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NOTĂ INFORMATIVĂ  

 

la proiectul analizei pieței de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii 

închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate 

închiriată sau rezervată și la proiectul de Hotărâre al Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI privind retragerea măsurilor de reglementare preventivă a pieţei de 

furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de 

tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată 

 

În conformitate cu articolul 51 din Legea comunicaţiilor electronice nr.241 din 

15.11.2007, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), identifică pieţele relevante şi efectuează analize de 

piaţă pe aceste pieţe în scopul determinării faptului dacă piaţa relevantă este suficient de 

competitivă şi al impunerii, menţinerii, modificării ori retragerii obligaţiilor speciale 

preventive.  

De asemenea, ANRCETI defineşte metodologia şi criteriile de identificare a pieţelor 

relevante şi identifică aceste pieţe, luând în considerare condiţiile naţionale specifice.  

După identificarea pieţelor relevante, ANRCETI efectuează analiza detaliată a acestor 

pieţe, astfel încât să ia decizii cu privire la desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă 

pe pieţele relevante (articolul 52 din Legea nr. 241/2007) şi să impună obligaţii 

corespunzătoare (articolul 54 din Legea nr. 241/2007).  

În conformitate cu articolul 53 din Legea nr. 241/2007, ANRCETI efectuează analiza 

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

efective pe aceste pieţe. Ţinând cont de aceasta, ANRCETI a elaborat în 2017 analiza în 

iteraţia a 4-a a pieței de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, 

indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau 

rezervată (Piața 8).  

Procesul de analiză a piețelor presupune parcurgerea a 3 etape: identificarea piețelor 

relevante, analiza în detaliu a piețelor și determinarea obligațiilor preventive care urmează a 

fi impuse/menținute.  

Identificarea pieței de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, 

indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau 

rezervată  

Urmare a efectuării analizei privind identificarea Pieței 8, concluzia ANRCETI privind 

definirea pieţei de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent 

de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată nu 

diferă de cea anterioară în ceea ce priveşte limitele pieţei. De asemenea, au fost determinate 

limitele geografice ale pieței în cauză drept teritoriul naţional.  

Însă, testul celor trei criterii a demonstrat că această piaţă nu este susceptibilă 

reglementării preventive fiind caracterizată de existența tendinței către o concurență efectivă. 

În susținerea acestei ipoteze ANRCETI găsește importante următoarele argumente:  

1) numărul furnizorilor de linii închiriate segmente-trunchi - dezvoltarea 

infrastructurii furnizorilor de servicii de comunicații electronice a generat creșterea 

numărului de furnizori care oferă sau pot oferi servicii de linii închiriate segmente-trunchi: 

de la 1 furnizor în anul 2010 (S.A.„Moldtelecom”) la 5 furnizori în anul 2016, iar ponderea 

ocupării fibrelor optice la acești furnizori indică asupra disponibilității capacităților de linii 

închiriate segmente-trunchi ce pot fi furnizate; 
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2) numărul circuitelor furnizate de linii închiriate segmente-trunchi - cota de piață în 

funcție de numărul de circuite furnizate de linii închiriate segmente-trunchi pentru furnizorul 

desemnat anterior cu putere semnificativă pe piață (S.A.„Moldtelecom”) s-a micșorat după 

cum urmează: anul 2010 – 100%, anul 2014 – 51,23%, anul 2016 – 39,86%; 

3) venitul obținut din furnizarea de linii închiriate segmente-trunchi - cota de piață în 

funcție de venitul obținut din furnizarea serviciului de linii închiriate segmente-trunchi,  a 

furnizorului desemnat anterior cu putere semnificativă pe piață (S.A.„Moldtelecom”) s-a 

micșorat după cum urmează: anul 2010 – 100%, anul 2014 – 75,64%, anul 2016 – 37,74%; 

4) nivelul de concentrare a pieței - valoarea indicatorului IHH s-a micșorat în felul 

următor: în funcție de venituri - de la 1 în anul 2010 la 0,4703 în anul 2016, iar în funcție de 

circuite furnizate - de la 1 în 2010 la 0,2959 în anul 2016. Astfel, se înregistrează o reducere 

a gradului de concentrare a pieței. 

Conform Recomandărilor Comisiei Europene 2007/879/CE și 2014/710/UE  privind 

piețele relevante de produse și de servicii din sectorul comunicațiilor electronice care pot 

face obiectul unei reglementări ex ante, precum și pct.44 al Regulamentului  privind 

identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi 

desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere 

semnificativă pe aceste pieţe (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al 

ANRCETI nr.55 din 29.12.2008), o piață este susceptibilă reglementării ex-ante dacă toate 

criteriile testului celor trei criterii sunt îndeplinite.  

Deoarece, piața analizată nu trece testul celor trei criterii, ANRCETI concluzionează că 

piața de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de 

tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată nu mai 

este susceptibilă reglementării ex-ante.  

Urmare acestor constatări și concluzii, ANRCETI propune retragerea reglementării ex-

ante pe piața de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de 

tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată. 

Aceasta presupune și retragerea obligațiilor speciale preventive, impuse anterior în sarcina 

S.A.„Moldtelecom” urmare a determinării puterii sale semnificative pe piața dată (Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.36 din 20.12.2011).  

Proiectele documentelor elaborate în acest sens (proiectul analizei pieței de furnizare cu 

ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru 

punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată și proiectul de hotărâre al 

Consiliului de Administrație al ANRCETI privind retragerea măsurilor de reglementare 

preventivă ale acestei piețe) se propun spre consultare publică, în modul stabilit. 
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