RAPORT
privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
şi evoluţiile pieţei serviciilor de comunicaţii electronice
în anul 2008

Chişinău, 2009

RAPORT 2008

Art. 11 (9) al Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 prevede
următoarele:
„Anual, pînă în data de 30 aprilie, Agenţia publică raportul privind activitatea sa
în vederea implementării strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi a
reglementărilor sale, precum şi anuarul statistic privind dezvoltarea
comunicaţiilor electronice în Republica Moldova în anul precedent.”
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În temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, care a
intrat în vigoare la 14 martie 2008, Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI) a fost reorganizată în Agenţia Naţională
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
(ANRCETI). ANRTI a fost constituită la 17 august 2000, ea fiind una din primele
autorităţi de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor din spaţiul post-sovietic.
ANRCETI este succesorul de drept al ANRTI şi îşi exercită funcţiile şi atribuţiile
în baza regulamentului său, elaborat în conformitate cu Legea comunicaţiilor
electronice şi aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 905 din 28.07.2008.
ANRCETI este autoritatea publică centrală care reglementează activitatea în
domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei, asigură
implementarea strategiilor de dezvoltare a domeniilor menţionate şi supraveghează
respectarea legislaţiei în domeniu de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de
comunicaţii electronice. Agenţia are statut de persoană juridică cu buget autonom
şi este independentă de furnizorii de reţele şi servicii, de producătorii de
echipamente de comunicaţii electronice, precum şi de Guvern, cu excepţia a trei
cazuri: ea îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza unui regulament aprobat de
Guvern; aprobă, cu consultarea Guvernului, tarifele pentru serviciile publice de
comunicaţii electronice prestate de furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa de
telefonie fixă relevantă; directorul şi directorii adjuncţi ai Agenţiei sunt desemnaţi
de către Guvern.
Prin reglementările sale, Agenţia promovează concurenţa în furnizarea reţelelor, a
infrastructurii asociate şi a serviciilor de comunicaţii electronice, încurajează
investiţiile eficiente în infrastructură, susţine inovaţiile şi utilizarea eficientă a
resurselor limitate, ia măsurile necesare pentru ca utilizatorii să beneficieze de
posibilitatea de a alege servicii, preţuri şi calitate.
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CUVÂNT ÎNAINTE
Anul 2008 a fost unul deosebit atât pentru Agenţie, cât şi pentru toţi participanţii
la piaţa comunicaţiilor electronice din ţară. În 2008 a intrat în vigoare noua Lege a
comunicaţiilor electronice, a demarat procesul de implementare a acestui act legislativ
care are o importanţă primordială pentru dezvoltarea comunicaţiilor electronice şi
tehnologiei informaţiei în R. Moldova. Acest proces a devenit prioritatea nr. I a activităţii
Agenţiei. În 2008, ea a fost preocupată, în temei, de elaborarea şi adoptarea noilor acte de
reglementare, stipulate de legea în cauză, de aducerea actelor vechi în concordanţă cu
prevederile acestei legi. Raportul dat descrie elementele principale ale mai multor acte de
reglementare emise de Agenţie în 2008. Aici vreau să fac doar o remarcă: toate aceste
acte au un singur scop:de a înlesni intrarea pe piaţă a noilor furnizori de reţele şi servicii,
a crea condiţii optime pentru activitatea tuturor „jucătorilor” de pe piaţă şi a stimula
concurenţa între ei în beneficiul utilizatorilor finali.
În acest context, este relevantă, cred, aprecierea cadrului de reglementare a R.
Moldova dată de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în studiul
său „Analiza comparativă a dezvoltării sectorului de comunicaţii în ţările în tranziţie”,
studiu făcut public în martie 2009. În el se spune că R. Moldova este prima ţară din CSI
care a adus legislaţia sa în concordanţă cu cadrul de reglementare al Uniunii Europene
(UE) în domeniul comunicaţiilor electronice şi aplică regimul de autorizare generală,
regim care simplifică intrarea doritorilor pe această piaţa. La capitolul corespunderea
cadrului de reglementare cu normele UE în domeniul comunicaţiilor electronice, studiul
BERD relevă că ţara noastră are un nivel mediu de corespundere şi se situează pe locul
doi în CSI, după Georgia. Această apreciere ne obligă la multe şi, în primul rând, la
asigurarea pieţei de comunicaţii electronice cu un cadru de reglementare cu un înalt grad
de corespundere cu normele UE.
În 2008 s-a produs încă un eveniment important pentru noi: a demarat procesul de
rebranding al Agenţiei. După reorganizarea structurii interne, stabilirea unor priorităţi şi
obiective noi pentru toate subdiviziunile Agenţiei, a fost elaborat şi lansat un nou site
(www.anrceti.md) şi un nou logotip al acesteia. Activitatea Agenţiei a devenit mai
transparentă, iar Consiliul de Administraţie al ei – mai deschis pentru dialog cu toţi
„jucătorii” pieţei de comunicaţii electronice. Este suficient să amintesc că toate proiectele
de decizii cu impact major asupra pieţei au fost supuse consultărilor publice, la acest
proces au participat majoritatea furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii
electronice. Putem spune cu toată certitudinea că, în 2008, a fost pusă temelia unui
parteneriat durabil între Agenţie şi participanţii profesionişti la piaţa comunicaţilor
electronice. Sunt convins că această colaborare constructivă va continua şi în anii
următori.
Raportul descrie şi alte acţiuni întreprinse de corpul nostru de specialişti în 2008.
Activitatea Agenţiei a cuprins multiple aspecte legate de analiza segmentelor de piaţă,
studierea a sute de dosare a solicitanţilor de licenţe, a documentelor de notificare a
doritorilor de a activa pe această piaţă, soluţionarea mai multor litigii apărute între
furnizori, între furnizori şi utilizatorii finali, desfăşurarea acţiunilor de control şi de
monitorizare a activităţii furnizorilor de servicii. Detaliile despre aceste activităţi le veţi
găsi în prima parte a acestui Raport.
Partea doua a Raportului conţine o analiză amplă a evoluţiilor ce s-au produs, în
2008, pe piaţa comunicaţiilor electronice, comentariile şi prognozele Agenţiei privind
perspectiva de dezvoltare a segmentelor acestei pieţe în anii următori. Ţin să subliniez că,
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în perioada de raport, comunicaţiile electronice s-au menţinut în topul celor mai dinamice
sectoare ale economiei naţionale:volumul total al vânzărilor, realizate în 2008 pe această
piaţă, a crescut, faţă de 2007, cu 12,3% şi a însumat 5 mlrd. 725,4 mil. lei. Raportată la
produsul intern brut al ţării, valoarea pieţei a atins nivelul de 9,11%. Cele mai
semnificative creşteri au fost înregistrate pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă şi a celor
de acces la Internet în bandă largă. Potrivit estimărilor Agenţiei, aceste pieţe vor continua
să crească în mod dinamic şi în următorii 4-5 ani. Factorii de bază ai acestei ascensiuni
sunt creşterea rapidă a cererii pentru noile servicii electronice, în special a celor de acces
la Internet în bandă largă, şi extinderea ariei de acoperire a reţelelor de comunicaţii
electronice de generaţia a treia (3G), reţele lansate pentru prima dată în R. Moldova în
toamna anului 2008. Pornind de la importanţa serviciilor de acces la Internet în bandă
largă pentru edificarea societăţii informaţionale în ţara noastră, Agenţia a stabilit drept
prioritate a activităţii sale în 2009 crearea condiţiilor optime pentru extinderea şi
eficientizarea funcţionării pieţei acestor servicii.
Am convingerea că Raportul elaborat de Agenţie va fi util pentru toţi cei care
urmăresc evoluţia situaţiei din sectorul comunicaţiilor electronice a R. Moldova. El va
ajuta persoanele interesate să-şi facă o impresie mai clară atât despre starea reală de
lucruri de pe piaţa comunicaţiilor electronice din ţara noastră, cât şi despre preocupările
şi proiectele de viitor ale Agenţiei.
Sergiu SÎTNIC,
director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
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I. ACTIVITATEA AGENŢIEI ÎN ANUL 2008
1. Obiective şi priorităţi
Anul 2008 a fost marcat de intrarea în vigoare, la data de 14 martie, a Legii
comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 (în continuare Legea
comunicaţiilor electronice), care transpune la nivel naţional principiile de reglementare
de bază ale Uniunii Europene (UE) în acest domeniu. Noua lege a determinat obiectivele
şi priorităţile Agenţiei pentru o perioadă mai îndelungată de timp. În 2008, Agenţia a pus
accentul pe elaborarea şi adoptarea principalelor acte normative, stipulate de legea în
cauză, precum şi pe aducerea actelor de reglementare în vigoare în concordanţă cu
prevederile ei. În acest scop, în perioada de raport, Consiliul de Administraţie al Agenţiei
a aprobat 59 de hotărâri şi decizii, majoritatea dintre care poartă caracter normativ.
Prin legea menţionată, Agenţiei i-a revenit misiunea de a stabili reguli noi de
intrare şi de operare pe piaţă a furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii
electronice. Aceste reguli se referă la regimul de autorizare şi licenţiere, procedura de
acordare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate, de organizare a concursurilor, de
eliberare a permiselor tehnice, la asigurarea interconectării reţelelor, implementarea
serviciului universal, dezvoltarea televiziunii digitale etc. Conform Legii comunicaţiilor
electronice, Agenţia aplică, începând cu 15.09.2008, regimul de autorizare generală
pentru furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice, regim
care a simplificat procedura de intrare a potenţialilor furnizori pe piaţă şi a redus la
minimum cheltuielile suportate de ei pentru această lucrare.
În acelaşi scop - crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea pieţei serviciilor
din domeniu, în special al celor de acces la Internet în bandă largă, Agenţia a elaborat şi
aprobat mecanismul de aplicare a Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de
instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii
electronice la frontiera de stat a R. Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974
din 12.08.2008. Implementarea acestui mecanism, care include procedura de autorizare a
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice în scopul obţinerii drepturilor de
desfăşurare a activităţilor susmenţionate, precum şi aplicarea regimului juridic de
autorizare generală, va stimula creşterea, în 2009, a numărului de furnizori cu acces
direct la Internet – ul global, îmbunătăţirea ofertelor de acces la Internet pentru
utilizatorii finali şi reducerea tarifelor la aceste servicii.
O altă prioritate a Agenţiei pentru anul 2008 a fost promovarea concurenţei pe
piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice şi prevenirea acţiunilor ce au ca
obiect sau pot avea ca efect distorsionarea sau restrângerea competiţiei pe această piaţă.
În acest scop, Agenţia a elaborat şi adoptat Regulamentul 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.
Noul act de reglementare, care a intrat în vigoare la 17.02.2009, va permite Agenţiei, în
anul 2009, să pună în sarcina furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele
relevante obligaţiile speciale, stabilite prin lege, precum şi obligaţiile prevăzute de
Regulamentul cu privire la interconectare.
În perioada de raport, Agenţia a acordat o atenţie sporită promovării inovaţiilor şi
a tehnologiilor noi din domeniul comunicaţiilor electronice. Astfel, în scopul facilitării
implementării serviciilor de comunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G) Agenţia
a participat la elaborarea actelor normative corespunzătoare şi a aprobat condiţiile de
licenţă pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de acest tip.În cursul anului 2008 Agenţia
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a eliberat trei licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi
serviciilor de comunicaţii 3G. Doi din cei trei titulari de licenţă au lansat deja, în toamna
anului 2008, reţelele sale 3G în mun. Chişinău şi în alte oraşe ale ţării.
