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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

HOTĂRÂRE 

mun. Chişinău 

 

  

din          Nr.  

 

privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de terminare a apelurilor voce în 

reţeaua proprie de telefonie mobilă a S.A.“Moldcell” 

 

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin.(1) lit. k), l), m) şi u), art. 48 alin. (2), art. 52 alin. (1) și (3) și 

ale art. 53 alin. (1), (3) și (4) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

În conformitate cu pct.14 şi pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare ANRCETI), 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr. 143-144, art.917); 

 

Având în vedere prevederile 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 Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 55 din 29 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009, nr. 34-36, art. 117), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Ţinând cont de concluziile din Analiza pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii 

de telefonie mobilă iterația 4 (2016); 

Ținând cont de rezultatele studiului piețelor concurențiale comparabile cu privire la prețurile 

pentru terminarea apelurilor în rețelele de telefonie mobilă, Consiliul de Administraţie 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se identifică relevantă reglementării preventive piaţa de terminare a apelurilor voce în 

reţeaua proprie de telefonie mobilă a S.A.“Moldcell”. 

2. Se desemnează S.A.“Moldcell” (IDNO 1002600046027) drept furnizor cu putere 

semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie mobilă. 
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3. Se mențin obligaţiile speciale preventive impuse în sarcina S.A.“Moldcell” prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 78 din 23.12.2010 (cu modificările și 

completările ulterioare), cu modificarea punctului 36, conform Anexei. 

4. Prezenta hotărâre se completează de drept cu alte reglementări emise de ANRCETI în acest 

sens. 

5. Prezenta hotărâre se comunică S.A.“Moldcell” şi Consiliului Concurenţei în termen de 3 

zile lucrătoare din data aprobării. 

6. Partea dispozitivă a prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

 

Preşedintele Consiliului 

de Administraţie       Grigore VARANIŢA 

 

Membrul Consiliului 

de Administraţie       Corneliu JALOBA 

 

           

          Marian POCAZNOI 
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Anexă 

 la Hotărârea Consiliului  

de Administraţie al ANRCETI 

     nr. __  din__________2016      

 

Modificarea  punctului 36 al obligaţiilor speciale preventive impuse în sarcina 

S.A.“Moldcell” prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI  

nr.78 din 23.12.2010, cu modificările și completările ulterioare 
 

1. Pct. 36 al obligaţiilor speciale preventive se modifică și se expune în următoarea 

redacție: ”36. Prețul maximal ce poate fi perceput de furnizorul-ofertant pentru furnizarea 

serviciului de terminare a apelurilor naționale în propria rețea de telefonie mobilă constituie 

0,109 MDL/min (fără TVA).” 

 

 

 


