii licenţelor de utilizare a resurselor de nume-
rotare care pot fi cesionate.

Potrivit Hotărârii ANRCETI, numerele geografice şi 
numerele independente de locaţie atribuite pentru 
reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice 
furnizate la puncte fixe pot fi cesionate în blocuri 
complete de o mie sau zece mii de numere ori în 
una sau mai multe tranşe a câte o sută şi o mie de 
numere din aceleaşi blocuri de numere. Numerele 
non-geografice atribuite pentru reţele şi servicii pu-
blice de comunicaţii electronice furnizate la puncte 
mobile şi pentru reţele mobile virtuale vor fi cesio-
nate în blocuri complete de 100 mii de numere ori 
în una sau mai multe tranşe de 10 mii de numere din 
acelaşi bloc de numere.

În cazul codurilor şi numerelor naţionale scurte din 
şirul de numere “1”, cu excepţia numerelor de forma 
„11x” şi numerelor pentru rutarea apelurilor “17xx”, 
acestea vor fi cesionate câte un număr. Aceeaşi re-
gulă este valabilă şi pentru blocurie de numere 
“814xxxxx” şi “821xxxxx”. Celelalte numere din şiru-
rile “8” şi “9” pot fi cesionate în blocuri complete de o 
sută şi, respectiv, o mie de numere ori în una sau mai 
multe tranşe a câte zece şi, respectiv, a câte o sută de 
numere din acelaşi bloc.

Totodată, Hotărârea susmenţionată stabileşte că 
avizul privind nedistorsionarea concurenţei, elibe-
rat de către autoritatea de protecţie a concurenţei, 
va fi prezentat la ANRCETI numai în cazul cesionă-
rii licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor 
radio.
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4.2  Stabilirea criteriilor de selectare a pre-
tendenţilor la licenţele de utilizare a 
numerelor naţionale scurte 116000, 
116111 şi 116123

După intrarea în vigoare (1 februarie 2012) a Ho-
tărârilor Consiliului de Administraţie al ANRCETI din 
12.07.2011 referitoare la accesul şi utilizarea nu-
merelor naţionale scurte de forma 116(xxx) pentru 
prestarea serviciilor cu caracter social armonizate la 
nivel european (privind reglementarea accesului la 
aceste numere, Procedura privind atribuirea nume-
relor date şi Condiţiile speciale de licenţă privind 
utilizarea acestor numere) ANRCETI a stabilit grila 
de punctaj pentru evaluarea criteriilor de selectare 
a furnizorilor de reţele şi servicii publice de comu-
nicaţii electronice, care vor obţine licenţe de utiliza-
re a numerelor naţionale scurte: 116000, 116111 şi 
116123.

Grila de punctaj a fost aprobată prin Hotărârea Con-
siliului de Administraţie al ANRCETI din 27.03.2012. Ea 
conţine cinci criterii de evaluare a pretendenţilor la 
licenţele de utilizare a numerelor naţionale scurte 
116000, 116111 şi 116123, precum urmează:
1) natura serviciului furnizat de solicitant;
2) gradul potenţial de accesibilitate a serviciului ar-

monizat cu caracter social;
3) experienţa solicitanţilor în implementarea nu-

merelor naţionale scurte;
4) capacitatea prestatorului de servicii cu caracter 

social de a asigura implementarea serviciului 
pentru care este atribuit numărul şi de a asigu-
ra respectarea condiţiilor specifice de utilizare a 
numărului;

5) termenul de activare a numărului.

Numerele naţionale scurte menţionate mai sus au o 
identitate paneuropeana şi se utilizează pentru pre-
starea următoarelor servicii: 116000 - linii telefonice 
de urgenţă pentru copii dispăruţi”, 116111 - linii de 
asistenţă telefonicî pentru copii, 116123 - linii de 
asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional.

La 27.04.2012, ANRCETI a anunţat deschiderea spre 
atribuire a numerelor menţionate, stabilind şi terme-
nul de depunere a cererile de acordare a licenţelor 
de utilizare a numerelor date: 1 mai – 1 iunie 2012. 
Spre regret, la ANRCETI nu a parvenit nici o cerere 
în acest sens.

4.3 Portabilitatea numerelor telefonice
În perioada de raport, ANRCETI a realizat o serie de 
acţiuni prevăzute de Programul de implementare a 
portabilităţii numerelor în Republica Moldova pen-
tru anii 2011-2013, program aprobat prin Ordinul 
MTIC nr.52 din 30.06.2011. Printre acestea consem-
năm următoarele:

 - elaborarea şi aprobarea documentelor necesare 
pentru organizarea concursului de selectare a admi-
nistratorului bazei centralizate de date, desfăşurarea 
concursului şi desemnarea acestui administrator,

 - adoptarea Planului de acţiuni pentru implementa-
rea portabilităţii numerelor

 - coordonarea condiţiilor tehnice şi comerciale pen-
tru implementarea portabilităţii numerelor

4.3.1  Organizarea concursului şi desemnarea 
administratorului bazei centralizate de 
date

Până la desfăşurarea acestui concurs, ANRCETI a 
elaborat şi adoptat Procedura de organizare şi des-
făşurare a concursului (în continuare Procedura) şi 
Caietul de sarcini pentru acest concurs (în continu-
are Caiet de sarcini), documente aprobate prin Ho-
tărârile Consiliului de Administraţie nr.13 şi, respectiv, 
nr.15 din 05.06.2012.

Prin Procedura dată au fost stabilite principiile, ter-
menele şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru selectarea entităţii care va orga-
niza, opera, administra şi întreţine baza de date cen-
tralizată (BCD) pentru implementarea şi realizarea 
portabilităţii numerelor, va coordona şi monitoriza 
în mod centralizat procesul de portare a numerelor.

Prin Caietul de sarcini au fost stabilite acţiunile şi ter-
menele orientative de asigurare a implementării por-
tabilităţii numerelor, cerinţele faţă de cererea de par-
ticipare la concurs şi de ofertă, criteriile de eligibilitate 
şi modul de estimare a datelor de calificare a candida-
ţilor, criteriile de evaluare a ofertelor, inclusiv cerinţe-
le tehnice minimale faţă de conceptul tehnic al bazei 
de date centralizate şi faţă de centrul tehnic unde va 
fi amplasată BCD, orientări pentru algoritmul adminis-
trării procesului de portare a numerelor, precum şi me-
todele de evaluare a ofertelor şi grila de punctaj pentru 
evaluarea ofertelor transmise de către participanţii la 
concurs, proiectul acordului de oferire a serviciilor de 
administrare a procesului de portare a numerelor, etc.

Ulterior, în iunie 2012, ANRCETI a anunţat, inclusiv în 
medii de informare în masă de circulaţie internaţio-
nală, concursul de selectare a administratorului BDC 
pentru implementarea portabilităţii numerelor. Aces-
ta a fost un concurs deschis, cu aplicarea procedurii 
de selectare comparativă, şi s-a desfăşurat în perioa-
da 6 – 20 august 2012. În intervalul 15 iunie – 30 iulie 
2012, la ANRCETI au parvenit trei cereri de participare 
la concurs însoţite de ofertele corespunzătoare.

Aceste documente au fost examinate de comisia de 
concurs creată din specialişti din cadrul ANRCETI, 
MTIC, reprezentanţi ai furnizorilor de telefonie mobi-
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lă şi fixă şi un expert internaţional în domeniul por-
tabilităţii numerelor. Comisia a verificat îndeplinirea 
condiţiilor de eligibilitate a candidaţilor, a efectuat 
preselectarea acestora, după care a evaluat ofertele 
propuse în conformitate cu criteriile de evaluare şi 
grila de punctaj stabilite în Caietul de sarcini. Mem-
brii comisiei au calificat oferta propusă de compania 
„MEDIAFON” UAB din Lituania drept cea mai bună 
din cele prezentate la concurs şi i-au acordat cel mai 
mare număr de puncte.

Conform Procedurii de organizare şi desfăşurare a 
concursului, Consiliul de Administraţie al ANRCETI a 
emis, în baza deciziei Comisiei de concurs, hotărârea 
sa prin care a desemnat compania „MEDIAFON” UAB 
câştigător al concursului. Ulterior, „MEDIAFON” UAB 
a creat, conform procedurii legale, întreprinderea 
cu capital străin (ÎCS) „NP Base” SRL, care a fost de-
semnată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie 
al ANRCETI nr. 38/1 din 12.09.2012 în calitate de admi-
nistrator al BCD. Conform Acordului de organizare, 
operare, administrare şi întreţinere a BDC încheiat cu 
ANRCETI, ÎCS „NP Base” SRL are obligaţia să asigure 
realizarea portabilităţii numerelor în R. Moldova.

4.3.2  Aprobarea Planului de acţiuni pentru im-
plementarea portabilităţii numerelor

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.41 din 
11.10.2012, ANRCETI a aprobat Planul de acţiuni 
pentru implementarea portabilităţii numerelor tele-
fonice. Acesta stabileşte acţiunile şi măsurile pe care 
furnizorii de reţele şi servicii publice de telefonie 
mobilă şi fixă şi Administratorul BDC le vor întreprin-
de în anul 2013 pentru implementarea portabilităţii 
numerelor.

Potrivit Planului, aceşti furnizori şi Administratorul 
BDC urmează să asigure lansarea serviciului de por-
tabilitate a numerelor telefonice în reţelele mobile la 
1 mai 2013 şi în reţelele fixe – la 31 iulie 2013. Până 
atunci Administratorul BDC va elabora şi coordona 
cu furnizorii proiectul condiţiilor tehnice şi comerci-
ale de implementare a portabilităţii numerelor. Ulte-
rior, furnizorii de telefonie mobilă şi fixă vor semna 
contractele respective cu Administratorul BDC şi vor 
opera modificările necesare în reţelele sale în scopul 
lansării serviciului de portabilitate a numerelor tele-
fonice.

Acelaşi plan stabileşte că Administratorul BDC va 
finaliza, până la 25.04.2013, lucrările de organizare 
şi testare a bazei de date pentru lansarea serviciului 
de portabilitate a numerelor în reţelele de telefonie 
mobilă, iar până la 25.07.2013 – a lucrărilor de ajus-
tare şi testare a BDC pentru lansarea acestui serviciul 
în reţelele de telefonie fixă.

Prin aceeaşi hotărâre a fost instituit Grupul de lucru 
pentru monitorizarea şi controlul realizării acţiuni-
lor pentru implementarea portabilităţii numerelor 
care întruneşte specialişti din cadrul ANRCETI, re-
prezentanţi ai furnizorilor şi Administratorului BDC. 
Grupul de lucru şi ANRCETI vor monitoriza şi întocmi 
rapoarte trimestriale privind progresul în îndeplini-
rea Programului de implementare a portabilităţii nu-
merelor care ulterior vor fi publicate pe pagina web 
a ANRCETI. La finele anului 2013 grupul de lucru şi 
ANRCETI vor evalua rezultatele implementării por-
tabilităţii numerelor în reţelele mobile şi fixe şi vor 
întocmi raportul respectiv.

4.3.3  Coordonarea condiţiilor tehnice şi comer-
ciale pentru implementarea portabilităţii 
numerelor

Conform Planului de acţiuni pentru implementa-
rea portabilităţii numerelor, Administratorul BDC şi 
furnizorii de telefonie mobilă şi fixă au elaborat, în 
octombrie – decembrie 2012, proiectul condiţiilor 
tehnice şi comerciale de implementare a portabilită-
ţii numerelor, care urmează să fie aprobate de către 
Consiliul de Administraţie al ANRCETI. Documentul 
a fost elaborat în conformitate cu cerinţele Regula-
mentului privind portabilitatea numerelor, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI 
nr. 34 din 01.12.2011.

Proiectul conţine specificaţiile tehnice pentru im-
plementarea portabilităţii numerelor, pentru rutarea 
apelurilor către numerele portate, formularul-tip al 
cererii de portare a numărului şi procedura de trans-
mitere, procesare, validare şi revocare a acesteia, 
descrierea detaliată a procedurii de administrare a 
procesului de portare, obligaţiile specifice ale furni-
zorilor în vederea asigurării implementării şi realiză-
rii portabilităţii numerelor, modalităţile şi procedura 
de decontare a costurilor între furnizori, către admi-
nistratorul BDC, parametrii de calitate a serviciului 
de portabilitate a numerelor. Documentul include, 
de asemenea, regulamentul de organizare, operare, 
administrare şi întreţinere a BDC, modalităţile de in-
formare a utilizatorilor finali privind originarea ape-
lurilor către numerele portate etc.

După aprobarea condiţiilor tehnice şi comercia-
le de implementare a portabilităţii numerelor de 
către ANRCETI, furnizorii de telefonie mobilă şi 
fixă urmează să încheie contractele respective cu 
Administratorul BDC. Conform Regulamentului 
privind portabilitatea numerelor, ANRCETI coor-
donează şi monitorizează procesul de elaborare a 
documentului menţionat, iar în cazul apariţiei unor 
probleme acestea urmează să fie discutate în ca-
drul ANRCETI.
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Pe parcursul anului 2013 ANRCETI va monitoriza în 
permanenţă realizarea acţiunilor de implementare a 
portabilităţii numerelor pentru ca, în caz de necesi-
tate, să poată opera modificările de rigoare în actele 
normative elaborate în acest sens.

5  reglementAreA utilizării 
spectrului de frecvenţe rAdio

În anul 2012, activităţile ANRCETI la capitolul regle-
mentarea utilizării spectrului de frecvenţe radio au 
fost axate, în principal, pe stabilirea principiilor, con-
diţiilor şi procedurilor de acordare a drepturilor de 
utilizare a resurselor de spectru radio, pentru a asi-
gura implementarea şi dezvoltarea sistemelor BWA 
(Broadband Wireless Access - acces radio în bandă 
largă). Aceste lucrări au fost executate în scopul 
realizării obiectivelor stabilite în Programul de dez-
voltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 
2010 – 2013, aprobat de Guvern prin Hotărârea sa 
nr. 1077 din 17.11.2010, şi a Hotărârii Guvernului nr. 
365 din 06.06.2012 cu privire la dezvoltarea reţelelor 
şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu 
acces radio în bandă largă.

5.1  Stabilirea numărului de licenţe şi a con-
diţiilor speciale de licenţă pentru utili-
zarea canalelor/ frecvenţelor radio din 
banda 2500-2690 MHz

Pentru a asigura utilizarea eficientă a spectrului de 
frecvenţe în scopul dezvoltării durabile a comunica-
ţiilor electronice în bandă largă, ANRCETI a stabilit 
numărul de licenţe de utilizare a canalelor/frecven-
ţelor radio din benzile 2500-2690 MHz şi 3600–3800 
MHz şi a aprobat Condiţiile speciale de licenţă pen-
tru utilizarea resurselor de spectru radio din banda 
de frecvenţe de 2500-2690 MHz.