În acelaşi an Agenţia a participat la elaborarea proiectului Concepţiei de
implementare a televiziunii digitale în R. Moldova, proces la care a formulat o serie de
propuneri menite să urgenteze procesul de trecere la televiziunea digitală. Pornind de la
faptul că problema dată este de actualitate stringentă pentru R. Moldova – ea şi-a asumat
responsabilitatea trecerii integrale de la televiziunea analogică la cea digitală până în anul
2015 - Agenţia îşi va continua, în 2009, activităţile la acest capitol prin elaborarea
condiţiilor de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor în scopul furnizării reţelelor şi
serviciilor de televiziune digitală.
1.1 Decizii cu impact major asupra pieţei
• Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.10 din 28.08.2008 pentru
aprobarea Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a
licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi
serviciilor publice de comunicaţii electronice.
• Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 15.09.2008 cu
privire la formularele aferente procedurii de autorizare generală şi eliberare a
licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi
serviciilor publice de comunicaţii electronice.
• Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 14 din 19.09.2008 cu
privire la aprobarea condiţiilor de licenţă şi formularelor tip ale cererilor pentru
eliberarea licenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei.
• Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 52 din 25.12.2008 cu
privire la aprobarea condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea canalelor
sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de
comunicaţii electronice.
• Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 16 din 23.09.2008 cu
privire la reglementarea procedurii de eliberare a permisului tehnic pentru
utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii.
• Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 55 din 29 decembrie 2008
pentru aprobarea 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.
• Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 24 din 28.10.2008 privind
stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2009.
• Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 25 din 03.11.2008 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului
Naţional de Numerotare.
• Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 09 din 18.08.2008 cu
privire la aprobarea Regulamentului cu privire la monitorizarea şi efectuarea
controalelor în domeniul comunicaţiilor electronice.
• Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 15 din 23.09.2008 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedura de soluţionare a litigiilor din
domeniul comunicaţiilor electronice.
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1.2 Proiecte de documente în curs de adoptare
• o nouă redacţie a Regulamentului cu privire la interconectare
• Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru eliberarea licenţelor de
utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de
comunicaţii electronice
• Regulamentul privind serviciul universal
• Metodologia de calcul a costului net de furnizare a serviciului universal
• Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă furnizate
utilizatorilor finali de către furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa relevantă
• o nouă redacţie a Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domeniul
de nivel superior .md
2. Acte de reglementare
2.1 Reguli mai simple de intrare pe piaţă
Întru executarea prevederilor Legii comunicaţiilor electronice şi în scopul
simplificării procedurii de intrare pe piaţă a noilor furnizori de reţele şi/sau servicii
Agenţia a elaborat şi aprobat Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi
eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi
serviciilor de comunicaţii electronice, act normativ care se aplică începând cu 15
septembrie 2008.
Regimul de autorizare generală este un regim juridic aplicabil furnizării reţelelor şi
serviciilor publice de comunicaţii electronice, care determină drepturile şi obligaţiile
furnizorilor fiecărui tip de reţea sau serviciu. Conform acestui regim, doritorii de a
furniza reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice, transmit la Agenţie o
notificare cu privire la această intenţie cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii.
Agenţia în cel mult 7 zile de la data efectuării notificării eliberează solicitantului o
declaraţie informativă tip, ce confirmă depunerea notificării de către solicitant şi
înscrierea acestuia în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii
electronice, după care solicitantul este considerat furnizor de reţele şi/sau de servicii
publice indicate în notificare.
Aplicarea regimului de autorizare generală a redus la minimum cheltuielile
suportate de doritorii de a activa pe piaţa de comunicaţii electronice. Dacă anterior
licenţele pe gen de activitate erau eliberate de către Agenţie contra unei taxe stabilite prin
lege şi aveau un termen de valabilitate de cinci ani, atunci autorizarea generală nu are
limitare în timp şi se efectuează fără plată.
Regulamentul susmenţionat stabileşte, de asemenea, procedura de acordare de către
Agenţie a licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio şi a resurselor de
numerotare pentru furnizorii autorizaţi de reţele şi servicii publice de comunicaţii
electronice. Prima procedură se aplică pentru canalele şi frecvenţele radio din benzile de
utilizare neguvernamentală, conform Tabelului naţional de atribuire a benzilor de
frecvenţe, utilizate pentru furnizarea de reţele şi servicii publice de comunicaţii
electronice.
Potrivit regulamentului, Agenţia este în drept să ia decizii de limitare a numărului
licenţelor date numai în cazul în care această limitare este necesară pentru utilizarea
eficientă a resurselor limitate sau pentru evitarea interferenţei periculoase a frecvenţelor
radio. În cazul în care numărul de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio
este limitat, acestea se eliberează persoanelor juridice pe bază de concurs sau prin
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încredinţare directă, dacă dreptul oferit este o evoluţie succesivă pentru reţeaua deja
construită şi furnizată în mod autorizat.
În 2008, Agenţia a eliberat trei licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio în scopul
furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile de generaţia a treia
(3G). Acestea au fost acordate companiilor "Orange-Moldova”, "MOLDCELL” şi SA
„MOLDTELECOM”. Agenţia a acordat licenţele date, prin încredinţare directă, în
temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi ţinînd cont de recomandările prevăzute de
hotărârile de Guvern nr. 660 din 02.06.2008 şi nr. 892 din 24.07.2008 cu privire la
implementarea serviciilor de comunicaţii mobile celulare de generaţia a treia, care
stipulează că operatorii existenţi de telefonie mobilă pot beneficia, în cursul anului 2008,
fără concurs, de câte o licenţă pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio, în scopul
furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii 3G.
2.2 Acces şi interconectare
Conform Legii comunicaţiilor electronice, unul din drepturile specifice aplicabile
activităţilor de furnizare a reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice
este cel de a negocia şi încheia acorduri de acces şi de interconectare, în scopul asigurării
conectivităţii între utilizatorii finali ai reţelelor interconectate şi interoperabilităţii
reţelelor şi serviciilor, promovării concurenţei pe această piaţă şi asigurării protecţiei
drepturilor utilizatorilor finali.
Pentru realizarea acestui obiectiv, Agenţia a elaborat, în 2008, proiectul unei
redacţii noi a Regulamentului cu privire la interconectare care stabileşte principiile şi
procedura de interconectare a reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii
electronice şi de furnizare a accesului la reţele şi la infrastructura asociată, inclusiv la
bucla /subbucla locală. Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii
comunicaţiilor electronice şi în baza solicitărilor şi propunerilor întemeiate, formulate de
furnizorii reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în cadrul
consultărilor publice organizate de Agenţie. Acestea s-au desfăşurat în lunile decembrie
2008 – ianuarie 2009, iar pe 31 ianuarie 2009 Consiliul de Administraţie al Agenţiei, în
şedinţă publică, a aprobat noua redacţie a Regulamentului cu privire la interconectare.
Acest act normativ a intrat în vigoare pe 13.03..2009, data când a fost publicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Spre deosebire de regulamentul vechi, noul act normativ stabileşte pentru
furnizorii desemnaţi de Agenţie ca având putere semnificativă pe piaţa corespunzătoare
obligaţii clare privind interconectarea reţelelor pe care aceştia le operează. Printre acestea
consemnăm obligaţiile de transparenţă şi nediscriminare faţă de ceilalţi jucători din piaţă,
publicarea ofertei de referinţă pentru interconectare, fundamentarea pe costuri a preţurilor
de interconectare, termene concrete pentru negocierea şi semnarea acordurilor de
interconectare.
Un alt element nou al regulamentului este compartimentul care stabileşte
principiile şi procedura de acces la infrastructura asociată, inclusiv la bucla locală.
Potrivit documentului, furnizorii desemnaţi ca având putere semnificativă pe piaţa
furnizării accesului la bucla locală, vor avea obligaţia de a furniza acest serviciu, în
condiţii de nediscriminare, tuturor furnizorilor care solicită accesul dat. Totodată, ei vor fi
obligaţi să publice o ofertă de referinţă care să includă atât un set minim de servicii de
furnizare a accesului la bucla locală, cât şi tarifele şi condiţiile în care vor oferi aceste
servicii.
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Agenţia consideră că noul regulament stabileşte condiţii echitabile de furnizare a
serviciilor de interconectare şi acces care vor stimula dezvoltarea pieţelor cu amănuntul,
în special a pieţei serviciilor de acces în bandă largă, a serviciilor de telefonie fixă VoIP
prin intermediul acestui tip de acces, precum şi a serviciilor multimedia. Aplicarea
prevederilor stabilite de regulament va favoriza disponibilitatea elementelor de reţea, cum
ar fi bucla /subbucla locală a furnizorilor serviciilor de telefonie fixă, ceea ce va conduce
ulterior la intensificarea concurenţei pe piaţa serviciilor de telefonie fixă şi mobilă
destinate utilizatorilor finali.
2.3 Un nou instrument de promovare a concurenţei
În scopul promovării concurenţei loiale pe piaţa comunicaţiilor electronice,
Agenţia a elaborat şi aprobat, în 2008, Regulamentul 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,
care a intrat în vigoare pe 17.02.2009, data când a fost publicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
Noul act normativ cuprinde metodele şi criteriile de identificare a pieţelor
relevante, ale căror caracteristici pot justifica punerea în sarcina furnizorilor de reţele
şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă a unor obligaţii
de reglementare, precum şi regulile în baza cărora Agenţia efectuează analiza pieţelor
relevante identificate şi determină dacă unul sau mai mulţi furnizori au putere
semnificativă pe o anumită piaţă relevantă.
Regulamentul stabileşte că furnizorii desemnaţi, în 2007, de către Agenţia
Naţională pentru Protecţia Concurenţei ca având situaţie dominantă pe piaţa respectivă
din domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, sunt consideraţi furnizori de reţele şi/sau
servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă
corespunzătoare până la efectuarea unei noi analize a pieţelor date.
Totodată, potrivit regulamentului, Agenţia urmează să aprobe, în conformitate cu
recomandările corespunzătoare ale Comisiei Europene, lista pieţelor relevante care
ulterior vor fi supuse analizei corespunzătoare în scopul desemnării furnizorilor cu putere
semnificativă pe aceste pieţe.
Agenţia consideră că aplicarea noului instrument de reglementare îi va permite să
pună în sarcina furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele relevante
obligaţii speciale, stabilite de Legea comunicaţiilor electronice, precum şi obligaţiile
prevăzute de Regulamentul cu privire la interconectare, factor ce va stimula concurenţa,
