
 

 

 

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE 
 ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

 la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI ”Cu privire la aprobarea  

modificărilor și completărilor ce se operează în Anexa la  Hotărârea Consiliului de Administraţie 

al ANRCETI nr. 74 din 29.12.2015” 

 

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI ”Cu privire la aprobarea  modificărilor 

și completărilor ce se operează în Anexa la  Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 

74 din 29.12.2015 privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale 

ANRCETI pentru anul 2016” a fost expus pe pagina oficială web a ANRCETI pentru consultare 

publică în perioada 23.05.2016-10.06.2016. 

 

Pe parcursul perioadei de consultare publică, în adresa ANRCETI, au parvenit recomandări de la 

S.R.L. Arax-Impex. În rezultatul examinării recomandărilor parvenite, acestea  au fost respinse, 

aducându-se argumentele de rigoare, după cum urmează în tabelul de sinteză de mai jos. 

 

Nr. 

d/o 

Recomandări parvenite Poziţia ANRCETI Argumentarea poziţiei 

ANRCETI 

 

 Arax-Impex S.R.L.     

1.  La pct. 26 - 27 ale proiectului cu 

referință la Hotărârea Consiliului de 

Administrație privind  măsurile de 

reglementare preventivă a pieței de 

terminare a apelurilor voce în reţelele 

individuale de telefonie fixă (Piaţa 3) și 

Hotărârea Consiliului de Administrație 

privind măsurile de reglementare 

preventivă a pieței de terminare a 

apelurilor voce în reţelele individuale de 

telefonie mobilă (Piaţa 7) S.R.L. Arax-

Impex propune: 

i) includerea în program a reevaluării 

actelor de reglementare a piețelor 

relevante 4-6 și excluderea reevaluării 

piețelor relevante 3 și 7 

ii) concretizarea pe piețele relevante 3 

și 7 se vor efectua doar analizele de 

piață, fie inclusiv, să se identifice piețele 

relevante 

   
 

 

Nu se acceptă  Propunerile S.R.L. ARAX-

Impex în ceea ce privește 

piețele relevante 3 și 7 sunt 

confuze: de a exclude 

reevaluarea piețelor 

relevante 3 și 7 și 

concomitent concretizarea 

pe aceste piețe. 

Programul conține doar 

titlul proiectelor actelor 

normative/ de reglementare 

pe cale le va elabora 

ANRCETI, iar Planul de 

Acțiuni al ANRCETI 

conține acțiunile propriu 

zise. Astfel, Obiectivul I. 

Promovarea concurenţei în  

domeniile reglementate  de 

ANRCETI va fi completat 

cu puncte noi: 

1.1.3. Identificarea și 

analiza pieței de terminare 

a apelurilor voce în reţelele 

individuale de telefonie 

fixă (Piaţa 3);  

1.1.4. Identificarea și 

analiza pieței de terminare 

a apelurilor voce în reţelele 

individuale de telefonie 
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mobilă (Piaţa 7). 

Necesitatea includerii 

punctelor 26 și 27 în 

proiectul supus consultării 

publice a survenit ca 

urmare a unei sesizări din 

partea S.A.”Moldcell”. 

Analiza Piețelor 4, 5 și 6, 

menționate de S.R.L. Arax-

Impex, care au fost supuse 

acestui exercițiu în 2015, 

vor fi incluse, în virtutea 

prevederilor art. 53 alin (1) 

din Legea comunicațiilor 

electronice nr. 241 din 15 

noiembrie 2007 (Legea 

241/2007), în Programul de  

elaborare a actelor de 

reglementare pentru anul 

viitor.    

Totodată menționăm că, 

Legea privind accesul pe 

proprietăţi şi utilizarea 

partajată a infrastructurii 

asociate reţelelor publice 

de comunicaţii electronice 

nr. 28  din  10 martie 2016 

(art. 1 alin. (3) nu aduce 

atingere măsurilor ex-ante 

(obligaţiilor speciale 

preventive) ce pot fi 

impuse conform art. 43-50 

şi art. 54-57 din Legea 

nr.241/2007 şi a altor 

reglementări emise în 

temeiul acestei legi. 

 

 

 

 

 

 