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.36 din 
26.07.2012 ANRCETI a decis că va elibera trei licen-
ţe pentru utilizarea canalelor/frecvenţelor radio 
din banda 2500-2690 MHz, sub-benzile: 2500-
2520/2620-2640 MHz; 2520-2540/2640-2660 MHz şi 
2540-2560/2660-2680 MHz cu lărgimea de 40 MHz 
(în regim FDD - frequency-division duplex, 2x20 MHz) 
şi o licenţă pentru utilizarea canalelor/frecvenţelor 
radio din banda 3600–3800 MHz, sub-banda: 3750-
3800 MHz cu lărgimea de 50 MHz. Decizia dată a fost 
luată în temeiul Legii 241/2007 şi în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 365 din 6.06.2012. Conform 
acestei hotărâri, primele trei licenţe se eliberează, în 
baza cererilor depuse, celor trei furnizori de reţele şi 
servicii de telefonie mobilă (S.A. „Orange Moldova”, 
S.A. „Moldcell” şi S.A. „Moldtelecom”) după achitarea 
taxei de 10 mil. de euro, stabilită de Guvern prin ho-
tărârea susmenţionată. În cazul în care, până la finele 

anului 2012, una sau mai multe licenţe nu vor fi so-
licitate, ANRCETI va scoate aceste licenţe la concurs.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie 
nr.39 din 20.09.2012 ANRCETI a aprobat Condiţiile 
speciale de licenţă pentru utilizarea canalelor/frec-
venţelor radio din banda de frecvenţe de 2500-2690 
MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice 
de comunicaţii electronice mobile celulare terestre 
cu acces radio în bandă largă. Aceste servicii au fost 
denumite convenţional servicii de generaţia a patra 
(4G), iar licenţa respectivă – licenţa 4G. Condiţiile de 
licenţă sunt parte integrantă a licenţei 4G şi conţin 
cerinţe care urmează a fi respectate de către titularul 
acestei licenţe. Ele stabilesc drepturile titularului de 
licenţă, obligaţiile acestuia privind respectarea con-
diţiilor tehnice de utilizare a frecvenţelor asignate, 
furnizarea reţelei şi a serviciilor 4G, asigurarea calită-
ţii acestor servicii, acoperirea teritoriului cu reţeaua 
şi serviciile 4G, precum şi metodele de verificare a 
respectării cerinţelor privind acoperirea teritoriului.

Potrivit condiţiilor de licenţă, titularul acesteia are 
obligaţia să asigure furnizarea setului minim de 
servicii 4G (transmisiuni de date, inclusiv acces la 
Internet mobil) şi să lanseze aceste servicii nu mai 
târziu de un an din data eliberării licenţei. Titularul 
licenţei care, la data eliberării acesteia, furnizează 
reţele publice de comunicaţii electronice mobile 
celulare, bazate pe standardele tehnologiilor GSM, 
CDMA2000 şi/sau IMT-2000/UMTS (WCDMA), este 
obligat să asigure, prin intermediul reţelei proprii 
4G, până la data de 31 decembrie 2015, acoperi-
rea cu servicii 4G a unor zone locuite de cel puţin 
25% din populaţia Republicii Moldova. Alţi titulari 
de licenţă vor avea obligaţia să asigure o asemenea 
acoperire în termen de patru ani din data primirii 
licenţei 4G.

În noiembrie 2012, ANRCETI a eliberat companiilor 
S.A. „Moldcell” şi S.A. „Orange Moldova”, la cererea 
acestora, câte o licenţă de utilizare a frecvenţelor/
canalelor radio din banda 2500-2690 MHz. Licenţele 
obţinute de S.A. „Moldcell” şi S.A. „Orange Moldova” 
atestă dreptul acestora de a utiliza câte o sub-bandă 
de frecvenţe radio din banda 2500-2690 MHz pentru 
furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunica-
ţii electronice mobile celulare terestre de acces radio 
în bandă largă, în baza standardelor tehnologiilor IMT-
2000/UMTS (WCDMA) şi/sau LTE şi/sau IMT-Advanced.

5.2  Acte de reglementare pentru concursul 
de acordare a licenţei de utilizare a unei 
sub – benzi de frecvenţe radio din ban-
da 3600-3800 MHz

Conform Hotărârii Guvernului nr. 365 din 06.06.2012, 
în care executivul recomandă ANRCETI să elibereze 
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licenţa de utilizare a unei sub-benzi de frecvenţe ra-
dio cu lărgimea de 50 MHz din banda 3600 – 3800 
MHz în condiţii de concurs, ANRCETI a elaborat şi 
adoptat trei documente pentru asigurarea desfă-
şurării acestui concurs: Procedura de organizare şi 
desfăşurare a concursului, Caietul de sarcini şi Con-
diţiile speciale de licenţă pentru utilizarea canalelor/ 
frecvenţelor radio din banda de frecvenţe de 3600-
3800 MHz.

Aceste documente stabilesc regulile şi condiţiile de 
organizare şi participare la concurs după cum ur-
mează.

1. Procedura de organizare şi desfăşurare a con-
cursului pentru eliberarea licenţei de utilizare a 
sub-benzii de frecvenţe radio 3750-3800 MHz din 
banda de frecvenţe radio de 3600-3800 MHz

Procedura a fost adoptată prin Hotărârea Consiliu-
lui de Administraţie nr.64 din 29.11.2012. Ea stabileş-
te regulile şi condiţiile de organizare şi desfăşurare 
a concursului, de participare la concurs, precum şi 
sancţiunile care pot fi aplicate candidaţilor/partici-
panţilor la concurs în cazul nerespectării regulilor de 
participare la concurs.

Pentru acest concurs a fost aleasă procedura de se-
lectare competitivă, care, în opinia ANRCETI, este 
adecvată etapei actuale de dezvoltare a pieţei de 
comunicaţii electronice din R. Moldova. Procedura 
dată are scopul de a determina preţul pe care piaţa 
consimte să-l achite cu titlu de taxă de eliberare a 
licenţei pentru utilizarea acestei sub-benzi de frec-
venţe.

Conform Procedurii, concursul se va desfăşura în 
patru etape distincte: (1) transmiterea cererilor/do-
sarelor, (2) calificarea candidaţilor, (3) desfăşurarea 
concursului şi (4) desemnarea câştigătorului con-
cursului. Persoanele interesate vor parcurge două 
etape preliminare: etapa de depunere a cererilor de 
participare la concurs şi etapa de calificare, al cărei 
scop este de a determina dacă candidatul îndepli-
neşte criteriile stabilite de ANRCETI pentru a putea fi 
admis la concursul propriu zis.

Prin aceeaşi hotărâre a ANRCETI a fost institui-
tă Comisia de concurs, care va examina dosarele 
transmise de candidaţi, va lua decizii cu privire la 
calificarea candidaţilor sau respingerea cererile de 
participare la concurs, care nu corespund cerinţelor 
minime stabilite în Procedură şi Caietul de sarcini. 
Comisia va prezenta Consiliului de Administraţie al 
ANRCETI rezultatul concursului în scopul aprobării 
acestuia şi va înainta propuneri privind eliberarea 
licenţei.

2. Caietul de sarcini pentru concursul de eliberare 
a licenţelor de utilizare a sub-benzii de frecvenţe 
radio 3750-3800 MHz din banda de frecvenţe ra-
dio de 3600-3800 MHz

Caietul de sarcini a fost adoptat prin Hotărârea Con-
siliului de Administraţie nr.65 din 29.11.2012 şi stabi-
leşte condiţiile de natură tehnică, administrativă şi 
financiară care vor fi aplicate pentru toate persoane-
le interesate de obiectul concursului. Aceste condi-
ţii vizează, în principal, următoarele cerinţe faţă de 
candidat:
1)  să fie persoană juridică înregistrată în R. Moldova 

sau străină; ori societate civilă/asociere de persoa-
ne juridice din R. Moldova şi/sau străine create din 
două sau mai multe persoane juridice din R. Mol-
dova şi/sau străine;

2)  în ultimii 5 ani, să nu fi fost/să nu fie în proces de 
insolvabilitate sau lichidare şi/sau restructurare 
în rezultatul insolvabilităţii, sau activitatea sa de 
întreprinzător să nu fi fost/fie suspendată, sau să 
nu fost/fie obiectul unei proceduri legale pentru 
declararea sa în una dintre aceste situaţii;

3)  durata de activitate a candidatului prevăzută în 
actul constitutiv trebuie să fie cel puţin 15 ani din 
data eliberării licenţei;

4)  cifra de afaceri medie a candidatului pe ultimii 3 
ani sau pe perioada scursă de la înfiinţarea acestu-
ia, dacă aceasta este mai scurtă de 3 ani, să fie de 
minimum 10.000.000 euro anual;

5)  să nu aibă restanţe la bugetul public, la plata im-
pozitelor, taxelor, contribuţiilor etc.;

6)  să deţină capital propriu suficient pentru instala-
rea unei reţele publice de comunicaţii electronice 
destinate furnizări serviciilor de comunicaţii elec-
tronice publice;

7)  să deţină specializarea necesară şi experienţa spe-
cifică de instalare, operare şi mentenanţă a unor 
reţele publice de comunicaţii electronice, de fur-
nizare de servicii de comunicaţii electronice sau 
în producţia şi comercializarea de echipamente 
radio sau echipamente care includ module radio, 
pentru transmisii de date.

3. Condiţiile speciale tip de licenţă pentru utiliza-
rea canalelor/frecvenţelor radio din banda de frec-
venţe de 3600-3800 MHz

Condiţiile speciale tip de licenţă au fost aprobate 
prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.63 din 
29.11.2012. Condiţiile date sunt parte integrantă a 
licenţei şi conţin cerinţe care urmează a fi respectate 
de către titularul acesteia.

Potrivit Condiţiilor speciale de licenţă, titularul 
acesteia are dreptul să instaleze, să opereze, să 
controleze şi să pună la dispoziţie către terţi o re-
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ţea publică de comunicaţii electronice, precum şi 
infrastructura corespunzătoare, în vederea furni-
zării de servicii publice de comunicaţii electronice, 
prin utilizarea frecvenţelor radio asupra cărora va 
dobândi dreptul de utilizare în urma concursului. În 
acest scop, titularul licenţei este în drept să utilizeze 
orice tehnologie disponibilă, dacă această utilizare 
nu contravine obligaţiilor privind respectarea unor 
condiţii tehnice şi operaţionale prevăzute în Caietul 
de sarcini.

În acelaşi timp, condiţiile de licenţă obligă titula-
rul acesteia să asigure furnizarea setului minim de 
servicii publice transmisiuni de date şi să lanse-
ze aceste servicii nu mai târziu de un an din data 
eliberării licenţei. Titularul licenţei care, la data 
eliberării acesteia, furnizează reţele publice de 
comunicaţii electronice mobile celulare, bazate 
pe standardele tehnologiilor GSM, CDMA2000 şi/
sau IMT-2000/UMTS (WCDMA), IMT-Advanced este 
obligat să asigure, prin intermediul reţelei proprii 
de acces radio în bandă largă, în termen de 18 luni 
din data obţinerii licenţei, acoperirea cu servicii a 
cel puţin 30% din teritoriul R. Moldova. Titularul 
de licenţă care nu furnizează asemenea reţele va 
asigura aceeaşi arie de acoperire a teritoriului R. 
Moldova în termen de 36 de luni din data obţinerii 
licenţei.

5.2.1  Anunţarea concursului pentru obţinerea li-
cenţei de utilizare a unei sub-benzi de frec-
venţe radio din banda 36000-3800 MHz

În decembrie 2012, ANRCETI a făcut public anun-
ţul despre organizarea şi desfăşurarea concursului 
pentru eliberarea licenţei de utilizare a sub-benzii 
de frecvenţe radio 3750 - 3800 MHz din banda 3600 
- 3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor 
publice de comunicaţii electronice mobile terestre 
cu acces radio în bandă largă. Acesta a fost publicat 
în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, pe pa-
gina web oficială a ANRCETI şi în două publicaţii re-
publicane (revistele „Economist” şi „Экономическое 
обозрениe”). Caietul de sarcini, Procedura de con-
curs, Condiţiile speciale de licenţă, alte documente 
aferente concursului sunt expuse pe pagina web a 
ANRCETI.

Cererile de participare la concurs şi documentele 
însoţitoare, prevăzute de Procedura de organizare şi 
desfăşurare a concursului şi Caietul de sarcini pen-
tru acest concurs, urmează a fi depuse la ANRCETI 
până la 18 februarie 2013, ora 16.00. Taxa de partici-
pare la concurs constituie 5 000 Euro, iar garanţia de 
participare - 100 000 Euro. Concursul urmează să se 
desfăşoare la 21 martie 2013, în incinta ANRCETI, cu 
începere de la ora 10.00.

ANRCETI consideră că eliberarea licenţei date va 
contribui la atragerea investiţiilor în dezvoltarea no-
ilor tehnologii de acces la Internet, sporirea gradu-
lui de acces al populaţiei la serviciile de comunicaţii 
electronice mobile în bandă largă, la îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor furnizate şi reducerea decalajului 
digital între mediul rural şi cel urban.

6  Alte reglementări  
şi hotărâri

6.1.  Amendarea Regulamentului cu privire la 
interconectare

În anul de referinţă, ANRCETI a elaborat şi a supus 
consultării publice (în noiembrie – decembrie 2012) 
Analiza preliminară a Impactului de Reglementare 
(AIR) efectuată pentru proiectul noii redacţii a Regu-
lamentului cu privire la interconectare şi proiectul 
acestui regulament. Scopul lucrării date constă în 
armonizarea actualului Regulament cu privire la in-
terconectare cu actele comunitare şi internaţionale 
în domeniu, stabilirea unui cadru normativ adecvat 
de natură să contribuie la dezvoltarea sectorului de 
comunicaţii electronice. Totodată, noua redacţie a 
Regulamentului are menirea de a contribui la înlătu-
rarea problemelor identificate în procesul de aplica-
re a Regulamentului actual şi stabilirea unor condiţii 
prielnice pentru stimularea concurenţei efective pe 
pieţele de comunicaţii electronice şi executarea pre-
vederilor stabilite de Legea 241/2007.

Conform AIR, noua redacţie a Regulamentului cu pri-
vire la interconectare are următoarele obiective:
 - promovarea eficienţei şi a concurenţei echitabile pe 

pieţele de reţele şi servicii, încurajarea investiţiilor în 
reţelele de bandă largă fixe (bazate pe fibră optică) 
şi mobile (bazate pe LTE sau 4G) în vederea stimu-
lării concurenţei bazate pe infrastructuri de reţea;

 - înlăturarea barierelor în calea furnizării serviciilor 
şi/sau reţelelor de comunicaţii electronice şi a in-
frastructurii asociate, utilizarea optimă a resurse-
lor de infrastructură existente, a căror dublare este 
nefezabilă economic;

 - crearea unor condiţii de interconectare care să 
asigure integritatea reţelei, interoperabilitatea 
şi calitatea serviciilor, realizarea interconectării 
în condiţii nediscriminatorii şi în timp util, efici-
entizarea costurilor legate de realizarea interco-
nectării;

 - asigurarea condiţiilor necesare pentru dezvolta-
rea pieţelor de comunicaţii electronice, precum ar 
fi piaţa serviciilor de tranzit a apelurilor, pieţele de 
servicii cu amănuntul, recunoaşterea convergen-
ţei tehnologiilor serviciilor care înlătură graniţele 
tradiţionale ale segmentelor de piaţă;
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 - maximizarea utilizării eficiente a facilităţilor exis-
tente de comunicaţii electronice şi a tehnologiei 
informaţiei care asigură accesul utilizatorilor unei 
reţele la utilizatorii altei reţele, asigurarea conecti-
vităţii între utilizatorii finali de servicii de telefonie;

 - atingerea dezideratelor de conectivitate în bandă 
largă fixă şi mobilă, stabilite în Programul de dez-
voltare a accesului la Internet în bandă largă pe 
anii 2010-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernu-
lui nr.1077 din 17.11.2010;

 - asigurarea unui grad înalt de claritate şi uşurinţă 
de utilizare a cadrului de reglementare simetrică 
a problemelor de interconectare şi de acces ale 
furnizorilor la elementele de reţea şi infrastructură 
ale altor furnizori.

Conform Programului de elaborare a actelor de regle-
mentare ale ANRCETI pentru anul 2013, proiectul noii 
redacţii a Regulamentului cu privire la interconectare 
urmează a fi aprobat în trimestrul II al anului 2013.