dezvoltarea furnizorilor alternativi şi intrarea pe piaţă a noi furnizori. Acest proces, la
rândul său, va conduce la diversificarea serviciilor destinate utilizatorilor finali, în special
a celor de telefonie fixă, de acces la Internet în bandă largă, a serviciilor multimedia, etc.
2.4 Elemente noi în gestionarea Planului Naţional de Numerotare
În scopul implementării prevederilor Legii comunicaţiilor electronice şi a
modificărilor Planului Naţional de Numerotare (PNN), operate de Ministerul Dezvoltării
Informaţionale, Agenţia a elaborat şi aprobat, în 2008, o nouă redacţie a Regulamentului
cu privire la administrarea şi gestionarea PNN.
Regulamentul conţine elemente noi care au scopul de a promova noile servicii de
comunicaţii electronice şi a stimula cererea pentru utilizarea resurselor de numerotare
destinate furnizării acestor servicii. Astfel, acesta prevede atribuirea numerelor
independente de locaţie din blocul 38XXXXXX pentru serviciile de comunicaţii
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electronice, care utilizează tehnologii cu comutare de pachete IP, furnizate în special la
puncte fixe, inclusiv şi prin bandă largă, precum şi a numerelor din blocul 808XXXXX
pentru serviciile de telefonie cu cost partajat. În cadrul acestor servicii plata pentru apelul
telefonic se partajează şi se achită parţial de apelant şi parţial - de partea apelată.
Noul regulament stabileşte că resursele de numerotare, solicitate de furnizorii de
reţele şi servicii de comunicaţii electronice, sunt atribuite de către Agenţie în baza
procedurii de eliberare a licenţelor de utilizare a acestor resurse. Agenţia acordă licenţele
date în temeiul unei cereri justificate a solicitantului autorizat să furnizeze reţele şi
servicii de comunicaţii electronice. Ea adoptă decizia privind eliberarea licenţei sau
respingerea cererii de acordare a acesteia în termen de până la 15 zile.
Termenul de valabilitate a licenţelor este de 10 ani, cu excepţia cazurilor când ele
sunt solicitate pe un termen mai mic de 10 ani şi când acestea sunt eliberate titularilor de
licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio obţinute prin concurs, pentru care
termenul de valabilitate este de 15 ani.
În conformitate cu actele de reglementare în vigoare, Agenţia a atribuit, în 2008,
peste 778 mii de numere furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice,
solicitate de aceştia pentru desfăşurarea activităţilor sale în acest domeniu. În perticular,
au fost alocate 700 mii numere pentru reţelele publice de telefonie mobilă („Orange
Moldova” SA - 500 mii, „MOLDCELL” S.A. – 200 mii), circa 78 mii - pentru reţelele
publice de telefonie fixă (inclusiv „MOLDTELECOM” SA - 72 960, furnizorilor
alternativi de reţele şi servicii publice de telefonie fixă locală – 5 mii), 40 -pentru accesul
la serviciile cu valoare adăugată, 39 - pentru serviciul „Freephone”, 14 - pentru serviciile
“Taxi”, 8 numere – pentru serviciile IP-telefonie, dial-up, servicii non-comunicaţii
electronice, etc.
Comparativ cu situaţia din 2007, în perioada de raport numărul total al resurselor
de numerotare atribuite de către Agenţie furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii
electronice s-a micşorat cu circa 22%. Agenţia explică această evoluţie prin reducerea
cererii de resurse de numerotare pentru piaţa serviciilor de telefonie fixă şi ale celor de
telefonie mobilă, piaţă care se află la stadiul de maturitate.
2.5 Stabilirea procedurii de eliberare a permiselor tehnice
În conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice, în 2008 Agenţia a
devenit autoritatea care eliberează permise tehnice pentru utilizarea staţiilor de
radiocomunicaţii, în cazurile în care eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau
frecvenţelor radio nu este prevăzută de lege. În scopul stabilirii unor reguli clare şi
transparente de eliberare a permiselor, Agenţia a elaborat şi aprobat Instrucţiunea privind
obţinerea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii.
Potrivit instrucţiunii, permisul tehnic se eliberează de către Agenţie pentru staţiile
de radiocomunicaţii utilizate pentru necesităţi corporative şi individuale (staţii pentru
radioamatori, CB (Citizen Band), taxi, reţele electrice, sisteme de pază, transmisii
ocazionale, inclusiv prin satelit, tehnologie asociată), fără dreptul de a furniza prin
intermediul acestor staţii servicii de comunicaţii electronice, precum şi pentru reţele de
radioreleu din cadrul reţelelor de comunicaţii electronice. Pentru tipurile susmenţionate
de staţii de radiocomunicaţii utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio este permisă fără
obţinerea licenţei corespunzătoare.
Instrucţiunea stabileşte procedura de obţinere a permiselor tehnice, care include
perfectarea unui set de documente la Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR),
certificarea echipamentelor de radiocomunicaţii, coordonarea amplasamentului staţiilor la
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serviciul sanitaro-epidemiologic, temeiurile pentru eliberarea, refuzul de eliberare,
suspendarea şi anularea permiselor de către Agenţie, precum şi formularele tip ale
permiselor tehnice.
Termenul de valabilitate a permisului tehnic pentru staţiile de radioreleu în cadrul
reţelelor de telefonie mobilă este de 15 ani, staţiile pentru radioamatori - 3 ani, pentru alte
tipuri de staţii - 5 ani.
În baza instrucţiunii menţionate, Agenţia a eliberat, în 2008, în temeiul cererilor
depuse de solicitanţi, 329 de permise tehnice pentru 12 utilizatori, inclusiv 10 permise –
pentru staţiile de radiocomunicaţii staţionare şi 319- pentru staţiile de radiocomunicaţii
mobile.
3. Date despre companiile autorizate
În perioada de raport, Agenţia a autorizat 201 companii pentru furnizarea reţelelor
şi serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei.
Comparativ cu anul 2007, numărul companiilor autorizate, în 2008, s-a redus cu 26,6%.
La 31.12.2008 numărul total al companiilor autorizate de Agenţie a constituit 1209.
Agenţia explică situaţia dată prin schimbările operate, în 2008, în procedura de
autorizare a doritorilor de a activa pe această piaţă. În perioada 1 ianuarie – 10 iunie
2008, Agenţia, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a acordat, ca şi în anii trecuţi,
licenţe generale pentru prestarea serviciilor de telefonie fixă locală, a serviciilor in
domeniul informaticii şi licenţe tehnice pentru construcţia şi/sau întreţinerea, exploatarea,
precum şi crearea posturilor de radio şi televiziune, a reţelelor prin cablu. Pentru aceste
genuri de activitate Agenţia a eliberat 152 de licenţe solicitate de 139 de companii.
După 10 iunie 2008, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30.07.2001,
Agenţia a început să acorde licenţe pentru următoarele genuri de activitate: utilizarea
frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării
reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice, furnizarea serviciilor de elaborare,
întreţinere şi implementare a produselor program, echipamentelor şi sistemelor
informatice de importanţă statală şi furnizarea serviciilor de proiectare, elaborare,
implementare a sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de importanţă statală
(crearea bazelor de date, exploatarea acestora şi serviciile privind furnizarea informaţiei)
şi serviciilor de asigurare a funcţionării acestora.
În intervalul 10 iunie – 31 decembrie 2008, Agenţia a eliberat trei licenţe pentru
utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii
electronice mobile de generaţia a treia (3G), precum şi licenţe de activitate în domeniul
tehnologiei informaţiei pentru 14 companii. Acestea au primit 14 licenţe pentru
furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program,
echipamentelor şi sistemelor informatice de importanţă statală şi 13 licenţe pentru
furnizarea serviciilor de proiectare, elaborare, implementare a sistemelor şi resurselor
informaţionale automatizate de importanţă statală (crearea bazelor de date, exploatarea
acestora şi serviciile privind furnizarea informaţiei) şi serviciilor de asigurare a
funcţionării acestora.
Începând cu 15 septembrie 2008, odată cu intrarea în vigoare a regimului de
autorizare generală, stabilit de Legea comunicaţiilor electronice, Agenţia a autorizat, până
la 31.12.08, cu aplicarea prevederilor noului regim, 48 de companii pentru furnizarea
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.
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Potrivit situaţiei din 31 decembrie 2008, cele 1209 companii autorizate de Agenţie
să activeze pe piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice deţineau 8 licenţe
individuale şi 1253 licenţe generale şi tehnice, inclusiv:
- 1 licenţă individuală pentru prestarea serviciilor de telefonie fixă locală,
interurbană şi internatională (SA „MOLDTELECOM”);
- 4 licenţe individuale pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară
(„Orange Moldova” SA, „MOLDCELL” SA, „Eventis Mobile” SRL şi SA
„MOLDTELECOM”);
- 3 licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi
serviciilor de comunicaţii electronice mobile 3G („Orange Moldova” SA,
„MOLDCELL” SA şi SA „MOLDTELECOM”);
- 163 licenţe generale pentru prestarea serviciilor de telefonie fixă locală;
- 854 licenţe generale pentru prestarea serviciilor în domeniul informaticii;
- 190 licenţe tehnice pentru construirea, intreţinerea, exploatarea, precum şi
crearea posturilor de televiziune prin eter şi/sau cablu;
- 46 licenţe tehnice pentru construirea, intreţinerea, exploatarea, precum şi crearea
posturilor de radio prin eter şi/sau prin cablu.
4. Monitorizare şi control
Activitatea de monitorizare şi control este una din atribuţiile de bază ale Agenţiei,
stabilite prin Legea comunicaţiilor electronice, şi se desfăşoară în scopul asigurării
respectării prevederilor actelor legislative şi normative din domeniul comunicaţiilor
electronice şi protejării drepturilor utilizatorilor finali, în condiţii de transparenţă,
imparţialitate şi obiectivitate.
În 2008, monitorizarea activităţii furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii
electronice a fost susţinută printr-un şir de acţiuni legate de analiza sistematică a unor
informaţii şi probe despre furnizori, fără a se interveni direct în activitatea acestora.
Monitorizarea s-a efectuat în scopul aprecierii gradului de respectare de către furnizori a
cerinţelor actelor legislative şi normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi
întreprinderii acţiunilor de prevenire a eventualelor încălcări ale acestor cerinţe. În
funcţie de gradul abaterilor constatate în procesul de monitorizare, au fost luate măsuri
pentru înlăturarea acestora.
În rezultatul activităţii de monitorizare, la 70 furnizori de servicii şi reţele de
televiziune prin cablu au fost constatate abateri de la cerinţele legislaţiei. Conform
prescripţiilor date de Agenţie, dar şi în urma unor avertizări a acesteia, majoritatea
absolută a încălcărilor au fost remediate.
Acţiunile de control a activităţii furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii
electronice au fost desfăşurate în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire
la procedura de control în domeniul comunicaţiilor electronice, elaborat şi aprobat prin
Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr. 9 din 18.08.2008. Specialiştii
Agenţiei au efectuat 167 acţiuni de control, dintre care 157 – controale planificate şi 10 inopinate.
Controalele planificate au fost axate, în principal, pe verificarea calităţii serviciilor
furnizate, condiţiilor de lucru cu utilizatorii, evaluarea gradului de menţinere şi asigurare
a securităţii şi integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice, a respectării
condiţiilor stabilite în licenţe, prevederilor actelor normative din domeniu, precum şi pe
verificarea asigurării parametrilor/indicatorilor stabiliţi pentru reţelele şi serviciile de
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comunicaţii electronice, transparenţei tarifelor şi condiţiilor de furnizare şi utilizare a
serviciilor publice de comunicaţii electronice.
Controalele inopinate au avut drept obiectiv verificarea şi acumularea materialelor
necesare pentru examinarea şi soluţionarea, în limita competenţei, a problemelor abordate
în adresările parvenite în adresa Agenţiei.
Tabelul 1.1. Acţiunile de control efectuate de Agenţie în anii 2007 şi 2008
Anul
2007

