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NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

privind proiectul de Hotărîre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI  

cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.„Moldtelecom”  

în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata  

la infrastructura de reţea la un punct fix  

 şi 

privind proiectul de Hotărîre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

 cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.„Moldtelecom”  

în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata  

în bandă largă  

 

(Iteraţia 2) 
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Cadrul naţional legal oferă Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) autoritatea de a interveni pe 

pieţele pe care există furnizori cu putere semnificativă (adică nu sunt suficient de 

competitive) pentru remedierea problemelor concurenţei.  

 

În conformitate cu art.9 alin. (1) lit. k), l), m) şi n) şi art.51-53 din Legea 

comunicaţiilor  electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 (Lege), Agenţia identifică 

pieţele relevante, efectuează analizele de piaţă în situaţiile în care acestea sunt 

obligatorii, potrivit legii, desemnează furnizorii de reţele şi/sau servicii de 

comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă şi pune în 

sarcina acestora unele cerinţe obligatorii ce ţin de asigurarea interconectării 

reţelelor şi accesului la reţelele şi/sau serviciile de comunicaţii electronice sau de 

protecţia utilizatorilor.  

 

Totodată, art.53 alin. (1) din Lege prevede că ANRCETI efectuează analiza 

pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei 

concurenţei efective pe aceste pieţe şi are dreptul să impună, să menţină, să 

modifice sau să revoce obligaţiile faţă de furnizorii de reţele şi/sau servicii de 

comunicaţii electronice. 

 

Conform art.53 alin.3) al Legii, în cazul determinării furnizorilor cu putere 

semnificativă Agenţia are dreptul să stabilească una sau mai multe dintre 

obligaţiile prevăzute în Lege (articolele 43-49).  

 

În temeiul prevederilor legale menţionate mai sus, a fost efectuată analiza pieţei 

accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi analiza pieţei 

accesului cu ridicata în bandă largă, iteraţia II, şi a fost stabilit furnizorul cu 

putere semnificativă pe aceste pieţe (S.A.„Moldtelecom”) prin Hotărârile 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.05 şi nr.06 din 14.02.2013. 

În urma analizelor pieţelor menţionate, iteraţia II, dar şi în baza concluziilor 

acestora, Agenţia a constatat necesitatea menţinerii obligaţiilor anterioare cu unele 

modificări şi impunerea unor noi remedii în sarcina furnizorului cu putere 

semnificativă S.A. „Moldtelecom”. 

Obligaţiile speciale preventive noi ţin în mare parte de concluzia ANRCETI cu 

privire la definiţiile pieţelor 4 şi 5 care au fost extinse şi includ atît infrastructura 

din cupru cît şi cea de fibră optică. Totodată, în urma concluziilor analizei pieţei de 

acces cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi în vederea remedierii 
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problemelor concurenţiale depistate pe această piaţa, ANRCETI a constatat 

necesitatea impunerii unor remedii noi în ceia ce ţine de accesul şi la infrastructura 

de canalizaţie şi stîlpi.  

Ţinînd cont de cele menţionate, ANRCETI a expus în perioada 28 iunie – 26 iulie 

2013, pentru consultare publică, proiectele de Hotărîri ale Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI privind impunerea obligaţiilor speciale preventive 

S.A.„Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa accesului cu 

ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi pe piaţa accesului cu ridicata 

în bandă largă. 

Comentarii şi recomandări au parvenit de la furnizorii S.A.”Moldtelecom”, 

S.R.L.”Arax-Impex”, precum şi de la o persoană fizică. Toate comentariile şi 

recomandările la proiectele consultate şi deciziile ANRCETI pe marginea acestor 

au fost reflectate în Sinteza recomandărilor. 

Ţinând cont de cele menţionate se propune Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI spre aprobare proiectele de hotărâri cu privire la impunerea obligaţiilor 

speciale preventive S.A.„Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe 

piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi pe piaţa 

accesului cu ridicata în bandă largă. 

 

Ala BAIDAUZ 

Şef Direcţie Dezvoltare Reglementări 

 