6.2  Revizuirea indicatorilor de calitate a ser-
viciului public de acces la Internet

Pornind de la faptul că serviciile de acces la Internet 
au un impact tot mai accentuat asupra vieţii econo-
mice, sociale şi culturale, impact care impune inten-
sificarea măsurilor de protejare a intereselor legiti-
me a utilizatorilor finali, ANRCETI a decis să modifice 
şi să completeze Anexa 2 a Hotărârii Consiliului de 
Administraţie nr. 278 din 17.11.2009, care stabileşte 
parametrii de calitate pentru serviciul public de ac-
ces la Internet. Amendarea acestui document a fost 
efectuată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie-
al ANRCETI nr. 66 din 29.11.2012.

Prin această hotărâre, ANRCETI a stabilit indicatorii 
de calitate şi parametrii administrativi ce urmează 
a fi măsuraţi de către furnizori pentru serviciile de 
acces la Internet, prevăzându-se totodată şi condi-
ţiile în care valorile rezultate în urma măsurărilor 
efectuate vor fi publicate şi incluse în contractele 
încheiate cu utilizatorii finali şi în condiţiile gene-
rale de furnizare a serviciului de acces la Internet, 
după caz.

Conform hotărârii ANRCETI, furnizorii de servicii de 
acces la Internet au obligaţia de a măsura şi publica 
următorii opt parametri de calitate pentru furniza-
rea serviciilor publice de acces la Internet şi anume:
1.  termenul necesar pentru furnizarea serviciului;
2. timpul de conectare (logare);
3. viteza de transfer a datelor;
4. termenul de remediere a deranjamentelor;
5. frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului final;
6. frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente;
7.  frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea fac-

turării;

8.  termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de 
la utilizatorii finali.

Măsurarea acestor parametri presupune înregistra-
rea de către furnizori a evenimentelor corespun-
zătoare parametrilor respectivi şi întocmirea unei 
statistici la finele perioadei de raportare. Pentru 
prevenirea degradării serviciului şi obstrucţionarea 
sau încetinirea traficului în reţele, ANRCETI a stabilit 
anumite valori ale parametrilor de calitate, care vor 
fi utilizaţi pentru comparare cu valorile parametrilor 
măsuraţi şi publicaţi de furnizori.

Furnizorii au obligaţia să publice trimestrial valoa-
rea măsurată a parametrilor de calitate a serviciului 
nominalizat. Totodată, ei vor menţine pe paginile 
sale de Internet date complete şi exacte cu privire la 
aceşti parametri, astfel încât utilizatorii finali să poa-
tă accesa şi valorile corespunzătoare ultimelor patru 
trimestre.

6.3  Modificarea formularelor de rapoarte 
statistice

La finele anului 2012, ANRCETI a operat prin Hotărâ-
rea sa nr. 70 din 20.12.2012 unele modificări şi com-
pletări la formularele statistice „CE-2. Reţele şi servi-
cii fixe”, „CE-3. Reţele şi servicii mobile”, „CE-4. Reţele 
şi servicii audiovizuale” şi la Instrucţiunile privind 
completarea formularelor de rapoarte statistice ale 
furnizorului de comunicaţii electronice.

Aprobarea acestei hotărâri a fost cauzată de recente-
le evoluţii de pe pieţele de comunicaţii electronice, 
de lansarea unor tehnologii şi servicii noi (4G/LTE), 
precum şi de necesitatea îmbunătăţirii categoriilor 
de informaţii colectate de ANRCETI.

Astfel, formularul statistic „CE-2. Reţele şi servicii fixe” 
a fost completat cu indicatori noi, printre care: inves-
tiţii în reţelele şi serviciile transport date şi Internet, 
numărul abonaţilor la telefonia fixă şi la serviciile de 
acces în bandă largă– persoane juridice, la serviciile 
de acces în bandă largă divizate pe tehnologiile de 
acces (xDSL, FTTx, DOCSIS, alte tehnologii). Formula-
rul „CE-3. Reţele şi servicii mobile” conţine următoa-
rele elemente noi: investiţii în reţelele şi serviciile de 
telefonie fixă, transport date şi Internet, comunicaţii 
mobile, numărul abonaţilor M2M, 4G LTE, iar formu-
larul „CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale” - indicatori 
ce vizează investiţiile în reţelele şi serviciile de telefo-
nie fixă, transport date şi Internet (reţele fixe), comu-
nicaţii mobile, precum şi numărul total al abonaţilor 
TV multicanal.

Modificările şi completările operate în cele trei for-
mulare statistice sunt reflectate în Instrucţiunile 
privind completarea formularelor de rapoarte sta-
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tistice ale furnizorului de comunicaţii electronice. 
ANRCETI consideră că această lucrare va facilita ra-
portarea de către furnizori a indicatorilor statistici 
şi agregarea acestora de către autoritatea de regle-
mentare în vederea evaluării corecte a situaţiei şi 
trendurilor de dezvoltare a pieţelor de comunicaţii 
electronice.

7  AutorizAre generAlă  
şi licenţiere

7.1 Autorizare generală. Evoluţii şi tendinţe

În anul 2012, ANRCETI a continuat procesul de im-
plementare a regimului de autorizare generală, sta-
bilit de Legea 241/2007, regim pe care î-l aplică în-
cepând cu septembrie 2008. Pe parcursul anului de 
referinţă, ANRCETI a supus regimului de autorizare 
generală încă 83 de persoane, care şi-au manifestat 
intenţia de a desfăşura activităţi în domeniul respec-
tiv, prin depunerea notificărilor, prevăzute de legis-
laţia în vigoare. Persoanele date au fost înscrise în 
Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice.

Din cele 83 de persoane care au trecut procedura de 
autorizare generală, 45 - sunt noi intrate pe piaţă, iar 
38 – foşti deţinători de licenţe pentru activităţi în do-
meniul telecomunicaţiilor şi informaticii, obţinute, 
până în 2008, în condiţiile Legii telecomunicaţiilor 
care acţiona în perioada respectivă.

La finele anului 2012, numărul total de persoane su-
puse regimului de autorizare generală a atins cifra de 
498, dintre care 411 – au solicitat dreptul de a furniza 
reţele, iar 425 – servicii de comunicaţii electronice.

Din cele 498 persoane, 261 - sunt furnizori noi intraţi 
pe piaţă, iar 237– foşti titulari de licenţe care au tre-
cut la regimul de autorizare generală, în legătură cu 
expirarea termenului de valabilitate a licenţelor sau 
renunţarea la cele din urmă.

De notat că o parte din furnizori (25 – în anul 2012) 
au solicitat modificarea notificărilor iniţiale în legă-
tură cu extinderea ariei de activitate, prin suplimen-
tarea acestora cu alte servicii şi reţele sau a zonelor 
de acoperire cu servicii. În total, în perioada 2008 – 
2012, asemenea modificări în notificările iniţiale au 
fost operate de 58 de furnizori.

În acelaşi timp, o parte din furnizori (46 – în anul 
2012), din varii motive, au renunţat la drepturile 
acordate prin regimul de autorizare generală, fiind 
ulterior radiaţi din Registrul public al furnizorilor de 
reţele şi servicii de comunicaţii electronice. În total, 
în perioada 2008 – 2012, asemenea solicitări au par-
venit din partea a 88 furnizori.

Indicatorii ce reflectă procesarea de către ANRCETI a 
notificărilor depuse de solicitanţi şi acordarea drep-
tului de furnizare a reţelelor şi serviciilor de comu-
nicaţii electronice în 2012 şi în anii 2008 – 2012, se 
regăsesc în Figurile nr.1 şi, respectiv nr.2.

trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 Total
Total furnizori
Furnizori de reţele
Furnizori de servicii

23 17 21 22 83
23 14 18 20 75
19 12 16 17 64
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Figura 1  Persoanele supuse procedurii regimului de autorizare generală în anul 2012
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2008 2009 2010 2011 2012 Total
Total furnizori
Furnizori de reţele
Furnizori de servicii

37 120 148 110 83 498
32 96 105 103 75 411
31 107 125 98 64 425
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Figura 2 Dinamica implementării regimului de autorizare generală, în anii 2008-2012
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Figura 3 Clasificarea notificărilor după tipul de reţele
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Figura 4 Clasificarea notificărilor după tipul  
de servicii

Conform indicatorilor din Figura 2, în 2012 s-a înre-
gistrat o reducere nesemnificativă a numărului de 
notificări depuse de solicitanţi. Acest fapt se dato-
rează fenomenului de saturare a pieţelor de comu-
nicaţii electronice.

Clasificarea notificărilor depuse în 2012 de solici-
tanţi, în funcţie de tipul reţelelor pe care aceştia in-
tenţionează să le furnizeze este reflectată în Figura 3.

Clasificarea notificărilor depuse în 2012 de solici-
tanţi, în funcţie de tipul serviciilor pe care aceştia 
intenţionează să le furnizeze este reflectată în Figu-
ra 4.

Datele din Figura 4 atestă o solicitare în creştere a 
serviciilor de acces la Internet, difuzare şi retransmi-
sie a programelor audiovizuale şi de transmisiuni de 
date.

De menţionat că, în perioada 2008-2012, pe piaţa 
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii au continuat să 
activeze şi titularii de licenţe, eliberate în conformi-
tate cu prevederile Legii telecomunicaţiilor nr. 520-XIII 
din 07.07.1995, numărul total al furnizorilor autori-
zaţi atingând cifra de 560.

Potrivit situaţiei din 31.12.2012, din cele 560 de 
persoane autorizate, 498 – au dreptul de a furniza 
reţele şi servicii de comunicaţii electronice în baza 
regimului de autorizare generală, iar 62 – în baza a 
66 de licenţe generale şi/sau tehnice pentru diverse 
genuri de activitate în domeniul telecomunicaţiilor 
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şi informaticii, încă valabile. La expirarea termenu-
lui de valabilitate a licenţelor date (5 ani), titularii 
acestora urmează să treacă procedura de autorizare 
generală.

Evoluţia situaţiei privind numărul titularilor de licen-
ţe de tip ,,vechi” în comparaţie cu numărul furnizori-
lor supuşi regimului de autorizare generală, în peri-
oada 2008-2012, este reflectată în Figura 5.

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
Furnizori autorizaţi
Titulari de licenţe de tip „vechi”

37 159 307 417 498
1209 859 533 253 66
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Figura 5 Dinamica comparativă a aplicării regimului de autorizare generală
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Figura 6 Autorizarea activităţilor în zona de frontieră a R. Moldova

7.1.1  Autorizarea activităţilor în zona  
de frontieră

În perioada de referinţă, ANRCETI a continuat reali-
zarea procedurilor legate de autorizarea activităţilor 
în domeniul comunicaţiilor electronice în zona de 
frontieră a R. Moldova, în conformitate cu preve-
derile Regulamentului corespunzător, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 974 din 12.08. 2008. Astfel, 
în anul 2012, au trecut procedura de autorizare ge-

nerală şi au obţinut dreptul de a furniza servicii de 
instalare, operare, gestionare, şi/ sau mentenanţă în 
zona de frontieră următorii furnizori:
 - S.A.,,Moldcell” - în unele localităţi din raioanele Că-

uşeni, Ungheni şi mun. Bălţi;
 - S.A.,,Orange Moldova” - în unele localităţi din 

raioanele Vulcăneşti, Rîşcani, Basarabeasca, 
Ceadîr-Lunga, Ungheni, Bălţi, Giurgiuleşti, Cahul, 
Cantemir, Leova, Hînceşti, Ştefan-Vodă, Briceni şi 
Ocniţa.

Dinamica autorizării activităţilor în domeniul comu-
nicaţiilor electronice în zona de frontieră, în anii 2009 
– 2012, este reflectată în Figura 6. Conform situaţiei 
de la 31.12. 2012, de dreptul de a desfăşura activi-
tăţi de instalare, operare, gestionare şi mentenanţă 

a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de 
stat a R. Moldova beneficiază 5 furnizori de comuni-
caţii electronice: S.A. ,,Moldtelecom”, ,,Starnet” S.R.L., 
,,Norma Telecom” S.R.L. , S.A.,,Moldcell” şi S.A. ,,Oran-
ge Moldova”
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7.2  Licenţierea activităţilor în domeniul 
tehnologiei informaţiei

Pe parcursul anului 2012, ANRCETI a eliberat, în con-
formitate cu prevederile Legii privind reglementarea 
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV 
din 30.07. 2001, 46 licenţe pentru servicii de creare, 
implementare şi de asigurare a funcţionării sisteme-

lor informaţionale automatizate de importanţă sta-
tală, inclusiv a produselor program.

Suma plăţilor transferate la bugetul de stat pentru 
licenţele eliberate de către ANRCETI în 2012 a con-
stituit 132 mii lei.
Dinamica eliberării licenţelor nominalizate, în anii 
2010 – 2012, este reflectată în Figura 7.
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Figura 7 Licenţierea serviciilor de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale 
automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program

Potrivit situaţiei din 31.12.2012, numărul titularilor 
de licenţe pentru servicii de creare, implementare şi 
de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale 
automatizate de importanţă statală, inclusiv a pro-
duselor program a atins cifra de 95 .

7.3  Eliberarea licenţelor de utilizare  
a resurselor limitate

7.3.1.  Licenţe de utilizare a resurselor  
de numerotare

În anul 2012, ANRCETI a eliberat 78 licenţe de utili-
zare a resurselor de numerotare în scopul furnizării 
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice. În 
baza acestor licenţe, furnizorilor le-au fost atribuite 
peste 280,6 mii de numere. Dintre acestea 200 mii au 
fost numere pentru reţelele şi serviciile de telefonie 
mobilă, 62,6 mii – de telefonie fixă şi 18 mii - numere 
independente de locaţie.

Cele 200 mii de numere pentru telefonia mobilă au 
fost atribuite, câte 100 mii, S.A. „Moldcell” (din blo-
cul de numere „789xxxxx) şi S.A. „Moldtelecom” (din 
blocurile „675xxxxx” şi „676xxxxx”). ANRCETI a mai 
atribuit S.A. „Moldtelecom” 14,3 mii de numere pen-
tru telefonia fixă, iar furnizorilor alternativi de reţele 
fixe – 48,3 mii. În ultimii doi ani, furnizorii alternativi 
au solicitat un volum mai mare de numere pentru te-
lefonia fixă decât S.A. „Moldtelecom”. De regulă, fur-
nizorii alternativi oferă aceste numere abonaţilor săi 
pentru utilizarea serviciilor triple-play (Internet, TV şi 
telefonie fixă). 

În anul de referinţă, ANRCETI a mai atribuit 28 de nu-
mere naţionale scurte de forma 14xxx şi 620 numere 
telefonice cu tarif special Premium rate.

Statistica resurselor de numerotare atribuite în anii 
2009 – 2012 este reflectată în tabelul de mai jos.

Tabelul 1 Resursele de numerotare atribuite de ANRCETI în anii 2009 – 2012

2009 2010 2011 2012

Total atribuiri, inclusiv:  840 089 358 349 1 024 220 281 248
-  numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice 

furnizate la puncte mobile
700 000 300 000 850 000 200 000

-  numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice 
furnizate la puncte fixe

130 749 57 007 131 500 62 600

- serviciul cu acces gratuit „Freephone” 7 500 300 200 --
- serviciul cu tarif special „Premium rate” 1 764 1 002 25 500 620
-  numere naţionale scurte pentru prestarea serviciilor de interes general 

(servicii taxi, servicii medicale, etc.)
41 31 13 28

- numere independente de locaţie -- -- 17 000 18 000
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7.3.2  Licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţe-
lor radio

Pe parcursul anului 2012 ANRCETI a examinat 45 de 
cereri legate de utilizarea canalelor/frecvenţelor ra-
dio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice 
de comunicaţii electronice, dintre care 43 - au fost 
satisfăcute. Astfel, ANRCETI a eliberat 16 licenţe, 
după cum urmează:
££ 12 - pentru utilizarea frecvenţelor radio, inclusiv 

2 licenţe 4G şi 10 - pentru difuzarea serviciilor de 
programe pe cale radioelectrică terestră (posturi 
radio FM)
££ 4 - pentru utilizarea canalelor radio în scopul fur-

nizării serviciilor de programe audiovizuale (TV 
prin cablu).