ACŢIUNI DE CONTROL

Anul
2008

Numărul total de controale:
230
167
Planificate:
226
157
- furnizori servicii telefonie fixă
76
45
- furnizori servicii informatică
95
57
- furnizori servicii audiovizuale
53
49
- furnizori servicii telefonie mobilă
2
6
Inopinate:
4
10
- furnizori servicii telefonie fixă
0
2
- furnizori servicii informatică
0
3
- furnizori servicii audiovizuale
4
4
- furnizori servicii telefonie mobilă
0
1
PROCESE-VERBALE DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR
ADMINISTRATIVE
Procese-verbale:
19
31
5
5
- furnizori servicii telefonie fixă
12
10
- furnizori servicii informatică
2
14
- furnizori servicii audiovizuale
0
2
- furnizori servicii telefonie mobilă
Sursa: ANRCETI
De menţionat că, în majoritatea cazurilor, nu au fost constatate încălcări ale
prevederilor legislaţiei din domeniu, iar în multe cazuri în care s-au depistat neajunsuri,
furnizorii supuşi controalelor s-au conformat prescripţiilor Agenţiei. Totodată, unii
furnizori, care nu au înlăturat încălcările depistate în termenele prescrise, au fost
sancţionaţi administrativ conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Cele mai frecvente încălcări constatate au fost:
depăşirea termenilor de reperfectare sau reînnoire a licenţelor în legătură
cu schimbarea adresei juridice a furnizorului (26 %);
necorespunderea reţelelor de comunicaţii electronice proiectelor tehnice
(15%);
lansarea serviciilor în condiţii în care nu a fost asigurat nivelul tehnic
adecvat (15%);
depăşirea termenilor de prezentare a rapoartelor statistice privind
activitatea desfăşurată de firnizori (9%);
utilizarea echipamentelor necertificate şi/sau nemarcate (9%);
neachitarea plăţii de reglementare şi monitorizare (9%);
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-