Totodată, ANRCETI a reperfectat 14 licenţe de uti-
lizare a canalelor/frecvenţelor radio în scopul fur-
nizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 
electronice, a prelungit termenul de utilizare a 6 li-
cenţe provizorii de utilizare a frecvenţelor radio şi a 
acceptat cesionarea a 2 licenţe de utilizare a canale-
lor/frecvenţelor radio.

În acelaşi timp, ANRCETI a revocat licenţa de utiliza-
re a canalelor/frecvenţelor radio deţinută de ”Noi-
le Idei Televizate” S.R.L. pe motiv că i-a fost retrasă 
licenţa de emisie de către Consiliul Coordonator 
al Audiovizualului. ANRCETI a mai emis, la cererea 
„Eventis Mobile” S.R.L., care se află în proces de in-
solvabilitate, 5 decizii de suspendare a licenţei de 

utilizare a canalelor/frecvenţelor radio din benzile 
900 şi 1800 MHz în scopul furnizării serviciilor de 
telefonie celulară mobilă, standardul GSM., şi a res-
pins 2 cereri de eliberare a licenţelor de utilizare a 
canalelor/ frecvenţelor radio în scopul furnizării re-
ţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electro-
nice pe motiv că dosarele prezentate de solicitanţi 
au fost incomplete.

ANRCETI eliberează licenţe pentru utilizarea cana-
lelor/frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor 
şi serviciilor de comunicaţii electronice, cu înce-
pere din 15 septembrie 2008, odată cu intrarea în 
vigoare a regimului de autorizare generală stabilit 
în Legea nr.241/2007. În 2008, ANRCETI a eliberat 
3 licenţe de acest tip, în 2009 – 13, în 2010 – 40 
(inclusiv 6 – reperfectate), în 2011 – 41 (inclusiv 9 
– reperfectate).

7.4  Eliberarea permiselor tehnice pentru 
staţiile de radiocomunicaţii

 - În anul de referinţă, ANRCETI a eliberat, la solicita-
re, 496 de permise tehnice pentru staţiile de radi-
ocomunicaţii, după cum urmează:

 - 258 - pentru staţii de radiocomunicaţii terestre 
mobile;

 - 40 - pentru staţii de radiocomunicaţii staţionare;
 - 198 - pentru staţii de radiocomunicaţii utilizate de 

radioamatori.
Statistica permiselor tehnice pentru staţiile de radio-
comunicaţii eliberate de ANRCETI în anii 2010 – 2012 
este redată în Figura 8.

2010 2011 2012
Staţii mobile
Staţii staţionare
Staţii radioamatori

522 401 258
135 25 40

10 22 198
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Figura 8 Dinamica numărului de permise tehnice eliberate de ANRCETI în anii 2010 - 2012
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Analiza datelor expuse în diagramă arată o ciclicitate 
în procesul de eliberare a unui sau altui tip de per-
mise tehnice, fenomen cauzat de termenul de va-
labilitate a permiselor. Pornind de la faptul că acest 
termen pentru permisele de radioamatori este de trei 
ani, constatăm că 2012 a fost anul când majoritatea 
permiselor de acest gen a expirat şi titularii acestora 
au solicitat permise noi. Prin urmare, în 2013 numă-
rul permiselor eliberate radioamatorilor va fi din nou 
în descreştere. Acest trend este valabil, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, şi pentru celelalte tipuri de 
permise tehnice.

8  monitorizAre  
şi control

Una din atribuţiile de bază a ANRCETI, stabilite în 
Legea 241/2007, este supravegherea respectării de 
către furnizorii reţelelor şi serviciilor de comuni-
caţii electronice a legislaţiei din domeniu. Această 
atribuţie se exercită prin activităţi de monitorizare 
şi control. Obiectivul principal al ANRCETI la acest 
compartiment, pentru anul 2012, a fost continuarea 
activităţii de asigurare a unui grad înalt de respecta-
re a prevederilor legislaţiei din domeniu.

Pentru atingerea acestui obiectiv, ANRCETI a desfă-
şurat o serie de acţiuni de prevenire şi înlăturare a 
încălcărilor prevederilor legale, realizate prin:
 - şcolarizarea furnizorilor în vederea aplicării corec-

te a prevederilor reglementărilor relevante;
 - soluţionarea problemelor abordate în petiţiile şi 

adresările parvenite la ANRCETI şi, respectiv, spo-
rirea nivelului de protecţie a utilizatorilor finali de 
servicii publice de comunicaţii electronice;

 - constatarea contravenţiilor din domeniul comuni-
caţiilor electronice.

8.1  Monitorizarea aplicării de către  
furnizori a actelor normative  
şi de reglementare

Activitatea de monitorizare desfăşurată de ANRCE-
TI în 2012 a inclus analiza sistematică şi complexă 
a informaţiei cuprinse în peste 200 de documente 
cu diverse subiecte parvenite de la persoane fizice 
şi juridice, dar şi de la instituţiile publice. Datorită 
acţiunilor de monitorizare a specialiştilor ANRCETI, 
în 2012 au fost prevenite 21 cazuri de comitere a 
contravenţiilor din domeniul comunicaţiilor elec-
tronice. Această activitate s-a realizat prin acţiuni de 
informare a furnizorilor despre drepturile şi obliga-
ţiile care le revin în baza autorizării generale, despre 
expirarea termenelor de valabilitate a licenţelor pe 
care le deţin, intrarea în vigoare a noilor acte norma-
tive şi de reglementare din domeniul comunicaţiilor 
electronice.

Un rol aparte la acest compartiment l-a avut organi-
zarea, în anul 2012, a două seminare pentru furnizorii 
din zona de centru (mun. Chişinău) şi din zona de nord 
( mun. Bălţi) a R. Moldova cu genericul „Implementa-
rea conformă a reglementărilor în vigoare – premisă 
a succesului în iniţierea şi dezvoltarea afacerilor din 
domeniul comunicaţiilor electronice, cu asigurarea 
drepturilor şi intereselor utilizatorilor finali”. La cele 
două seminare au participat peste 100 reprezentanţi 
ai 90 de companii de comunicaţii electronice.

Aceste seminare s-au transformat într-o platformă de 
discuţii despre situaţia actuală din sector şi impactul 
reglementărilor emise de ANRCETI asupra evoluţiei 
comunicaţiilor electronice din raioanele republicii, des-
pre problemele cu care se confruntă furnizorii din loca-
lităţile date şi căile de soluţionare a acestor probleme.

Suplimentar, în cadrul seminarului de la Bălţi a 
fost examinat şi proiectul Regulamentului privind 
furnizarea serviciilor publice de comunicaţii elec-
tronice utilizatorilor finali, document care se afla la 
faza de consultare publică. Opiniile expuse de par-
ticipanţii la seminar, alte informaţii acumulate în 
rezultatul acţiunilor de monitorizare au fost luate 
în considerare la etapa de definitivare a proiectului 
nominalizat.

8.2  Controlul respectării legislaţiei din do-
meniul comunicaţiilor electronice

Controlul reprezintă totalitatea acţiunilor (planifica-
te sau inopinate) de verificare a îndeplinirii de către 
furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii elec-
tronice a prevederilor legislaţiei în vigoare, realizate 
de specialiştii ANRCETI, prin vizitarea furnizorilor 
respectivi sau prin invitarea reprezentanţilor aces-
tora la ANRCETI, şi se efectuează în conformitate cu 
Regulamentul corespunzător, aprobat prin Hotărâ-
rea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 09 din 
18.08.2008. 

Controalele planificate ale ANRCETI se efectuează 
în baza activităţii de monitorizare şi sunt axate, în 
principal, pe evaluarea gradului de respectare de 
către furnizori a normelor stabilite în actele norma-
tive şi legislative, iar controalele inopinate au drept 
obiectiv acumularea materialelor necesare pentru 
examinarea şi soluţionarea, în limita competenţei, a 
problemelor abordate în petiţiile şi sesizările parve-
nite la ANRCETI. În rezultatul controalelor, în cazul 
constatării anumitor devieri, în funcţie de comple-
xitatea acestora, se emit decizii/prescripţii şi/sau se 
încheie procese-verbale cu privire la contravenţii.

În anul 2012, au fost efectuate 142 acţiuni de con-
trol, dintre care 103 – planificate, 39 – inopinate.
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Cele 142 de controale s-au axat pe următoarele su-
biecte:
££ 101 - pe verificarea gradului de respectare a pre-

vederilor actelor normative şi legislative din do-
meniul comunicaţiilor electronice (72 %);
££ 39 - pe examinarea faptelor expuse în sesizări ale 

organelor de stat, petiţii şi adresări din partea uti-
lizatorilor (27%);

trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 Total
Total controale în 2012
Planificate
Inopinate

16 22 51 53 142
7 14 40 42 103
9 8 11 11 39
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Total controale în 2012 Planificate Inopinate

Figura 9 Statistica controalelor efectuate în anul 2012

Creşterea semnificativă (cu 57%), în trimestrul III al 
anului 2012, a numărului de controale, în raport cu 
trimestrul II al aceluiaşi an, se datorează intensifică-
rii procesului de identificare a furnizorilor, care nu 
desfăşoară nici o activitate în domeniu. În rezultatul 
acestor controale, în 2012, 187 de furnizori au fost 
excluşi din lista deţinătorilor de licenţe sau din Re-
gistrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice.

În perioada de referinţă, au mai fost efectuate 15 
controale în comun cu alte instituţii de stat abilitate 
cu funcţii de control (Ministerul Tehnologiei Infor-
maţiei şi Comunicaţiilor, Inspectoratul Fiscal Princi-
pal de Stat, Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe 
Radio”, Ministerul Afacerilor Interne ş.a.).

Clasificarea controalelor efectuate în anul 2012, 
după domeniile de activitate a furnizorilor supuşi 
controlului, este reflectată în Figura 10.

Informatică Telefonie fixă Telefonie mobilă Audiovizual Utilizarea 
frecvenţelor

Region 1 52 18 2 24 4

52%

18%

2%

24%
4%

Informatică
Telefonie fixă
Telefonie mobilă
Audiovizual
Utilizarea frecvenţelor

Figura 10 Clasificarea controalelor efectuate în anul 
2012 după domenii

££ 2 - pe verificarea veridicităţii informaţiei incluse în 
notificările persoanelor care intenţionează să furni-
zeze reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi în 
fişele de descriere abstractă a reţelelor şi/sau servi-
ciilor prezentate de către aceste persoane (1%).

Statistica acţiunilor de control efectuate, în anul 
2012, este reflectată în Figura 9.
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Cele mai multe controale - 74 (52%) au fost efectuate 
la furnizorii de servicii în domeniul informaticii, 34 con-
troale (24%) - la furnizorii care prestează servicii de difu-
zare şi retransmisie a programelor audiovizuale, 25 con-
troale (18%) - la furnizorii de servicii de telefonie fixă.

Numărul de controale, efectuate de specialiştii 
ANRCETI, pe parcursul ultimilor 3 ani, a atins cifra 
de 401. Dinamica controalelor efectuate de către 
ANRCETI, în perioada 2010-2012, este reflectată în 
Figura 11.

2010 2011 2012 Total
Total
Planificate
Inopinate

87 172 142 401
22 116 103 241
65 56 39 160
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Figura 11 Dinamica acţiunilor de control efectuate în anii 2010-2012

Datele din diagramă atestă o descreştere conti-
nuă, în anii 2010-2012, a numărului de controale 
inopinate. În 2012, numărul acestora, a scăzut, faţă 
de anul 2010, cu circa 40%, iar faţă de 2011 - cu 
30%. Această tendinţă se datorează, în mare mă-
sură, acţiunilor de monitorizare efectuate de spe-
cialiştii ANRCETI în anul 2012, dar şi a şcolarizării 
furnizorilor, desfăşurate în procesul controalelor 
precedente.

Toate controalele iniţiate de ANRCETI se finalizea-
ză cu acte de control ori, în cazul constatării unor 
încălcări care afectează reţelele şi/sau serviciile 
furnizate, precum şi interesele legitime ale utiliza-
torilor finali, - cu procese verbale cu privire la con-
travenţie. În majoritatea cazurilor, la constatarea 
încălcărilor neesenţiale a prevederilor legislaţiei în 
vigoare, ANRCETI, conform legii, emite decizii/pre-
scripţii privind încetarea încălcărilor şi/sau luarea 
unor măsuri de remediere a consecinţelor acestor 
încălcări. În 2012, ANRCETI a emis 15 decizii şi/sau 
prescripţii. În urma acţiunilor întreprinse de ANR-
CETI furnizorii vizaţi s-au conformat cerinţelor le-
gislaţiei în vigoare, în termenele stabilite în actele 
emise de ANRCETI.

8.4 Contravenţii

Contravenţiile din domeniul comunicaţiilor electro-
nice reprezintă faptele (acţiunile sau inacţiunile) să-
vârşite cu vinovăţie pe piaţa respectivă şi care sunt 
pasibile de sancţiuni contravenţionale, prevăzute 

de cap. XIV al Codului contravenţional nr.218-XVI din 
24.10. 2008.

Pe parcursul anului 2012, urmare a efectuării celor 
142 de controale, specialiştii ANRCETI au încheiat 
22 de procese verbale cu privire la contravenţii (cu 
63% mai puţin decât în 2011, numărul cărora a însu-
mat 59). În opinia ANRCETI, tendinţa de diminuare a 
numărului de procese verbale încheiate se datorea-
ză, în mare parte, acţiunilor de şcolarizare realizate 
în cadrul controalelor, precum şi desfăşurării celor 
două seminare cu furnizorii din zonele de centru şi 
nord ale R. Moldova.

Numărul total al proceselor-verbale, încheiate de că-
tre specialiştii ANRCETI, poate fi divizat:
a) după subiectul contravenţiei:
 - 13 procese verbale încheiate în privinţa persoane-

lor fizice;
 - 9 - în privinţa persoanelor juridice.

b) după genul de activitate al contravenientului:
 - 7 procese verbale încheiate în privinţa furnizori-

lor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii elec-
tronice;

 - 15 - în privinţa altor persoane (agenţi economici 
care activează în domeniul construcţiilor şi per-
soane fizice, cota cărora în numărul total de con-
travenţii constituie peste 68%, faţă de 46% în anul 
2011).

Clasificarea proceselor verbale, în funcţie de contra-
venţiile săvârşite, este reflectată în Figura 12.
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Potrivit datelor din diagrama de mai sus, cele mai 
frecvente contravenţii constatate au fost:
 - conectarea sau admiterea conectării neautoriza-

te la reţelele de comunicaţii electronice (art. 252, 
Cod contravenţional);

 - furnizarea neautorizată a reţelelor sau a serviciilor 
de comunicaţii electronice (art. 246 alin.(1), Cod 
contravenţional);

 - utilizarea fără licenţă şi fără permis tehnic a cana-
lelor/frecvenţelor radio (art. 248 alin.(1), Cod con-
travenţional).

Toate procesele verbale au fost remise în instanţa 
de judecată competentă pentru a fi examinate în 
fond. Conform situaţiei din 31.12.2012, au fost exa-
minate şi, respectiv, pronunţate hotărâri definitive 
a instanţei, asupra a 19 procese verbale, după cum 
urmează:
 - 14 - aplicarea sancţiunilor contravenţionale în for-

mă de amendă;
 - 3 - recunoaşterea vinovăţiei făptaşilor, dar care nu 

au fost sancţionaţi din cauza expirării termenului 
de prescripţie a răspunderii contravenţionale;

 - 2 - clasarea proceselor verbale din diferite motive 
(calificarea lipsei faptei contravenţionale şi, re-
spectiv, de deces al contravenientului).

În rezultatul examinării cauzelor, potrivit hotărârilor in-
stanţei de judecată, asupra contravenienţilor au fost apli-
cate sancţiuni contravenţionale sub formă de amendă, 
în mărime de 35,8 mii lei (1790 unităţi convenţionale).

Pe parcursul anului 2012, Curtea de Apel (colegiul 
penal) din mun. Chişinău a examinat 6 recursuri de-
puse de contravenienţi asupra Hotărârilor Judecăto-
riei Centru din mun. Chişinău, prin care, în baza pro-

ceselor verbale încheiate de către ANRCETI au fost 
aplicate sancţiuni contravenţionale sub formă de 
amendă. Procesele verbale respective au fost întoc-
mite în anul 2011, iar examinarea lor în prima instan-
ţă şi/sau la Curtea de Apel a avut loc în anul 2012.

Ca rezultat, în 5 cazuri Colegiul penal al Curţii de 
Apel a respins recursurile calificându-le drept nefon-
date, cu menţinerea în vigoare a hotărârilor atacate, 
iar în cauza contravenţională a cet. Pavel Postolachi, 
administrator „GONVARO-CON” S.R.L., a admis re-
cursul depus, casând hotărârea atacată şi a dispus 
trimiterea dosarului la o nouă examinare în prima 
instanţă în alt complet de judecată.

Din cele 5 cazuri „câştigate”, 4 procese verbale au 
fost întocmite de către specialiştii ANRCETI în pri-
vinţa companiilor de construcţii care prin acţiunile 
sale au încălcat regulile de protecţie a reţelelor de 
comunicaţii electronice şi un proces verbal în privin-
ţa cet. Stepan Piron, care a utilizat frecvenţe radio 
neatribuite de către ANRCETI în scopul retransmisiei 
programelor audiovizuale prin eter.

În anul 2013 ANRCETI va continua supravegherea 
respectării legislaţiei în vigoare de către participanţii 
la piaţa comunicaţiilor electronice prin monitoriza-
rea activităţilor din domeniu, dar şi, după caz, prin 
efectuarea controalelor ce se impun în vederea îm-
bunătăţirii situaţiei la compartimentul vizat.

Un rol aparte în desfăşurarea acestor activităţi va re-
veni supravegherii modului de aplicare de către fur-
nizori a Regulamentului privind furnizarea serviciilor 
publice de comunicaţii electronice utilizatorilor fi-
nali, care urmează a fi aprobat de Consiliul de Ad-
ministraţie al ANRCETI în trimestrul I al anului 2013.

9  exAminAreA  
litigiilor

9.1 Litigii între furnizori

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. q) din Legea 
241/2007, una din funcţiile de bază a ANRCETI este 
soluţionarea litigiilor între furnizorii de reţele şi/sau 
de servicii de comunicaţii electronice în scopul asi-
gurării liberei concurenţe şi protecţiei intereselor 
utilizatorilor finali ai acestor servicii. Conform art. 14 
alin. (5) din aceeaşi lege, în cazul în care litigiile în-
tre furnizori nu pot fi soluţionate de către aceştia de 
sine stătător, ele sunt examinate de către ANRCETI în 
limitele competenţei sale. La sesizarea oricărei părţi, 
ANRCETI adoptă o decizie obligatorie în vederea so-
luţionării litigiului. Decizia ANRCETI poate fi atacată 
în instanţa de judecată competentă.

11 (art. 252) 5 (art. 246/1) 3 (art. 248/1) 2 (art. 250/1) 1 (art. 250/9)

Region 1 11 5 3 2 1

11

5

3

2
1

11 (art. 252)
5 (art. 246/1)
3 (art. 248/1)
2 (art. 250/1)
1 (art. 250/9)

Figura 12 Clasificarea proceselor verbale în funcţie  
de contravenţiile săvârşite
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Activitatea de soluţionare a litigiilor între furnizori 
se realizează în conformitate cu prevederile Regula-
mentului privind procedura de soluţionare a litigii-
lor din domeniul comunicaţiilor electronice, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI 
nr. 15 din 23.09.2008.

9.2 Litigii soluţionate

În anul 2012, ANRCETI a examinat şi a luat decizii 
asupra a două litigii – unul între S.R.L ”Sun Commu-
nications” şi S.A. „Moldtelecom” şi altul între S.R.L. 
„StarNet” şi S.A. „Moldtelecom”.

Drept temei pentru iniţierea procedurii de soluţio-
nare a primului litigiu a servit reclamaţia S.R.L ”Sun 
Communications” nr.02-12/121 din 27.02.2012 prin 
care aceasta a solicitat rezolvarea diferndului apărut 
în procesul de negociere cu S.A. „Moldtelecom” a 
contractului de colocare şi a contractului de furniza-
re a energiei electrice. Pretenţia S.R.L ”Sun Commu-
nications” s-a bazat, în principal, pe prevederile Ho-
tărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 5 din 
28.03.2011 cu privire la impunerea obligaţiilor speci-
ale preventive S.A. “Moldtelecom” în legătură cu pu-
terea sa semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata 
la infrastructura de reţea la un punct fix (în continua-
re Hotărârea ANRCETI nr.5/2011). Reclamantul a adus 
argumente, potrivit cărora condiţiile contractului 
de colocare propuse de S.A. „Moldtelecom” nu co-
respund Hotărârii ANRCETI nr. 5/2011 şi dispoziţiilor 
Codului civil al Republicii Moldova.

În urma examinării litigiului, Consiliul de Administra-
ţie al ANRCETI a emis Decizia nr. 09/SL din 26.04.2012, 
prin care a constatat respectarea necorespunzătoa-
re de către S.A. „Moldtelecom” a dispoziţiilor pct. 54 
subpct. 5 şi subpct. 8 din Hotărârea nr. 5/2011, potri-
vit cărora S.A. „Moldtelecom” este obligată să inclu-
dă în Oferta de referinţă pentru acces la bucla locală 
(ORA) condiţiile comerciale de furnizare a serviciilor 
de acces necondiţionat la bucla/sub-bucla locală şi a 
serviciilor conexe, inclusiv preţurile la toate serviciile 
de acces şi serviciile asociate acestora, întru-un mod 
suficient de detaliere, inclusiv formule de determi-
nare a preţurilor sau sumelor remuneraţiilor, cerinţe-
le şi procedura de acces la echipamentele şi spaţiile 
colocate ale personalului furnizorilor-solicitanţi, in-
clusiv a S.R.L ”Sun Communications”.

Prin aceeaşi decizie, ANRCETI a constatat şi neres-
pectarea de către S.A. „Moldtelecom” a prevederilor 
pct. 65 din Hotărârea ANRCETI nr. 5/2011, care pre-
scriu furnizorului reclamat includerea în ORA (inclu-
siv în acordul de contractare a serviciului de acces) a 
modului de compensare de către S.A. „Moldtelecom” 
a prejudiciilor cauzate de nerespectarea termenilor 

stabiliţi şi/sau a condiţiilor stabilite pentru furnizarea 
oricărei forme de acces şi/sau a oricărui serviciu co-
nex sau de remedierea cu întîrziere a defecţiunilor.

Conform deciziei sale, ANRCETI a admis parţial pre-
tenţiile S.R.L ”Sun Communications” şi a obligat S.A. 
„Moldtelecom” (i) să revizuiască Contractul de colo-
care încheiat cu reclamantul în vederea conformării 
acestuia la prevederile Hotărârii ANRCETI nr. 5/2011 
şi (ii) să includă, în termen de 15 zile, în contractul 
de colocare modul de compensare a prejudiciilor 
cauzate de nerespectarea termenilor stabiliţi şi/sau 
a condiţiilor stabilite pentru furnizarea oricărei for-
me de acces şi/sau a oricărui serviciu conex sau de 
remedierea cu întârziere a defecţiunilor.

Procedura de soluţionare a celui de-al doilea litigiu a 
fost pornită în baza reclamaţiei S.R.L. „StarNet” nr. SN 
21/238 din 05.10.2012, care a avut ca obiect neexecu-
tarea de către S.A. „Moldtelecom” a prevederilor pct. 
40 din anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie 
al ANRCETI nr. 28 din 01.11.2011 cu privire la impune-
rea obligaţiilor speciale preventive S.A.”Moldtelecom” 
în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de 
tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (conti-
nuare Hotărârea ANRCETI nr. 28/2011).

Pct. 40 din anexa la Hotărârea ANRCETI nr. 28/2011 
prescrie S.A. „Moldtelecom” că în cazul tranzitului in-
ternaţional de apeluri către numere geografice fixe 
sau non-geografice independente de locaţie ale al-
tor furnizori naţionali, inclusiv S.R.L. „StarNet”, acesta 
nu va pretinde negocierea, stabilirea sau păstrarea 
unui tarif pentru terminarea naţională a acestor 
apeluri sub nivelul de 90% din tariful aplicat de S.A. 
„Moldtelecom” pentru servicii similare de termina-
re naţională în reţeaua sa fixă a apelurilor iniţiate în 
reţelele furnizorilor străini. Comisia de soluţionare 
a litigiului a constatat că Acordul de interconecta-
re încheiat între părţile implicate în litigiu prevede 
un tarif de 70% (0,07 USD) din tariful aplicat de S.A. 
„Moldtelcom” în tranzacţiile sale comerciale interna-
ţionale legate de terminarea traficului.

În urma medierii litigiului de către ANRCETI, S.A. 
„Moldtelecom” a acceptat să amendeze Acordul de 
interconectare încheiat cu S.R.L. „StarNet” prin mo-
dificarea tarifului de la 0,07 USD la 0,09 USD, ceea ce 
constituie 90% din tariful internaţional perceput de 
S.A. „Moldtelecom”, fiind conform prevederilor Hotă-
rârii ANRCETI nr. 28/2011, dar numai după completa-
rea Acordului de interconectare semnat de părţi cu 
clauze care să clarifice modalităţile de achitare a plă-
ţilor în conformitate cu Regulamentul Internaţional 
al Telecomunicaţiilor al UIT şi prevederile art. 4 alin. 
(1) din Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII 
din 24.04. 1997.
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10  protecţiA drepturilor 
utilizAtorilor finAli

În anul de referinţă, ANRCETI a desfăşurat activităţile sale 
în domeniul protecţiei drepturilor utilizatorilor finali în 
conformitate cu planul anual de acţiuni pentru imple-
mentarea „Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei 
consumatorilor pentru perioada anilor 2008-2012”.

Principalele activităţi ale ANRCETI în acest domeniu 
au fost axate pe următoarele direcţii:
 - familiarizarea furnizorilor cu prevederile actelor 

normative referitoare la obligaţiile lor faţă de uti-
lizatorii finali ai serviciilor şi informarea ultimilor 
cu privire la drepturile şi obligaţiile lor în relaţia cu 
furnizotii;

 - elaborarea actelor de reglementare menite să asi-
gure respectarea de către furnizori a drepturilor 
utilizatorilor finali;

 - examinarea şi soluţionarea petiţiilor şi adresărilor 
parvenite de la utilizatorii finali.

10.1  Măsuri luate în beneficiul utilizatorilor 
finali

În perioada de raport, ANRCETI a elaborat şi a supus 
consultării publice proiectul Regulamentului privind 
furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electro-
nice utilizatorilor finali. Elaborarea proiectului a fost 
cauzată de necesitatea ajustării cadrului secundar de 
reglementare la cerinţele Legii 241/2007 şi de lipsa re-
glementărilor privind furnizarea serviciilor de acces 
la Internet şi de retransmisie a programelor audio-
vizuale utilizatorilor finali. El are scopul de a asigu-
ra protecţia drepturilor utilizatorilor finali în relaţiile 
cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, 
transparenţa tarifelor şi a condiţiilor de utilizare a ser-
viciilor, informarea regulată de către furnizori a utili-
zatorilor finali despre toate aspectele legate de furni-
zarea serviciilor. Proiectul dat urmează să fie aprobat 
de către ANRCETI în trimestrul I al anului 2013.

În anul de referinţă, ANRCETI a continuat lucrările 
de stabilire şi actualizare a parametrilor de calitate a 
serviciilor de comunicaţii electronice. În acest scop, 
a fost revizuită Anexa 2 a Hotărârii Consiliului de Ad-
ministraţie nr. 278 din 17.11.2009, care stabileşte pa-
rametrii de calitate pentru serviciul public de acces 
la Internet. Prin Hotărârea sa nr. 66 din 29.11.2012 
ANRCETI a extins numărul parametrilor de calitate a 
serviciilor publice de acces la Internet, printre aceş-
tia fiind şi un set de parametri ce ţin de satisfacerea 
intereselor consumatorilor de servicii: termenul de 
remediere a deranjamentelor; frecvenţa reclamaţi-
ilor utilizatorilor finali; frecvenţa reclamaţiilor refe-
ritoare la deranjamente; reclamaţii privind taxarea 
serviciilor; termenul de soluţionare a reclamaţiilor 
primite de la utilizatorii finali.

Prin hotărârea sa ANRCETI a stabilit modalităţile de 
măsurare a parametrilor susmenţionaţi şi a reco-
mandat valorile minime a acestor parametri, valori 
în care urmează să se încadreze furnizorii respectivi. 
Aceştea urmează să includă, după caz, parametrii de 
calitate susmenţionaţi în contractele încheiate cu 
utilizatorii finali sau în condiţiile generale de furni-
zare a serviciului.

ANRCETI consideră că prin asigurarea transparenţei 
parametrilor de calitate a serviciului de acces la Inter-
net, utilizatorii finali îşi vor putea evalua furnizorul şi 
evoluţia calităţii serviciului în timp, ceea ce va contri-
bui la creşterea capacităţii consumatorilor de a-si apăra 
mai bine interesele şi, în acelaşi timp, va stimula şi sus-
ţine concurenţa pe piaţa serviciilor de acces la Internet.

În aceeaşi perioadă, ANRCETI a aprobat un set de acte 
de reglementare pentru implementarea portabilităţii 
numerelor în R. Moldova, lucrare menită să asigure 
realizarea dreptului utilizatorilor finali la libera alege-
re a furnizorului de servicii publice de telefonie, fără 
necesitatea de aşi schimba numărul de telefon.

10.2 Adresări şi petiţii

În anul de referinţă, ANRCETI a examinat şi răspuns 
la 573 de adresări parvenite de la persoane fizice 
şi juridice, inclusiv 206 solicitări privind accesul la 
informaţie, 183 cereri de expertizare tehnică, juri-
dică şi economică, 132 de petiţii şi 52 de adresări 
formulate în cadrul audienţelor şi prin intermediul 
telefonului „verde” al ANRCETI - 080080080. În anul 
2012 numărul adresărilor la ANRCETI a fost practic la 
nivelul anului 2011 (569).

În majoritatea cazurilor, autorii adresărilor, persoane 
fizice şi juridice, au solicitat de la ANRCETI informaţii 
despre trecerea la formatul de tip „închis” de apelare 
a numerelor de telefonie fixă, înlocuirea numerelor 
telefonice locale scurte de forma „14xx” cu numere 
naţionale scurte de forma „14xxx”, etapele regimului 
de autorizare generală, date despre furnizorii ce acti-
vează pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice, 
legislaţie şi analize de piaţă, etc. La toate adresările 
ANRCETI a răspuns în termenii stabiliţi de lege.

Din cele 132 de petiţii înregistrate la ANRCETI în 
2012, 100 - au parvenit de la utilizatorii finali (con-
sumatori de servicii) şi 32 - de la furnizorii serviciilor 
publice de comunicaţii electronice. În 2012, ANRCETI 
a primit cu 38 de petiţii mai puţin decât în anul 2011.