întreţinerea şi exploatarea neautorizată a reţelelor de comunicaţii
electronice (3%).
În perioada de referinţă, pentru încălcările comise au fost întocmite 31 procese
verbale cu privire la contravenţiile administrative şi aplicate sancţiuni, conform
prevederilor Codului cu privire la contravenţiile administrative.
În cadrul controalelor s-a constatat că patru furnizori de reţele şi servicii de
comunicaţii electronice îşi continuau activitatea după expirarea valabilităţii licenţelor pe
care le deţineau. Pentru încălcările comise, persoanele cu funcţie de răspundere a
întreprinderilor respective au fost sancţionate în modul stabilit. De asemenea, a fost
depistat un caz de activitate fără licenţă, în urma căruia au fost întreprinse măsuri
operative de contracarare a acestei activităţi.
Analiza activităţilor efectuate la capitolul monitorizare şi control arată că numărul
acţiunilor de control efectuate în 2008 s-a redus, faţă de 2007, cu circa 30 la sută. Acest
fapt se datorează perfecţionării cadrului normativ şi reorganizării structurale a Agenţiei,
în urma cărora s-a pus accentul pe calitatea controalelor tematice efectuate şi pe
întreprinderea măsurilor de prevenire a eventualelor încălcări ale legislaţiei în vigoare de
către furnizori, fără a se interveni direct în activitatea acestora.
5. Examinarea litigiilor
Legea comunicaţiilor electronice a adus importante schimbări în ceea ce priveşte
modul de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii
electronice, precum şi a celor dintre furnizori şi utilizatorii finali. Ea stabileşte, cu titlu
general, funcţia ANRCETI de organ de decizie în soluţionarea litigiilor menţionate în
scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor acestor
servicii. În acest sens, Agenţia a fost împuternicită să stabilească procedura de
soluţionare a litigiilor din aria sa de competenţă. Ea se conţine în noul Regulament
privind procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice,
aprobat de Consiliul de Administraţie al Agenţiei nr.15 din 23.09.2008.
Conform regulamentului, în situaţia apariţiei unui litigiu dintre furnizorii de reţele
şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în legătură cu drepturile şi obligaţiile acestora
stabilite de Legea comunicaţiilor electronice , în cazul în care litigiul nu poate fi
soluţionat de către aceştia de sine stătător, oricare dintre părţi sesizează Agenţia în
vederea soluţionării litigiului. În situaţia apariţiei unui litigiu între furnizorul de servicii
de comunicaţii electronice şi utilizatorul final ocazionate de aplicarea prevederilor legii
menţionate, care nu a fost soluţionat de către părţi pe cale amiabilă, conform procedurii
stabilite prin contractele încheiate, aceştia au dreptul de a se adresa Agenţiei în vederea
soluţionării litigiului în cauză.
Regulamentul stabileşte două modalităţi de soluţionare a litigiilor apărute între
furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice: prin mediere şi prin
procedura contencioasă. Aceste proceduri sunt facultative şi gratuite. Procedura de
mediere este un proces structurat, în care Agenţia este o a treia parte, neutră şi imparţială,
care asistă părţile în dispută, în cadrul întâlnirilor faţă în faţă, având ca scop principal
ajungerea la un acord acceptat şi în beneficiul ambelor părţi. În cazul în care medierea se
soldează cu rezolvarea litigiului, părţile încheie o tranzacţie. Dacă părţile nu ajung la o
înţelegere în acest termen, litigiul este soluţionat prin intermediul procedurii
contencioase.
Partea interesată poate recurge direct la procedura contencioasă fără a mai face
apel la procedura de mediere. Procedura contencioasă se declanşează automat în cazul în
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care procedura de mediere a eşuat. În orice moment al procedurii de mediere sau al
procedurii contencioase părţile pot încheia o tranzacţie cu privire la obiectul litigiului.
Decizia prin care Agenţia soluţionează litigiul trebuie pronunţată în termen de 30 de zile
de la data sesizării acesteia, are forţa juridică a unui act administrativ şi este obligatorie
pentru părţi. Decizia poate fi atacată în judecată conform legislaţiei în vigoare.
Potrivit aceluiaşi regulament, utilizatorii finali care consideră că le-au fost
încălcate de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice drepturile prevăzute de
Legea comunicaţiilor electronice se pot adresa Agenţiei în vederea medierii litigiului. În
cazul în care, în termen de 30 de zile de la primirea unei reclamaţii, părţile nu au ajuns la
o înţelegere cu privire la obiectul litigiului, Agenţia le va transmite acestora, cu titlu de
recomandare, opinia sa cu privire la modalităţile de soluţionare a litigiului, motivată în
mod corespunzător.
În perioada de raport, au fost examinate toate litigiile între furnizorii de reţele
şi/sau servicii de comunicaţii electronice care au solicitat intervenţia Agenţiei. Acestea
au fost soluţionate pe cale amiabilă în cadrul multiplelor consultări purtate de Agenţie cu
părţile implicate. Astfel, ÎM „Orange Moldova” SA a solicitat acordul Agenţiei în
vederea suspendării serviciilor de interconectare oferite, în baza acordurilor
corespunzătoare, companiilor „Sicres” SRL, „ARAX-IMPEX” SRL, SC „Starnet” SRL
pe motiv că acestea nu achită plăţile cuvenite pentru serviciile acordate. Urmare a
consultărilor purtate de Agenţie cu toate părţile implicate în litigiu, acesta a fost aplanat.
Cu un rezultat similar s-a soldat şi examinarea litigiilor între SA
“MOLDTELECOM” şi furnizorii alternativi “Arax-Impex” SRL, “Sicres” SRL,
“Telemedia Group” SA, litigii generate de lipsa acordurilor de interconectare valabile
între părţi. Litigiile date au fost aplanate, de asemenea, prin concursul direct al Agenţiei.
În urma consultărilor purtate, SA “MOLDTELECOM” şi furnizorii alternativi au încheiat
acorduri de prelungire a relaţiilor contractuale, care ulterior au fost prezentate Agenţiei.
6. Protecţia drepturilor utilizatorilor finali
6.1 Măsuri de protejare a utilizatorilor
În temeiul art.13 al Legii comunicaţiilor electronice şi art. 23 al Legii privind
protecţia consumatorului, ANRCETI este abilitată cu funcţia de protecţie a utilizatorilor
din domeniul comunicaţiilor electronice. În acest scop, Agenţia întreprinde următoarele
acţiuni: elaborează reglementări privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, examinează
şi soluţionează petiţiile acestora, colaborează cu organizaţiile ce reprezintă interesele
utilizatorilor, furnizează acestor organizaţii, precum şi utilizatorilor informaţia necesară
referitoare la activitatea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice
publice.
Agenţia promovează interesele utilizatorilor finali prin sporirea nivelului de
protecţie a lor în relaţiile cu furnizorii, în special prin asigurarea unei proceduri de
soluţionare a litigiilor. Ea a fost stabilită de noul Regulament privind procedura de
soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice. Potrivit acestuia, în
cazurile în care litigiile dintre furnizori şi utilizatorii finali nu au fost rezolvate de către
părţi pe cale amiabilă, aceştia au dreptul de a se adresa Agenţiei în vederea soluţionării
prin mediere a litigiului în cauză. Agenţia, la rândul său, ia toate măsurile legale pentru a
ajuta părţile să rezolve litigiul apărut între ele.
În exercitarea atribuţiilor sale privind protecţia consumatorilor, în 2008, Agenţia a
pus accentul pe impulsionarea activităţilor de informare a utilizatorilor finali despre
drepturile lor şi obligaţiile furnizorilor de servicii faţă de ei. Astfel, în cursul acestui an,
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Agenţia a elaborat şi lansat pe noul său site o pagină specială întitulată „Pagina
utilizatorului”. Ea cuprinde câteva secţiuni, inclusiv un ghid, care oferă date utile pentru
utilizatorii serviciilor din domeniu despre drepturile şi obligaţiile acestora, recomandări
care le pot fi de folos la alegerea serviciilor de care dânşii au nevoie. „Pagina
utilizatorului” oferă răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ce parvin pe adresa
Agenţiei, precum şi sfaturi practice pentru utilizatorii serviciilor de telefonie fixă, mobilă
şi de acces la Internet.
Vizitatorii paginii pot solicita consultaţii şi răspunsuri la întrebări în regim on-line,
precum şi prin intermediul liniei telefonice fierbinţi cu apel gratuit 080080080. Apelurile
sunt recepţionate de Agenţie în zilele de lucru, în orele de program. Prin intermediul
liniei fierbinţi utilizatorii, care consideră că le-au fost lezate drepturile şi interesele,
apelează la ajutorul Agenţiei. Ei primesc răspunsuri la întrebările care-i preocupă, precum
şi consultaţii privind drepturile lor. Solicitările parvenite la ANRCETI prin intermediul
liniei fierbinţi, sunt luate la evidenţă şi ulterior examinate de către specialiştii Agenţiei.
Aceştia prezintă solicitanţilor răspunsuri prin telefon sau prin poştă.
O altă prioritate a Agenţiei pentru anul 2008 a fost realizarea planului pentru
implementarea strategiei naţionale în domeniul protecţiei consumatorilor în perioada
2008-2012. Printre principalele prevederi ale acestui plan consemnăm luarea măsurilor
necesare pentru asigurarea de către furnizorii serviciilor de comunicaţii electronice a
indicatorilor de calitate a serviciilor, includerea în contractele de prestare a serviciilor a
clauzelor menite să protejeze interesele legitime ale utilizatorilor finali.
În acest scop, în cadrul controalelor efectuate de Agenţie în 2008, s-a pus accentul
pe verificarea respectării cerinţelor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice
stabilite în actele normative în vigoare, precum şi a indicatorilor de calitate declarate de
furnizori în ofertele comerciale.
6.2 Examinarea petiţiilor
Examinarea şi soluţionarea petiţiilor parvenite de la utilizatorii finali de servicii de
comunicaţii electronice constituie una din priorităţile de bază ale Agenţiei stabilite în
scopul asigurării protecţiei drepturilor şi intereselor legitime ale utilizatorilor. În perioada
de raport Agenţia a examinat 108 petiţii, în care utilizatorii finali - persoane fizice şi
juridice – au reclamat diferite aspecte legate de furnizarea serviciilor de comunicaţii
electronice. Totodată, Agenţia a examinat şi a răspuns la 50 de solicitări de acces la
informaţie şi 582 de demersuri de ordin tehnologic, economic, juridic parvenite de la
participanţii pieţei de comunicaţii electronice.
Cu referire la problemele abordate în petiţii, consemnăm că, în majoritatea
cazurilor, semnatarii acestora au reclamat modul defectuos de prestare a serviciilor de
telefonie fixă şi mobilă, necorespunderea lor condiţiilor prevăzute în actele legislative şi
normative, în contractele de furnizare a serviciilor (35%) şi au contestat mărimea plăţilor
stabilite pentru achitarea serviciilor prestate (18%). O parte a petiţionarilor (17%) au
înaintat pretenţii faţă de calitatea serviciilor prestate de furnizori, învinuiri de conectări
clandestine sau disfuncţionalităţi apărute în furnizarea serviciilor de telefonie şi/sau acces
la Internet, altă parte (10%) au contestat unele condiţii incluse în contractele de furnizare
a serviciilor şi legalitatea prestării unor servicii din domeniu, restul (12%) au reclamat
alte aspecte legate de utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice. La Agenţie au mai
parvenit 9 petiţii colective (8%), în care grupuri mari de utilizatori şi-au exprimat temerea
că undele electromagnetice emanate de echipamentele de comunicaţii electronice
influenţează negativ asupra sănătăţii lor.
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Majoritatea absolută a cazurilor, descrise de petiţionari, au fost investigate din
oficiu (80%), restul (20%) - în cadrul deplasărilor în teritoriu. În urma acestor lucrări s-a
constatat că pretenţiile expuse în 34(35%) de petiţii au fost întemeiate, iar în 62 (65%) neîntemeiate. Examinarea a 12 petiţii a fost efectuată în ianuarie 2009.
Tabelul 1.2. Petiţii examinate în anul 2008
Numărul total