Situaţia privind petiţiile depuse la ANRCETI în anii 
2005 - 2012 de către furnizorii serviciilor de comuni-
caţii electronice şi utilizatori finali ai acestor servicii 
este reflectată în figura 13.
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Din numărul total de petiţii, înregistrate în 2012, 89 
au fost adresate direct ANRCETI, iar 43 – prin inter-
mediul instituţiilor de stat. Majoritatea absolută a 
petiţiilor (80%) au fost examinate din oficiu, iar ce-
lelalte (20%) – în cadrul unor deplasări în teritoriu.

Cele mai multe petiţii au parvenit de la utilizatorii 
serviciilor de telefonie mobilă (34) şi serviciilor de 
acces la Internet (25). Utilizatorii serviciilor de inter-
conectare şi acces la infrastructură au expediat 18 
petiţii, ai celor de retransmisie a programelor televi-
zate – 15 şi ai serviciilor de telefonie fixă – 9 petiţii.

Ca şi în anii precedenţi, cele mai multe petiţii au 
parvenit de la clienţii deserviţi de cei mai mari 
furnizori de pe piaţa comunicaţiilor electroni-
ce – S.A.„Moldtelecom” (64 petiţii), S.A.”Moldcell”  
(14 petiţii), S.A.„Orange Moldova” (7 petiţii), Î.M.”Sun 
Communications” S.R.L. (8 petiţii) şi „Starnet” S.R.L.  
(9 petiţii).

În urma investigaţiilor efectuate de ANRCETI, s-a 
constatat, că 24 petiţii (18%) sunt fondate, iar fapte-
le expuse în 63 petiţii (48 %) nu s-au adeverit, aces-
te petiţii fiind calificate drept neîntemeiate. Semna-
tarii a 24 petiţii au primit explicaţiile de rigoare, 5 
petiţii au fost remise după competenţă, 6 petiţii au 
fost respinse pe motiv că nu corespund cerinţelor 
legislaţiei în vigoare, iar 13 petiţii au fost examinate 
în ianuarie 2013.

Urmare a verificării faptelor expuse în petiţiile înte-
meiate, ANRCETI a avertizat furnizorii reclamaţi asu-
pra încălcărilor comise şi le-a cerut lichidarea lacune-
lor depistate în termenele prevăzute de lege. Aceas-
tă abordare a facilitat identificarea soluţiilor pentru 
rezolvarea problemelor semnalate de petiţionari.

Datele privind solicitările de informaţii de interes pu-
blic şi petiţiile examinate de ANRCETI în anul 2012, 
sunt reflectate în tabelul nr. 2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Petiţii din partea furnizorilor
Petiţii din partea utilizatorilor 
finali
Total petiţii

32 50 65 41 31 26 34 32
79 66 56 67 68 91 136 100

111 116 121 108 99 117 170 132
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Figura 13 Numărul petiţiilor depuse la ANRCETI de către furnizorii serviciilor de comunicaţii electronice şi utilizatori 
finali ai acestor servicii

Tabelul 2 Solicitări de informaţii de interes public şi petiţii

2011 2012

Numărul total de solicitări: 569 573
  Solicitări de acces la informaţie, inclusiv 

depuse electronic
169 206

  Cereri de expertizare tehnică, juridică, 
economică 

193 183

  Adresări prin intermediul liniei „verzi” 33 47
  Adresări prezentate în cadrul 

audienţelor
4 5

  Petiţii 170 132
a. Petiţii în funcţie de domeniul de interes 
•   servicii telefonie mobilă 39 34
•   servicii TV prin cablu 22 15
•   servicii Internet 27 25

2011 2012

•   servicii telefonie fixă 40 9
•   radiodifuziune 2 -

•   interconectare, acces la infrastructură 16 18
•   servicii de conţinut 3 3
•   resurse de numerotare - 8
•   de ordin general 21 20

b. Aspecte reclamate 
•   temeri de influenţă a câmpului 

electromagnetic generat de staţiile de 
bază asupra sănătăţii 

5 6

•   corectitudinea datelor înscrise în facturi 21 26
•   majorarea tarifelor 16 5
•   calitatea serviciilor prestate, 
disfuncţionalităţi

23 29
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2011 2012

•   clauze abuzive în contractele încheiate  
cu utilizatorii finali

5 1

•   încălcarea clauzelor contractuale, 
acordurilor de interconectare, actelor 
normative

76 48

•   deconectarea ilegala de la retea/
restrictionarea de acces la retea/sistarea 
serviciilor

17 11

•   atitudine discriminatorie în furnizarea 
serviciilor faţă de unii abonaţi în raport 
cu alţi abonaţi/acţiuni anticoncurenţiale 
ale unor furnizori

6 -

•   concurentă neloială - 4
•   atribuirea resurselor de numerotare - 2
•   prejudicii cauzate 1 -

c. Petiţii după furnizorul de servicii/reţele
•   S.A.”Moldtelecom”  87 64

•   S.A.“Moldcell” 13 14

•   S.A.”Orange Moldova” 8 7
•   Î.M. “Sun Communications” S.R.L. 11 8
•   “DIC” S.R.L. 1 -
•   “I.C.I. Resurse” S.R.L. 1 -
•   “Eventis Mobile” S.R.L. 1 -
•   “Starnet” S.R.L. 8 9
•   “Teodad” S.R.L. 4 -
•   “Realvit TV” S.R.L. 1 -
•   “Focus-Sat” S.R.L. 2 1

•   “PBX Service” S.R.L. 1 -

2011 2012

•   S.A. “Riscom” 1 -
•   “Oldima” S.R.L. 1 2
•   I.S.”Radiocomunicatii” 2 -
•   “Danis” S.R.L. 1 -
•   “Tele-Crio” S.R.L. - 1
•   “Extindere” S.R.L. - 1
•   “Rosanin Plus” S.R.L. - 1
•    “Iumas TV” S.R.L. - 1
•   “Data Network Communications” S.R.L.  - 1
•   “Diana Net” S.R.L. - 1
•   “Nordlinks” S.R.L. - 1
•   “Arax Impex” S.R.L. - 1
•   “Denavia TV” S.R.L. - 1

•   “Cartel Sistem” S.R.L. - 1

•   Fără specificarea furnizorului 26 16
•   Prestatori ai serviciilor de continut 1 1

d. Petiţii adresate de persoane fizice 118 100
 •    Petiţii adresate de persoane juridice 52 32

e.  Petiţii din partea furnizorilor de reţele  
şi servicii

34 32

 •   Petiţii din partea utilizatorilor finali 136 100
f. Petiţii întemeiate 46 24
 •   Petiţii neîntemeiate 72 63
 •   Petiţii remise după competenţă 6 5
 •   Prezentate explicatii 33 24
 •   Petiţii respinse - 6
 •   Petiţii în curs de examinare 13 10

De menţionat că, în majoritatea cazurilor, auto-
rii adresărilor formulate în cadrul audienţelor şi 
prin intermediul telefonului „verde” al ANRCETI – 
080080080 - au solicitat ajutor din partea ANRCETI 
în soluţionarea unor probleme concrete. Specialiştii 
ANRCETI au dat solicitanţilor explicaţii şi recoman-
dări cu privire la modul de rezolvare a problemelor 
cu care s-au confruntat dânşii, le-au oferit informaţii 
utile şi sfaturi pentru o mai bună înţelegere a servi-
ciilor şi ofertelor existente pe piaţa comunicaţiilor 
electronice.

11  comunicAre 

Obiectivul de bază al activităţii de comunicare a AN-
RCETI rezidă în informarea operativă a reprezentan-
ţilor industriei de comunicaţii electronice şi a opiniei 
publice despre iniţiativele, proiectele, deciziile şi ac-
tivităţile sale de interes public, astfel încât persoane-
le interesate să beneficieze de informaţii necesare 
şi utile despre reglementările ANRCETI, noutăţile şi 
situaţia de pe piaţa de comunicaţii electronice.

În 2012, activităţile de comunicare s-au axat pe re-
flectarea principalelor acţiuni desfăşurate în acest an 
de către ANRCETI (trecerea la formatul de tip „închis” 
de apelare a numerelor de telefonie fixă, înlocuirea 

numerelor telefonice locale scurte de forma „14xx” 
cu numere naţionale scurte de forma „14xxx”, des-
făşurarea seminarelor consultative pentru furnizori, 
organizarea concursului de selectare a administra-
torului bazei centralizate de date pentru implemen-
tarea portabilităţii numerelor telefonice şi al celui 
pentru obţinerea licenţei de utilizare a sub – benzii 
de frecvenţe 3750 – 3800 MHz, etc.), informarea re-
prezentanţilor industriei despre consultările publice 
şi aprobarea proiectelor de acte de reglementare, 
informarea utilizatorilor finali despre drepturile şi 
obligaţiile pe care le au aceştia în relaţia cu furnizorii 
de servicii.

11.1  Procesul de consultare şi comunicarea 
cu industria

În perioada de raport, ANRCETI a dezvoltat comu-
nicarea sa cu industria prin organizarea a două se-
minare consultative pentru furnizorii din zona de 
centru şi cea de nord a R. Moldova, a mai multor şe-
dinţe de lucru la care au fost discutate probleme de 
actualitate privind reglementarea pieţelor de comu-
nicaţii electronice, precum şi prin desfăşurarea con-
sultărilor publice asupra proiectelor de hotărâri ale 
Consiliului de Administraţie. Un rol important în co-
municarea cu industria îl joacă pagina web a ANRCE-
TI şi materialele informative expediate solicitanţilor 
prin mijloace electronice. Pe parcursul anului 2012, 
materialele informative ale ANRCETI, redactate în 
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limbile română şi rusă (o parte şi în engleză), au fost 
remise prin poşta electronică unui număr de peste 
160 persoane interesate.

În această perioadă, ANRCETI a supus consultări-
lor publice prin intermediul paginii sale web 65 
de proiecte de hotărâri ale Consiliului de Admi-
nistraţie, dintre care 59 - au fost aprobate în şe-
dinţe publice ale Consiliului, celelalte urmând să 
fie examinate şi aprobate în primul trimestru al 
anului 2013. Toate consultările şi şedinţele publice 
ale Consiliului de Administraţie au fost anunţate 
pe pagina web prin materiale informative care au 

cuprins sinteza conţinutului proiectelor, argumen-
tarea necesităţii adoptării lor, date despre docu-
mentele care le însoţesc, sinteze ale recomandă-
rilor prezentate de părţile interesate pe marginea 
proiectelor consultate.

În cadrul consultărilor publice desfăşurate în 2012, 
ANRCETI a primit din partea părţilor interesate în 
total 195 de recomandări pe marginea proiectelor 
elaborate de ea. Din cele 195 de recomandări 112 au 
fost calificate de către ANRCETI drept întemeiate şi 
au dus la modificarea şi completarea unor proiecte 
de hotărâri ale Consiliului de Administraţie.

Tabelul 3 Procesul de consultare publică a proiectelor ANRCETI, anii 2010 – 2012

2010 2011 2012

1 Numărul proiectelor supuse consultărilor publice 67 29 65
2 Numărul proiectelor anunţate pe pagina web 67 29 65
3 Numărul audierilor, dezbaterilor şi şedinţelor publice 40 35 78
4 Numărul recomandărilor recepţionate 420 240 195
5 Numărul recomandărilor considerate întemeiate 175 111 112
6 Numărul hotărârilor adoptate 60 23
7 Numărul cazurilor în care hotărârile ANRCETI au fost contestate pentru 

nerespectarea Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008
0 0 0

8 Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 0 0 0

11.2 Comunicarea cu publicul

În comunicarea sa cu publicul ANRCETI a utilizat, ca 
şi în anii precedenţi, două instrumente principale de 
lucru: pagina sa web oficială şi mass – media. Prin 
intermediul acestor mijloace ANRCETI a desfăşurat 
două campanii de informare a publicului: (i) despre 
înlocuirea numerelor telefonice locale scurte de 
forma „14xx” cu numere naţionale scurte de forma 
„14xxx” (utilizate pentru oferirea serviciilor informa-
ţionale despre transport, inclusiv taxi, servicii me-
dicale, etc) şi (ii) despre trecerea la noul format de 
apelare a numerelor de telefonie fixă de tip „închis”. 
În ambele cazuri, responsabili ai ANRCETI au prezen-
tat în cadrul unor emisiuni televizate şi radiofonice 
comunicări, explicaţii şi răspunsuri la întrebările pu-
blicului pe marginea temelor menţionate mai sus.

În campaniile de informare a publicului ANRCETI a 
utilizat activ pagina sa electronică. Pe ea au fost pos-
tate zeci de ştiri şi comunicate de presă la temele 
nominalizate. De menţionat că în ultimii doi ani pa-
gina web a ANRCETI a fost accesată de tot mai mulţi 
utilizatori. În 2012, numărul vizitatorilor unici care au 
accesat pagina web oficială a ANRCETI a crescut, faţă 
de 2011, de mai bine de două ori: de la 38,8 mii, în 
2011, la 80 mii – în 2012, iar numărul total al vizitato-
rilor – cu 44%: de la 107,9 mii la 155,3 mii.

Datele statistice privind accesarea paginii web a 
ANRCETI arată că din numărul total de vizitatori 

aproape jumătate – 77,3 mii (49,7%) – au revenit 
o dată sau de mai multe ori în cursul anului la site, 
iar mai bine de jumătate – 78 mii (50,3%) – au fost 
vizitatori noi. În 2012, pagina web a ANRCETI a 
fost accesată lunar în medie de 12,5 mii de vizi-
tatori. Majoritatea absolută a vizitatorilor paginii 
web – 115,5 mii (74,4%) – sunt din R. Moldova, re-
stul – din mai bine de 130 de ţări ale lumii. Cei mai 
mulţi vizitatori de peste hotare sunt din România 
(20,3 mii), Rusia (2,3 mii), Ucraina (2,2 mii) şi SUA 
(1,3 mii).

Potrivit aceloraşi date statistice, lunar au fost în-
registrate în medie câte 36,9 mii de vizualizări ale 
paginilor site-ului ANRCETI. Cele mai vizualizate 
compartimente ale site-ului au fost: Noutăţi – 105,4 
mii (23,8% din total), Testează viteza Internet – 27,8 
mii (6,3%), Numere naţionale scurte 14xxx – 12,8 
mii (2,9%), Evoluţia pieţelor (Diagrame) – 11,5 mii 
(2,6%), Resurse atribuite – 8,1 mii (1,8%), Hotărâri ale 
Consiliului de Administraţie – 7,7 mii (1,8%), Formu-
lare statistice – 7,1 mii (1,6%).

Specialişti în domeniu explică creşterea numărului 
de vizitatori ai paginii web prin sporirea interesului 
mai multor categorii de persoane faţă de situaţia de 
pe pieţele de comunicaţii electronice, tehnologiile 
şi serviciile oferite de jucătorii de pe aceste pieţe, 
activităţile şi reglementările ANRCETI, dar şi faţă de 
oportunităţile oferite de site consumatorilor de ser-
vicii din sectorul TIC.
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Accesând pagina web, dânşii au posibilitatea nu 
numai să afle informaţia necesară despre furnizo-
rii care activează în sectorul TIC, obligaţiile acesto-
ra faţă de utilizatorii de servicii, dar şi să deschidă 
formularul electronic „Consultări on-line” pentru a 
adresa întrebări şi primi de la ANRCETI consultaţii 
şi răspunsuri la ele. Totodată, la accesarea compar-
timentelor speciale „Pagina utilizatorului”, „Întrebări 
frecvente” şi „Ghidul utilizatorului”, consumatorii de 
servicii pot afla multe lucruri noi despre drepturile şi 
obligaţiile pe care le au în relaţia cu furnizorii de ser-
vicii, pot primi sfaturi despre modul de soluţionare 
a problemelor cu care se confruntă, informaţii utile 
pentru o mai bună înţelegere a serviciilor şi ofertelor 
existente pe piaţă.

De menţionat că în anul 2012 pagina web a ANRCE-
TI a fost dezvoltată şi completată cu noi surse infor-
maţionale, iar pentru vizitatorii acesteia a fost pus 
în aplicare un motor de căutare a documentelor. În 
aceeaşi perioadă, a fost lansat un nou compartiment 
- „Date publice”, care cuprinde principalele docu-
mente despre situaţia la zi din industria comunica-
ţiilor electronice, despre furnizorii din acest sector şi 
resursele limitate atribuite de ANRCETI, precum şi o 
pagină nouă cu date despre furnizorii care activează 
în unităţile administrativ – teritoriale ale R. Moldova. 
Totodată, au fost elaborate şi postate, în premieră, 
pe pagina web cinci banere informaţionale despre 
principalele evenimente şi activităţi de interes pu-
blic desfăşurate de ANRCETI.

11.3 Comunicarea cu mass-media

În anul 2012, ANRCETI a continuat politica sa de 
deschidere pentru dialog şi cooperare cu medi-
ile de informare în masă. Ea a dat curs invitaţiilor 
de participare la emisiuni radio şi TV şi a răspuns 
la toate solicitările reprezentanţilor mass – media 
de a le acorda interviuri şi/sau informaţii de interes 
public.

În majoritatea cazurilor, responsabilii ANRCETI au 
dat explicaţii şi comentarii pe marginea unor su-
biecte de actualitate, precum ar fi: avantajele uti-
lizării numerelor naţionale scurte pentru servicii 
armonizate cu caracter social 116000, 116111 şi 
116123, implementarea portabilităţii numerelor 
telefonice, eliberarea licenţelor pentru serviciile 4G, 
trecerea la formatul de tip „închis” de apelare a nu-
merelor de telefonie fixă, etc. Ultimul subiect a fost 
abordat la briefing - ul de presă cu tema „Republica 
Moldova trece la Planul de numerotare de tip „în-
chis”, organizat la 29 martie 2012. Acest eveniment 
a fost reflectat pe larg de principalele posturi de te-
leviziune şi radio, agenţii de presă şi alte publicaţii 
republicane.

Accentul principal în comunicarea cu mass – media 
a fost pus pe asigurarea acesteia cu materiale infor-
mative despre activităţile de interes public ale AN-
RCETI, evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice, 
iniţiativele, proiectele şi reglementările sale. În acest 
scop, în cursul anului, au fost scrise şi difuzate 125 de 
ştiri şi comunicate de presă. Acestea au fost expuse 
pe pagina web a ANRCETI, o bună parte dintre ele 
fiind preluate de mai multe mijloace de informare în 
masă.

În presa scrisă au apărut circa 40 de publicaţii cu su-
biecte legate de activităţile ANRCETI şi de evoluţia 
pieţelor de comunicaţii electronice, toate publica-
ţiile fiind postate pe pagina web a ANRCETI. Toto-
dată, presa electronică a difuzat circa 100 de mate-
riale cu subiecte similare. Majoritatea materialelor 
apărute în mass – media au fost generate din surse 
de la ANRCETI (comunicate de presă, ştiri, răspun-
suri la solicitări de informaţii, interviuri, participări 
la evenimente), ele purtând, de regulă, un caracter 
neutru.

12  relAţii internAţionAle  
şi proiecte

În contextul politicii de integrare europeană a R. 
Moldova, ANRCETI a stabilit pentru activitatea sa în 
anul 2012 o serie de obiective concrete menite să-i 
asigure vizibilitate şi o imagine mai bună pe plan 
regional şi internaţional. Aceste obiective au fost 
realizate prin stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare reciproc avantajoase cu organisme inter-
naţionale, europene şi autorităţi de reglementare de 
profil, în special cu cele din Europa Centrală şi de Sud 
- Est, precum şi prin participarea ANRCETI la princi-
palele evenimente regionale şi internaţionale legate 
de dezvoltarea sectorului tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor (TIC).

12.1 Parteneriate şi proiecte

În perioada de raport, ANRCETI a participat activ la 
multiple activităţi desfăşurate în cadrul Parteneri-
atului Estic (PaE) - un acord de parteneriat încheiat 
de Uniunea Europeană (UE) cu Armenia, Azerbai-
djan, Georgia, R. Moldova, Ucraina şi Belarus în sco-
pul aprofundării relaţiilor bilaterale şi multilaterale 
de cooperare între aceste state. ANRCETI atribuie o 
importanţă deosebită participării sale la activităţile 
platformelor PaE, întrucât acest parteneriat prevede 
un nou cadru de cooperare şi schimb de bune prac-
tici între ţările membre ale PaE şi statele UE, inclusiv 
prin crearea Grupului autorităţilor de reglementare 
în domeniul comunicaţiilor electronice din statele 
membre ale PaE.
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12.1.1 Activităţi în cadrul Parteneriatului Estic

În anul de referinţă, ANRCETI a avut misiunea de a 
coordona procesul de constituire a Grupului autori-
tăţilor de reglementare în domeniul comunicaţiilor 
electronice din statele membre ale PaE (în continu-
are Grupul reglementatorilor PaE) şi a fost gazda şe-
dinţei de constituire a acestui Grup, care a avut loc 
la Chişinău pe 11 septembrie 2012. În cadrul acestui 
eveniment conducătorii autorităţilor de reglemen-
tare din ţările PaE au semnat Memorandumul de În-
ţelegere privind constituirea Grupului nominalizat.

Ideea creării acestei organizaţii a fost lansată şi dis-
cutată la seminarele pentru reglementatorii din ţări-
le PaE, organizate cu suportul UE la Viena, Austria, în 
octombrie 2010 şi la Trakay, Lituania, în iunie 2011. 
Proiectul documentului de constituire a Grupului 
reglementatorilor PaE a fost discutat, în noiembrie 
2011, la seminarul desfăşurat la Barcelona, Spania, 
unde s-a decis de a supune acest document pro-
cedurii de avizare de către autorităţile abilitate din 
ţările membre ale PaE şi de a-l semna în cadrul unei 
şedinţe organizate în R. Moldova, ţară care i-a fost 
încredinţată misiunea de a coordona activităţile de 
creare a Grupului reglementatorilor PE.

Memorandumul semnat la Chişinău stabileşte struc-
tura şi modalităţile de funcţionare a organizaţiei nou 
create, obiectivele acesteia, angajamentele părţilor–
partenere în ceea ce priveşte calitatea de membru 
al Grupului şi condiţiile de participare la activităţile 
acestui Grup.

Obiectivul principal al Grupului reglementatorilor 
PaE este de a stabili şi dezvolta relaţii de cooperare 
atât între autorităţile de reglementare din cadrul PaE, 
cât şi cu autorităţile respective din ţările UE, membre 
ale Organizaţiei Reglementatorilor Europeni pentru 
Comunicaţii Electronice (BEREC), prin coordonarea 
principiilor de reglementare a sectorului TIC în ve-
derea eficientizării procesului de reglementare şi 
asigurării predictibilităţii acestuia.

Crearea Grupului nominalizat este unul din obiecti-
vele foii de parcurs a PaE, care urmăreşte scopul de 
a apropia statele membre ale PaE de comunitatea 
europeană, inclusiv prin susţinerea reformelor eco-
nomice, sociale şi politice din aceste state. Pentru 
atingerea scopului propus Grupul reglementatorilor 
PaE va beneficia, în anii 2013 – 2014, de un proiect 
de asistenţă tehnică oferit de UE.

Reprezentanţi ai ANRCETI au prezentat o informa-
ţie detaliată despre rezultatele şedinţei de consti-
tuire a Grupului şi activităţile viitoare ale acestuia 
în cadrul celei de-a opta reuniuni a Platformei II „In-

tegrare economică şi convergenţă cu politicile UE” 
a PaE, care a avut loc, în noiembrie 2012, la Bruxel-
les, Belgia. Participanţii la reuniune (reprezentanţi 
ai Comisiei Europene şi Parlamentului European, 
BERD, ETF (European Training Foundation), EESC 
(European Economic and Social Committee), ai 
ministerelor şi autorităţilor publice din statele PaE, 
precum şi din ţări aleUE) au luat act de rezultatele 
creării Grupului reglementatorilor PaE, de Memo-
randumul de Înţelegere, proiectul Planului de acti-
vitate pe anul 2013, precum şi de agenda următoa-
rei şedinţe plenare a acestui Grup, care urmează să 
se desfăşoare în primul trimestru al anului 2013, la 
Kiev, Ukraina.

12.1.2 Acorduri bilaterale

În anul 2012, ANRCETI a consolidat relaţiile sale de 
cooperare cu autorităţile naţionale de reglementare 
în domeniul comunicaţiilor electronice din Lituania 
(RRT) şi România (ANCOM).

În calitatea sa de coordonator al procesul de con-
stituire a Grupului reglementatorilor PaE, ANRCETI 
a conlucrat activ cu Autoritatea de Reglementare 
din Lituania, desemnată drept vice coordonator al 
acestui proces. Ea a oferit suportul necesar pentru 
pregătirea documentelor de constituire a Grupului 
şi desfăşurarea primei şedinţe plenare a acestuia. În 
aceleaşi an, la solicitarea ANRCETI, experţii acestei 
autorităţi au susţinut la Chişinău un atelier de lucru, 
în cadrul instrumentului de finanţare TAIEX , la care 
au prezentat angajaţilor ANRCETI experienţa lor în 
domeniul implementării portabilităţii numerelor 
telefonice. Totodată, Autoritatea de Reglementare 
din Lituania a acordat asistenţa necesară pentru or-
ganizarea unei vizite de lucru a unui responsabil din 
cadrul ANRCETI la Vilnius pentru a se familiariza cu 
practica organizării bazei centralizate de date pen-
tru portabilitatea numerelor.

În scopul consolidării acestor relaţii conducătorii 
celor două autorităţi de reglementare au semnat, 
în septembrie 2012, Memorandumul de Înţelege-
re privind facilitarea cooperării şi a schimbului de 
informaţii în domeniul comunicaţiilor electronice. 
Documentul prevede cadrul necesar pentru coope-
rare şi schimb de informaţii între cele două părţi în 
domeniul reglementării şi supravegherii activităţilor 
din sectorul comunicaţiilor electronice, desfăşurarea 
acţiunilor comune şi a schimbului de experienţă în 
scopul promovării concurenţei şi a intereselor legiti-
me ale utilizatorilor finali, în acord cu cele mai bune 
practici comunitare şi internaţionale.

În acelaşi an, ANRCETI a intensificat raporturile sale 
cu Autoritatea de reglementare din România (AN-
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COM), cu care a semnat, în iunie 2011, un Memo-
randum de înţelegere privind facilitarea cooperării 
şi a schimbului de informaţii. În baza acestui me-
morandum, reprezentanţii ANRCETI au efectuat, în 
mai 2012, o vizită de lucru la ANCOM, unde s-au 
familiarizat cu cele mai bune practici de reglemen-
tare a sectorului de comunicaţii electronice, iar în 
noiembrie 2012, în cadrul altei vizite de lucru, au 
participat la conferinţa internaţională ”Înapoi spre 
viitor: următorii 10 ani pe piaţa de comunicaţii”, 
eveniment legat de împlinirea a 10 ani de regle-
mentare a comunicaţiilor electronice şi serviciilor 
poştale din România. În aceeaşi perioadă, experţi 
din cadrul ANRCETI au participat la a doua reuni-
une a Grupului de lucru regional ECE cu tema: “Ar-
monizarea spectrului de frecvenţe pentru comu-
nicaţii mobile”, care s-a desfăşurat martie 2012, la 
Bucureşti.

12.1.3 Proiect de asistenţă tehnică TAIEX

În anul de referinţă, ANRCETI a beneficiat de un 
nou program de asistenţă tehnică oferit în cadrul 
instrumentului de finanţare TAIEX al UE. În cadrul 
acestui program, o echipă de experţi de la Auto-
ritatea de Reglementare din Lituania au susţinut, 
la ANRCETI, un atelier de lucru, axat pe analiza 
cadrului legislativ şi de reglementare privind au-
torizarea generală, licenţierea utilizării spectrului 
de frecvenţe, monitorizarea şi controlul activităţii 
furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii elec-
tronice, prevenirea şi combaterea contravenţiilor 
în sectorul TIC.

În cadrul atelierului, specialişti ai ANRCETI au 
prezentat comunicări privind cadrul legislativ în 
domeniu, experienţa acumulată şi problemele 
cu care se confruntă în procesul reglementării 
sectorului TIC. Experţii lituanieni, care în preala-
bil au efectuat o analiza a actelor normative ale 
R. Moldova în domeniul TIC în contextul cadrului 
de reglementare al UE, au prezentat concluziile, 
comentariile şi sugestiile lor privind modul de ar-
monizare a legislaţiei moldoveneşti cu cadrul de 
reglementare european şi au oferit ANRCETI re-
comandări privind eficientizarea activităţii ei de 
reglementare.

12.2  Organizarea unor foruri regionale  
şi internaţionale

Pe lângă participarea la organizarea şedinţei de con-
stituire a Grupului reglementatorilor PaE, în anul de 
referinţă, ANRCETI a primit delegaţi şi invitaţi ai al-
tor forumuri, seminare şi conferinţe organizate de 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT) şi 
Comunitatea Regională în domeniul Comunicaţiilor 
(CRC).

Astfel, ANRCETI a participat în comun cu UIT şi Mi-
nisterul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 
(MTIC) la organizarea Seminarului Regional de Dez-
voltare pentru ţările CSI „Politica şi strategia de dez-
voltare a TIC în spaţiul CSI. Aspecte ale reglementării 
”, desfăşurat în mai 2012 la Chişinău. În aceeaşi pe-
rioadă, o echipă de specialişti din cadrul ANRCETI a 
participat la Forumul Regional de Dezvoltare pentru 
Europa şi CSI „Reţele de generaţia următoare (NGN) 
şi comunicaţii în bandă largă”, organizat la Chişinău 
de UIT şi MTIC în cadrul Zilelor Tehnologiei Informa-
ţiei şi Comunicaţiilor în Republica Moldova - 2012. 
Participanţii la forum au dezbătut multiple aspecte 
legate de reglementarea comunicaţiilor cu acces 
radio în bandă largă, de promovarea concurenţei şi 
încurajarea investiţiilor în dezvoltarea acestui seg-
ment de piaţă, dezbateri la care au participat şi re-
prezentaţii ANRCETI.

12.3  Participarea la foruri regionale  
şi internaţionale

În anul de referinţă, reprezentanţii ANRCETI au par-
ticipat la mai multe foruri, seminare şi reuniuni, or-
ganizate de organisme regionale, europene şi inter-
naţionale în domeniul TIC, fapt care a contribuit la 
îmbunătăţirea imaginii instituţiei noastre.

Totodată, ANRCETI a participat la multiple activi-
tăţi ale Comunităţii Regionale în domeniul Comu-
nicaţiilor (CRC) şi ale Comisiei pentru coordonarea 
activităţii autorităţilor de reglementare a telecomu-
nicaţiilor din cadrul CRC, comisie condusă de direc-
torul ANRCETI, Sergiu Sîtnic. Cooperarea cu această 
organizaţie regională oferă oportunităţi pentru co-
ordonarea şi soluţionarea problemelor existente în 
sectorul TIC din ţările din această regiune, precum şi 
pentru efectuarea schimbului de experienţă privind 
dezvoltarea TIC.