Petiţii în funcţie de domeniul de interes
 servicii telefonie fixă
 servicii telefonie mobilă
 servicii TV-cablu
 servicii Internet
 servicii de interconectare, acces la infrastructură
 altele
Aspecte reclamate
 corectitudinea modului de prestare a serviciilor de telefonie fixă şi
mobilă
 datele înscrise în facturi

108

28
32
14
13
16
5
38
19

 calitatea serviciilor prestate
 temeri legate de influenţa negativă a undelor electromagnetice
asupra sănătăţii
 condiţii incluse în contractele de furnizare a serviciilor, legalitatea
prestării unor servicii

18
9

 Altele

8

16

Furnizorii vizaţi în petiţii
 SA “MOLDTELECOM”
 SA “MOLDCELL”
 ÎM “Sun Communications” SRL
 SA ”Orange - Moldova”
 SRL “EVENTIS Mobile”

39
19
10
13
3

 SRL “Telcom Technologies”
 alţii

3
21

Petiţii adresate de persoane fizice

67

Petiţii adresate de persoane juridice
Petiţii întemeiate

41
34

Petiţii neîntemeiate

62

Petiţii în proces de examinare

12

Sursa: ANRCETI
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În urma intervenţiilor făcute de Agenţie cerinţele înaintate în 24 de petiţii au fost
satisfăcute integral sau parţial, iar semnatarilor a 10 adresări li s-au propus soluţii de
alternativă. În toate cele 24 de cazuri Agenţia a atenţionat furnizorii asupra lacunelor
depistate şi le-a cerut lichidarea acestora.
7. Relaţia cu publicul şi mass-media
În perioada de raport, activitatea de comunicare a Agenţiei cu societatea, în
general, şi mass – media, în particular, s-a axat pe trei direcţii principale:
• informarea participanţilor la piaţa serviciilor de comunicaţii electronice, precum şi
a publicului larg despre noile acte de reglementare elaborate şi adoptate de
Agenţie în scopul implementării Legii comunicaţiilor electronice;
• desfăşurarea lucrărilor de elaborare şi lansare a unei noi pagini de Internet a
Agenţiei, de actualizare permanentă a acesteia;
• implementarea măsurilor privind dezvoltarea sistemului informatic al Agenţiei,
crearea reţelei Intranet şi asigurarea funcţionalităţii ei, precum şi a bazelor de date
interne.
Informarea opiniei publice despre activităţile de interes public ale Agenţiei, deciziile
luate de ea, precum şi despre evoluţiile pieţei de comunicaţii electronice a fost efectuată
de Serviciului mass – media şi IT. În perioada de raport, au fost pregătite şi difuzate
informaţii despre toate regulamentele şi hotărârile cu impact major asupra pieţei,
aprobate de către Consiliul de Administraţie al Agenţiei, precum şi comunicate de presă
despre tendinţele de dezvoltare a pieţei serviciilor de telefonie fixă, mobilă şi cea a
serviciilor de acces la Internet. Comunicatele cu acest subiect au fost pregătite şi difuzate
după prezentarea de către furnizorii de servicii a rapoartelor statistice trimestriale şi
anuale. Toate informaţiile au fost expuse pe pagina de Internet a Agenţiei, iar multe
dintre ele – preluate de presa scrisă şi electronică.
În această perioadă, au fost organizate două conferinţe de presă şi o masă rotundă,
la care au participat reprezentanţi ai principalelor instituţii de presă din ţară. La prima
conferinţă de presă, desfăşurată pe 20.05.2008, conducerea Agenţiei a făcut o amplă
prezentare a raportului privind activitatea ANRCETI şi evoluţiile pieţei serviciilor de
comunicaţii electronice în anul 2007, iar la a doua conferinţă, care a avut loc pe
31.07.2008, - a prezentat decizia Agenţiei prin care aceasta a invitat cei patru operatori
de telefonie mobilă să depună cereri de obţinere a licenţelor pentru utilizarea
frecvenţelor şi canalelor radio, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii
mobile celulare de generaţia a treia. La masa rotundă, desfăşurată pe 30.09.2008, au fost
prezentate noile facilităţi de acces a potenţialilor furnizori la piaţa reţelelor şi serviciilor
în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologia informaţiei, facilităţi stabilite de
noua Lege a comunicaţiilor electronice.
În perioada august – decembrie, au fost desfăşurate lucrările legate de crearea noii
pagini de Internet a Agenţiei, lucrări care s-au încheiat pe 22 decembrie 2008, când
aceasta a fost lansată în reţeaua globală. Ea are o formulă grafică şi o structură absolut
nouă comparativ cu cea precedentă. Pagina reprezintă un sistem informatic complex ce
asigură accesul la multiple servicii, baze de date şi alte surse informaţionale utile. Ea este
structurată în 11 compartimente, fiecare dintre ele cuprinzând multiple subcompartimente
ce reflectă practic toate aspectele legate de activitatea Agenţiei şi de funcţionarea pieţei
comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei.
Noul site oferă posibilitatea de a descărca documente electronice şi formulare
tipizate de care au nevoie potenţialii şi actualii furnizori de reţele şi servicii de
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comunicaţii electronice. Dânşii, precum şi utilizatorii acestor servicii pot completa
formularul „Scrisori on-line”şi primi de la Agenţie răspunsuri la întrebările care îi
interesează. În acelaşi regim on – line funcţionează şi compartimentul „Sondaj de opinie”
prin care Agenţia îşi propune să afle părerea cetăţenilor despre principalele sale
activităţi, precum şi despre situaţia de pe diferite segmente ale pieţei. Site–ul dispune, de
asemenea, de motoare de căutare care permit regăsirea, după anumite criterii, a
informaţiei de care au nevoie vizitatorii, inclusiv date utile despre fiecare din cei peste o
mie de furnizori incluşi în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii publice de
comunicaţii electronice, precum şi date statistice despre ultimele evoluţii ale acestei pieţe.
În ce priveşte dezvoltarea sistemului informatic al Agenţiei, consemnăm că, în
perioada de raport, s-au întreprins o serie de măsuri de ordin tehnic şi organizatoric
privind crearea bazelor de date, a reţelei Intranet, asigurarea funcţionării fiabile a reţelei
locale şi a serverelor aflate în dotarea Agenţiei. Astfel, a fost instalat un sistem UPS cu
baterii suplimentare care permite de a prelungi durata de funcţionare a serverelor în
cazurile în care lipseşte energia electrică. În scopul eficientizării activităţii Agenţiei în
ceea ce priveşte munca cu documentele a fost lansat un site intern (Intranet) al Agenţiei
care a devenit un instrument eficient de lucru pentru angajaţii ei. În perioada de referinţă,
au fost, de asemenea, desfăşurate şi finalizate lucrări de reutilare tehnică a sălii de şedinţe
a Agenţiei, inclusiv lansarea reţelei fără fir Wi-Fi, instalarea unui proiector şi a unui
sistem audio modern, care asigură condiţii optime pentru desfăşurarea conferinţelor şi
şedinţelor publice organizate de Agenţie.
8. Relaţii internaţionale şi integrare europeană
Comunicaţiile electronice din R. Moldova se dezvoltă în strânsă legătură cu
evoluţia acestui sector pe plan internaţional şi, în special, pe plan european în contextul
integrării europene a ţării noastre. În acest context, dialogul cu partenerii europeni a
permis Agenţiei să fie mai bine pregătită pentru implementarea normelor europene în
reglementarea sectorului de comunicaţii electronice din R. Moldova. În 2008, au avut loc
schimburi de experienţă între ANRCETI şi autorităţile de reglementare din România şi
Lituania, state membre ale Uniunii Europene (UE) privind adaptarea practicilor de
reglementare din UE la piaţa moldovenească de comunicaţii electronice, precum şi
schimburi de informaţii cu experţi europeni în scopul îmbunătăţirii capacităţilor
administrative ale Agenţiei şi a performanţelor profesionale ale angajaţilor ei.
În iunie 2008, Agenţia a participat la o rundă de negocieri cu reprezentanţi ai
Comisiei Europene în cadrul subcomitetului de cooperare nr. 4 „Transportul, energetica,
mediul, societatea informaţională, cercetare, inovaţii şi ştiinţă”, la care au fost analizate