În decursul anului vizat, delegaţii din partea ANRCE-
TI au participat la următoarele evenimente organi-
zate sub egida CRC:
££ şedinţa a 46-a a Consiliului conducătorilor admi-

nistraţiilor naţionale de telecomunicaţii (Aşha-
bad, 12.06.12 – 13.06.12);
££ şedinţa a VI-a a Comisiei pentru coordonarea 

activităţii autorităţilor de reglementare a teleco-
municaţiilor (Kiev, Ucraina, 14.09.12);
££ şedinţa a 26-a comună a operatorilor, Comisiei 

pentru telecomunicaţii şi Comisiei economie în 
telecomunicaţii (27.09.12 – 29.09.12, Alma-Ata, 
Kazahstan).

În aceeaşi perioadă, reprezentanţii ANRCETI au par-
ticipat, în premieră, (în noiembrie 2012) la unul din 
atelierele de lucru organizat de Autoritatea pentru 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a Turciei 
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(ICTA), în cadrul căruia a fost studiată experienţa 
ICTA privind elaborarea reglementărilor în domeniul 
TIC. În acelaşi an, ei au luat parte (în octombrie 2012) 
la un ciclu de seminare instructive cu tema ”Politica 
în domeniul comunicaţiilor şi radiodifuziunii”, orga-
nizat de Agenţia Naţională de Securitate şi Internet 
şi Comisia Naţională de Comunicaţii din Republica 
Coreea.

Un reprezentant al Direcţiei Autorizare şi Control 
din cadrul ANRCETI a participat, de asemenea, (în 
mai – iulie 2012) la un curs de instruire cu tema 
”Tehnologiile noi de telecomunicaţii şi menţinerea 
echipamentelor”, desfăşurat în oraşul Wuhan, China, 
sub egida Ministerului Comerţului şi Institutului de 
cercetări în domeniul poştei si telecomunicaţiilor 
din această ţară. Participarea a fost facilitată de Am-
basada Republicii Populare Chineze în R. Moldova, 
care, la solicitarea ANRCETI, a oferit instituţiei noas-
tre posibilitatea de a beneficia de un asemenea curs 
de instruire. În cadrul acestui curs, reprezentantul 
ANRCETI a studiat diverse tehnologii, inclusiv optice, 
conexiunea echipamentelor de transmisiuni în reţe-
le şi ajustarea/configurarea acestor echipamente în 
conformitate cu topologia reţelelor.

Pentru anul 2013, ANRCETI şi-a propus să conti-
nue consolidarea relaţiilor sale de cooperare cu 
UIT, BEREC, CRC, Grupul Reglementatorilor PaE, să 
contribuie la realizarea acordurilor cu aceste or-
ganisme, precum şi a acordurilor de colaborare în-
cheiate cu autorităţi de reglementare din alte ţări. 
ANRCETI va conlucra intens cu Comisia Europea-
nă asupra proiectului Grupului reglementatorilor 
PaE şi va depune eforturi susţinute pentru înde-
plinirea misiunii sale de coordonator al activităţii 
acestui Grup.

13  resurse  
umAne

În politica sa de resurse umane ANRCETI pune ac-
centul pe crearea şi menţinerea unui climat de lucru 
favorabil pentru formarea unui personal stabil şi efi-
cient, pe corelarea satisfacţiei angajaţilor cu creativi-
tatea la locul lor de muncă şi pe necesitatea instruirii 
continue a acestora.

13.1 Managementul resurselor umane

În promovarea politicii sale de personal ANRCETI se 
ghidează de următoarele obiective de bază:

a) planificarea şi organizarea resurselor umane (pla-
nificarea statelor de personal, sistemul de remunera-
re, programe de instruire şi perfecţionare)

b) gestiunea personalului (procedeele operaţiona-
le de administrare şi gestionare a resurselor umane 
disponibile etc.);

c) integrarea personalului (crearea şi menţinerea 
unui climat adecvat de lucru, dreptul la libera expri-
mare, lucrul în echipă, comunicarea organizaţională, 
motivarea angajaţilor).

În ceea ce priveşte motivarea, ANRCETI a pus în 
aplicare o strategie care să stimuleze angajaţii să-şi 
desfăşoare mai bine activitatea, să fie punctuali şi 
disciplinaţi, să fie creativi şi să vină cu sugestii de îm-
bunătăţire a muncii.

Elementele acestei strategii se regăsesc în două 
documente aprobate în 2012 de Consiliul de 
Administraţie al ANRCETI: Instrucţiunea privind 
modul de acordare a distincţiilor ANRCETI şi Regu-
lamentul privind modul de calculare a perioadei 
de muncă în vederea acordării sporului pentru ve-
chimea sumară în muncă în ramura comunicaţiilor 
electronice şi tehnologia informaţiei angajaţilor 
ANRCETI.

Prin aprobarea acestor decizii ANRCETI a pus în apli-
care un cadru motivaţional stimulativ pentru obţi-
nerea rezultatelor performante de către angajaţii 
săi. Prin Instrucţiunea privind modul de acordare a 
distincţiilor ANRCETI au fost instituite diplome de 
merit şi premii speciale pentru cele mai bune re-
zultate în muncă ale subdiviziunilor şi angajaţilor 
ANRCETI.

În august 2012, cu prilejul împlinirii a 12 ani de 
la înfiinţarea ANRCETI, pentru succese în muncă, 
aportul adus în dezvoltarea tehnologiei informa-
ţiei şi comunicaţiilor electronice, spirit de echipă, 
perseverenţă, profesionalism şi responsabilitate 
manifestate în activităţile ANRCETI, colectivului 
Direcţiei Reglementare Tehnică şi Standardizare i 
s-a decernat Cupa Agenţiei „Subdiviziunea anului”, 
însoţită de Diploma de decernare. Totodată, cinci 
angajaţi ai ANRCETI au fost distinşi, pentru spirit 
creativ, perseverenţă şi profesionalism, cu Diplome 
de merit.

Conform situaţiei din 01.01.2013, la ANRCETI lu-
crează 54 de angajaţi, circa 89% dintre care repre-
zintă personalul de specialitate. Nucleul colecti-
vului îl constituie personalul cu vârsta cuprinsă 
între 30 şi 49 de ani, care constituie circa 60 la 
sută din numărul total de angajaţi. Personalul cu 
vârsta cuprinsă între 20 şi 29 de ani are o pondere 
de 18,5 %, iar angajaţii cu vârste între 50 – 59 şi 
60 - 69 de ani – câte 11,1% din totalul angajaţilor 
(Figura 14).
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Structura personalului după nivelul de calificare pro-
fesională arată că ANRCETI dispune de un potenţial 
semnificativ de dezvoltare. Astfel, la 01.01.2013, din cei 
54 de angajaţi ai ANRCETI 48 – aveau studii superioare 
(88,9%), dintre care 19 – şi studii postuniversitare, iar 7 – 
câte două studii superioare. Ponderea cea mai mare în 
structura personalului î-l au angajaţii cu studii tehnice 
(26), urmaţi de cei cu studii economice şi juridice (câte 
10) şi umaniste (14). Numărul angajaţilor cu alte studii 
este de 6 persoane. Datele despre personalul ANRCETI 
după tipul de studii sunt reflectate în figura 15.

13.2  Formarea profesională a angajaţilor 
ANRCETI

Formarea profesională reprezintă o prioritate în acti-
vitatea ANRCETI şi cuprinde o permanentă ajustare 
şi înnoire a cunoştinţelor şi abilităţilor angajaţilor săi. 
În anul de referinţă, ANRCETI a pus accentul pe di-
versificarea competenţelor angajaţilor săi, printr-un 
program de instruire variat, în concordanţă cu direc-
ţiile sale de activitate şi în conformitate cu standar-
dele de calitate.

În această perioadă, formarea profesională a anga-
jaţilor ANRCETI a fost realizată prin seminare, cur-
suri de instruire şi training-uri desfăşurate în ţară şi 
peste hotarele ei. Un rol important în acest proces 
l-a avut proiectul de asistenţă tehnică prin meca-
nismul de finanţare TAIEX acordat ANRCETI de că-
tre Comisia Europeană în martie 2012. În cadrul 
acestui program o echipă de experţi din Lituania 
au susţinut un atelier de lucru, la care au participat 
mai mulţi angajaţi ai ANRCETI. Discuţiile partici-
panţilor la acest atelier de lucru s-au axat pe anali-
za actelor normative şi de reglementare privind au-
torizarea generală, licenţierea utilizării spectrului 
de frecvenţe, monitorizarea şi controlul activităţii 
furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii elec-
tronice, prevenirea şi combaterea contravenţiilor 
în sectorul TIC.

În acelaşi an angajaţii ANRCETI au participat, de 
asemenea, la câteva cursuri de instruire organizate 
în China , Coreea şi Turcia. Este vorba de cursul de 
instruire cu tema:
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Figura 14 Structura personalului ANRCETI, în funcţie 
de categoriile de vârstă ale angajaţilor
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Figura 15 Structura personalului ANRCETI, în funcţie de tipul de studii a angajaţilor
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„Tehnologiile noi de telecomunicaţii şi menţinerea 
echipamentelor”, organizat sub egida Ministerului 
Comerţului din Republica Populară Chineză în or. 
Wuhan (mai-iulie 2012); cursul de instruire „Politica 
în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor”, orga-
nizat de Agenţia Naţională de Securitate şi Internet 
şi Comisia Naţională de Comunicaţii din Republica 
Coreea (octombrie 2012), atelierul de lucru privind 
aspecte legate de elaborarea reglementărilor în 
domeniul TIC, organizat de Autoritatea pentru Teh-
nologii Informaţionale şi Comunicaţii din Turcia (no-
iembrie 2012).

14  concluzii. obiective şi 
priorităţi pentru Anul 2013

Analiza îndeplinirii de către ANRCETI a obiectivelor 
fixate în Planul de activitate şi Programul său de ela-
borare a actelor de reglementare pentru anul 2012, 
precum şi faptele descrise în prezentul Raport arată 
că instituţia noastră şi-a onorat, în linii mari, princi-
palele sarcini pe care şi le-a stabilit pentru anul pre-
cedent.

Drept argument în acest sens pot servi numărul şi 
caracterul hotărârilor şi deciziilor aprobate de Con-
siliul de Administraţie al ANRCETI în 2012. În această 
perioadă, Consiliul a adoptat 59 de hotărâri, majori-
tatea dintre care (35) poartă un caracter individual şi 
vizează activitatea unor furnizori concreţi de reţele 
şi servicii de comunicaţii electronice. Totodată, Con-
siliul a aprobat 291 de decizii, cea mai mare parte a 
cărora (187) se referă la eliberarea licenţelor pentru 
utilizarea resurselor limitate şi activitatea în dome-
niul tehnologiei informaţiei.

De menţionat că o bună parte a hotărârilor ANRCETI 
vizează reglementarea procesului de implementare 
a portabilităţii numerelor telefonice, utilizarea spec-
trului de frecvenţe pentru dezvoltarea serviciilor de 
acces radio în bandă largă, impunerea obligaţiilor 
speciale preventive furnizorilor cu putere semnifica-
tivă pe piaţă.

În baza acestor hotărâri ANRCETI a organizat trei 
acţiuni de importanţă primordială pentru piaţa de 
comunicaţii electronice după cum urmează: (i) des-
făşurarea concursului de selectare a administratoru-
lui bazei centralizate de date pentru implementarea 
portabilităţii numerelor şi desemnarea acestui ad-
ministrator, (ii) eliberarea a două licenţe de utilizare 
a frecvenţelor/canalelor radio din banda 2500-2690 
MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice 
de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă 
largă (4G), (iii) pregătirea concursului pentru elibe-
rarea licenţei de utilizare a sub-benzii de frecvenţe 

radio 3750 - 3800 MHz din banda de frecvenţe 3600 
- 3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor 
publice de comunicaţii electronice mobile terestre 
cu acces radio în bandă largă.

O activitate la fel de importantă pentru stimularea 
competiţiei pe piaţa de comunicaţii electronice a 
fost încheierea primului ciclu de analize a pieţelor 
definite în 2009 de către ANRCETI drept susceptibi-
le reglementării preventive şi iniţierea ciclului doi al 
analizei acestor pieţe, precum şi impunerea obligaţi-
ilor speciale preventive furnizorilor cu putere semni-
ficativă pe piaţă.

Drept exemplu elocvent în acest sens pot servi noile 
obligaţii privind reducerea tarifelor pentru termina-
rea apelurilor impuse de către ANRCETI furnizorilor 
cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a 
apelurilor în reţelele individuale de telefonie mobi-
lă şi fixă. Aceştia au fost obligaţi să continue, în anii 
2013 – 2014, reducerea graduală (în patru etape a 
câte 6 luni fiecare) a tarifelor menţionate, astfel încât 
către 1 iulie 2014 aceste tarife să corespundă costu-
rilor LRIC (Long-Run Incremental Cost - costuri incre-
mentale pe termen lung). Prin luarea acestor măsuri 
ANRCETI creează condiţii concurenţiale pentru dez-
voltarea afacerilor furnizorilor de reţele şi servicii de 
telefonie, indiferent de dimensiunea reţelei, a bazei 
de clienţi şi a momentului intrării lor pe piaţă, astfel 
încât utilizatorii finali să se bucure de servicii de cali-
tate la tarife competitive.

În 2013, ANRCETI va continua promovarea măsu-
rilor de reglementare preventivă a activităţii furni-
zorilor cu putere semnificativă pe piaţă în cadrul 
ciclului doi al analizei celor nouă pieţe relevante, 
definite de ea anterior drept susceptibile reglemen-
tării preventive. Ea va analiza situaţia concurenţială 
pe aceste pieţe în vederea desemnării furnizorilor 
cu putere semnificativă pe piaţă, va revizui măsurile 
de reglementare preventivă în vederea menţinerii 
sau retragerii unor obligaţii impuse anterior acestor 
furnizori.

Una din priorităţile de bază a ANRCETI pentru anul 
2013 vizează asigurarea îndeplinirii acţiunilor de 
implementare a portabilităţii numerelor telefonice 
în reţelele de telefonie mobilă şi fixă, precum şi mo-
nitorizarea procesului de realizare a acestor acţiuni.

Lista de priorităţi ale ANRCETI pentru acest an cu-
prinde şi o serie de activităţi importante legate de 
implementarea şi dezvoltarea serviciilor de acces 
radio în bandă largă. Printre acestea remarcăm or-
ganizarea şi desfăşurarea a trei concursuri: două - 
pentru eliberarea licenţelor de utilizare a spectrului 
de frecvenţe pentru servicii publice de comunicaţii 

36

r
A

p
o

r
t

20
12



electronice mobile terestre cu acces radio în bandă 
largă (a sub-benzii de frecvenţe radio 3750-3800 
MHz din banda 3600-3800 MHz şi a frecvenţelor/ca-
nalelor radio din banda 2500-2690 MHz) şi al treilea 
concurs - pentru acordarea unei licenţe de utilizare 
a frecvenţelor/canalelor radio din banda 2100 MHz 
în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii mobile 
celulare de generaţia a treia (3G).

ANRCETI planifică, de asemenea, să aprobe un set de 
modificări şi completări la Regulamentul cu privire la 
interconectare, supuse consultării publice în 2012, şi 

la Regulamentul privind procedura de soluţionare 
a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice. 
Totodată, ea va adopta proiectul de Regulament 
privind furnizarea serviciilor publice de comunica-
ţii electronice utilizatorilor finali, consultat public în 
toamna anului 2012, şi indicatorii de calitate la fur-
nizarea serviciilor de programe audiovizuale. Aceste 
acte de reglementare sunt orientate spre consolida-
rea măsurilor de protejare a drepturilor şi intereselor 
legitime ale utilizatorilor finali de servicii, care rămân 
a fi unul din factorii principali de dezvoltare a pieţei 
de comunicaţii electronice.
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