evoluţiile sectorului comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei din R. Moldova în
vederea alinierii acestuia la normele UE.
În perioada de raport, Agenţia a continuat activitatea sa în cadrul Uniunii
Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) prin participarea la seminare şi conferinţe,
transmiterea de date cu privire la situaţia din domeniul comunicaţiilor electronice din R.
Moldova. Reprezentanţii Agenţiei au participat la următoarele seminare/conferinţe
organizate de UIT:
• Primul Forum al Liderilor din Industria Comunicaţiilor (GILF01) şi al 8-ea
Simpozion al Autorităţilor de Reglementare (GSR-08), Pattaya, Tailanda;
• Seminarul cu privire la tranziţia de la reţele TV de tip analog la cele digitale,
Bucureşti, România;
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• Seminarul cu privire la conectivitatea in banda larga: tehnologii, modele de
business, politici si strategii, Bucureşti, România;
• Seminarul cu privire la politicile tarifare şi interconectarea reţelelor operatorilor,
Odesa, Ucraina;
• Seminarul cu privire la tranziţia de la radiodifuziunea analogică la cea digitală,
Moscova, Federaţia Rusă.
În 2008, Agenţia a participat, de asemenea, în proiectul regional „Communications
Sector Assessment » finanţat de BERD şi implementat de compania de consultanţă
„Cullen International”. Scopul proiectului a fost efectuarea analizei comparative a
dezvoltării sectorului de comunicaţii electronice şi examinarea cadrului legislativ şi de
reglementare din mai multe ţări din Europa de Est şi CSI, inclusiv R. Moldova. Experţii
urmează să prezinte ţărilor participante la proiect comentarii şi propuneri privind
îmbunătăţirea cadrului legal şi de reglementare, implementarea standardelor
internaţionale în acest domeniu.
Una din realizările anului 2008 a fost negocierea cu Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a unui proiect de asistenţă tehnică pentru
ANRCETI, lucrare care s-a finalizat cu aprobarea de către BERD a finanţării acestui
proiect. El se numeşte “Dezvoltarea reglementării comunicaţiilor” şi are drept obiectiv
principal oferirea asistenţei tehnice pentru implementarea unui sistem modern,
transparent şi previzibil de reglementare a comunicaţiilor, care să corespundă normelor şi
standardelor UE. Valoarea proiectului este de circa 898,3 mii euro, iar durata lui – de
aproape doi ani. Acesta va demara în luna aprilie 2009.
Proiectul va fi axat, în principal, pe două direcţii de activitate: implementarea
reglementărilor stipulate de Legea comunicaţiilor electronice şi instruirea angajaţilor
Agenţiei în vederea aplicării corecte a teoriei şi practicii de reglementare a comunicaţiilor
prevăzute de normele UE. Experţii străini vor efectua, de asemenea, o analiză detaliată a
legislaţiei şi actelor de reglementare a comunicaţiilor electronice din R. Moldova şi vor
avansa recomandări pentru îmbunătăţirea acestora.
„Dezvoltarea reglementării comunicaţiilor” este primul proiect de asistenţă tehnică
acordat de BERD autorităţii de reglementare a comunicaţiilor electronice din R. Moldova
în condiţiile de liberalizare integrală a acestei pieţe. La etapa de constituire, în anii 2000 –
2002, ANRCETI a beneficiat de un proiect similar finanţat de Agenţia Statelor Unite ale
Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).
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II. EVOLUŢIILE PIEŢEI SERVICIILOR DE COMUNICAŢII ELECTRONICE
ÎN ANUL 2008
1. Descriere generală
1.1 Metodologia aplicată
În Raportul dat este utilizată informaţia privind dezvoltarea pieţei în anul 2008,
prezentată Agenţiei de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice,
precum şi datele Biroului Naţional de Statistică (BNS) privind valoarea Produsului
Intern Brut (PIB), numărul populaţiei stabile, a gospodăriilor şi repartizarea geografică a
acestora.
În rapoartele sale anuale din perioada 2004-2007 Agenţia a utilizat datele oficiale
ale BNS privind numărul populaţiei prezente. La începutul anului 2009 BNS a dat
publicităţii numărul populaţiei stabile a R. Moldova şi evoluţia acesteia. Dat fiind faptul
că numărul populaţiei stabile reflectă mai obiectiv situaţia privind ratele de penetrare a
serviciilor de comunicaţii electronice, decât indicatorul anterior (populaţia prezentă), în
Raportul dat, pentru calcularea ratelor de penetrare, a fost utilizat numărul populaţiei
stabile.
Pentru a asigura comparabilitatea indicatorilor privind ratele de penetrare în 2008 cu
indicatorii respectivi ai anilor precedenţi, Agenţia a recalculat ratele de penetrare
publicate în perioada 2004-2007. Astfel, după recalculare, rata de penetrare a serviciilor
de telefonie fixă, în 2007, raportată la 100 de locuitori, a fost estimată la 30,15%, faţă de
31,53%, când a fost calculată în baza numărului populaţiei prezente. Rata de penetrare a
telefoniei mobile pentru 2007 a fost estimată la 52,6%, faţă de calculul anterior de 55%.
În Raportul actual sectorul de comunicaţii electronice este divizat în patru pieţe: de
telefonie fixă, de telefonie mobilă, de acces la Internet şi transport date, de difuzare şi
retransmisie a programelor audiovizuale. Spre deosebire de Raportul anual din 2007,
actualul Raport nu cuprinde piaţa altor servicii, precum au fost cele din domeniul
informaticii, construcţii-montaj reţele de telecomunicaţii, etc. Pentru asigurarea
comparabilităţii datelor, Agenţia a recalculat valoarea pieţei pentru anii precedenţi, ţinând
cont de pieţele prezentate în actualul Raport. Astfel, valoarea recalculată a sectorului de
comunicaţii electronice în 2007 este de 5 mlrd. 099,5 mil. lei.
1.2 Indicatori de bază
În 2008, comunicaţiile electronice s-au menţinut în topul celor mai dinamice
sectoare ale economiei naţionale. În această perioadă, majoritatea segmentelor pieţei au
fost marcate de tendinţe stabile de creştere, cu excepţia sectorului de telefonie fixă, care a
înregistrat o scădere de 5,85%. Potrivit datelor statistice prezentate Agenţiei de către
furnizori, volumul total al vânzărilor pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice a
crescut în 2008, comparativ cu 2007, cu 12,3% şi a constituit circa 5 mlrd. 725,4 mil. lei
(Figura 1). Raportat la valoarea produsului intern brut al ţării (62,84 mlrd. lei), valoarea
sectorului de comunicaţii electronice a atins nivelul de 9,11%.
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Cei mai mari furnizori de servicii de comunicaţii electronice în 2008, în funcţie de
cifra de afaceri, au fost SA ”MOLDTELEOM” – 42,6%, SA ”ORANGE Moldova” –
34,9% şi SA ”MOLDCELL” -13,4%, care au obţinut aproape 91% din venitul înregistrat
în sectorul comunicaţiilor electronice.
Deşi volumul total al vânzărilor în acest sector în 2008 şi-a continuat ascendenţa,
ritmul de creştere -12,3%- a fost mai mic decât în anii precedenţi. Această tendinţă se
explică prin faptul că piaţa de telefonie fixă, pe unele segmente, a arătat semne de declin
(Figura 2).
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Comparativ cu 2007, cota telefoniei fixe în structura pieţei s-a redus, în 2008, cu
7,4 puncte procentuale, iar cota telefoniei mobile, cea a accesului la Internet şi a
serviciilor audiovizuale s-au mărit cu 4,3; 2 şi, respectiv, cu 1,1 puncte procentuale.
Astfel, cota pieţei de telefonie mobilă a atins, în 2008, cifra de 50,9% (Figura 3).
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1.3 Investiţii
În perioada de raport, investiţiile totale în sectorul comunicaţiilor electronice au
crescut cu 1,8% şi au atins cifra de 1,96 mlrd. lei (Figura 4). Cei mai mari investitori în
sector au fost cei trei mari furnizori, care au efectuat împreună peste 75% din totalul
investiţiilor: SA ”MOLDTELECOM” – 23,9%, SA ”ORANGE Moldova” – 36,6% şi
SA ”MOLDCELL” -14,8%.

Reducerea ritmului de creşetere a investiţiilor în sectorul comunicaţiilor
electronice, faţă de anii precedenţi, se explică prin diminuarea în 2008 a volumului
acestora în reţelele fixe. Deşi investiţiile în reţelele mobile, cele de acces la Internet şi în
reţelele audiovizuale au crescut dinamic, diminuarea investiţiilor în reţelele fixe cu 21,1%
a nivelat efectul creşterii pe celelalte segmente ale pieţei (Figura 5).
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În perioada de raport, cele mai mari investiţii au fost efectuate în reţelele mobile –
64,4% din volumul total, acestea fiind în creştere, faţă de 2007, cu 4,4 puncte procentuale
(Figura 6).
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1.4 Abonaţi şi penetrare
După numărul de utilizatori, telefonia mobilă a deţinut, în 2008, poziţia de lider pe
piaţa de comunicaţii electronice (Figura 7) 1 . Situaţia dată se explică, pe de o parte, prin
caracteristicile de utilizare a serviciilor de telefonie mobilă (ele sunt personale, iar cele de
telefonie fixă, acces la Internet şi serviciile audiovizuale sunt utilizate de toţi membrii
unei familii sau lucrătorii unei întreprinderii). Pe de altă parte, serviciile de telefonie
mobilă sunt cel mai larg utilizate de clienţii furnizorilor acestor servicii.

Datele statistice arată că 61,7% din numărul total de abonaţii/utilizatori ai serviciilor
de comunicaţii electronice sunt cei de telefonie mobilă, iar 28,4% - cei de telefonie fixă
(Figura 8 2 )

1

În sectorul servicii de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale sunt incluşi abonaţii la serviciile multicanal prin
cablu şi prin eter codificat (MMDS), DTH.
2
În sectorul servicii de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale sunt incluşi abonaţii la serviciile TV multicanal: prin
cablu TV, MMDS, DTH
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Ca rezultat, la capitolul penetrarea serviciilor de comunicaţii electronice cele mai
mari rate au fost înregistrate pe piaţa telefoniei mobile şi pe cea a telefoniei fixe, iar cele
mai mici – pe piaţa serviciilor de acces la Internet şi cea a serviciilor audiovizuale
multicanal (cablu TV, MMDS, DTH) (Figura 9)
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2. Sectorul servicii de telefonie fixă
2.1 Furnizori
În 2008, pe piaţa serviciilor de telefonie fixă au activat 16 furnizori, cu doi
furnizori mai mulţi decât în 2007. Principalul jucător pe piaţa serviciilor de telefonie fixă
a continuat să fie SA „MOLDTELECOM”. Alţi furnizori, printre care ÎS „Calea Ferată
din Moldova”, SA „Riscom”, “Arax-Impex” SRL, “Sicres” SRL, „Starnet” SRL,
„Transneogrup” SRL, au deţinut împreună, după cifra de afaceri, o cotă de piaţă mai mică
de 2,8%.
2.2 Venit
În 2008, volumul total al vânzărilor pe piaţa de telefonie fixă a scăzut, faţă de
2007, cu 5,85% şi a constituit 2 mlrd. 208 mil. lei (Figura 10). Cifra de afaceri a
furnizorilor alternativi s-a micşorat cu 15,02% şi a ajuns la 60,12 mil. lei, iar cota lor de
piaţă s-a redus de la 3,02% la 2,72%. Totodată, vânzările furnizorului istoric SA
„MOLDTELECOM” au scăzut cu 5,57% şi au atins cifra de 2 mlrd. 148 mil. lei, iar cota
de piaţă al acestuia a crescut de la 96,98%, în 2007, la 97,28%, în 2008.

Cea mai mare cotă în structura cifrei de afaceri înregistrată de furnizorii serviciilor
de telefonie fixă – de 51,7% - a revenit veniturilor obţinute din apelurile internaţionale
(Figura 11). Pe locul doi cu 17,3% s-au plasat veniturile provenite din apelurile spre
reţelele mobile, iar pe locul trei cu 8,9% - veniturile obţinute din abonamente.
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În 2008, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) a scăzut, faţă de 2007, cu 18,6 lei
sau cu 9,97 % şi a constituit 167,8 lei. Această diminuare se datorează în mare parte
efectului de substituţie fix-mobil, care generează reducerea volumului traficului în
reţelele fixe.
2.3 Investiţii
În perioada de raport, suma totală a investiţiilor efectuate în reţelele fixe a scăzut,
faţă de 2007, cu circa 21,17% (-130,3 mil. lei) şi a constituit 485,25 mil. lei.
Cea mai mare parte a investiţiilor – 469,9 mil. lei sau 96,85% din total a fost
efectuată de către SA „MOLDTELECOM” (Figura 12). Furnizorii alternativi au alocat
circa 15,25 mil. lei sau 3,14% din totalul investiţiilor în acest sector. În 2007, furnizorul
istoric a efectuat investiţii în sumă de 607,4 mil. lei sau 98,69% din total.
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Reducerea investiţiilor în reţelele fixe se explică prin factorul maturităţii acestei
pieţe, precum şi prin presiunea exercitată de comunicaţiile mobile asupra celor fixe, care
sporeşte riscul de piaţă al investiţiilor în reţelele fixe. Un alt motiv al reducerii
investiţiilor în telefonia fixă îl constituie substituirea reţelelor tradiţionale PSTN şi ISDN
cu reţelele de tip IP, care sunt mai ieftine şi mai eficiente din punct de vedere economic.
2.4 Abonaţi şi penetrare
În perioada de raport, numărul abonaţilor la serviciile de telefonie fixă a crescut cu
34,69 mii, sau cu 3,21%, şi a depăşit cifra de 1 mil.114 mii. SA „MOLDTELECOM” a
conectat la reţeaua sa 31,39 mii de abonaţi noi sau 90,5% din totalul conectărilor, iar
furnizorii alternativi – 2,29 mii sau 9,5% din conectări.
Circa 18,5% din noii abonaţi la telefonia fixă au fost conectaţi de către SA
„MOLDTELECOM” prin acces radio în baza tehnologiei CDMA 2000 (450 MHz).
Numărul acestor abonaţi s-a majorat cu circa 8,75%: de la 66,32 mii, în 2007, la 72,12
mii, în 2008.
Dintre furnizorii alternativi cei mai mulţi abonaţi au avut, în 2008, „Arax-Impex”
SRL şi „Sicres” SRL. Numărul acestora reprezintă 0,64% şi, respectiv, 0,56% din totalul
abonaţilor la serviciile de telefonie fixă.
Urmare a creşterii numărului de abonaţi la serviciile de telefonie fixă, rata de
penetrare a acestor servicii, raportată la o sută de locuitori, a sporit de la 30,15%, în 2007,
la 31,2%, în 2008 (Figura 13).
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La capitolul penetrarea serviciilor de telefonie fixă, Republica Moldova se situează
pe un loc avansat printre noile state - membre ale Uniunii Europene (UE) (Figura 14).

Sursa: Comisia Europeană, Progress Report on the Single European Electronic Communications Market
2007 (13th report)
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În 2008, SA „MOLDTELECOM”, după numărul de abonaţi, a continuat să deţină
cea mai mare cotă de piaţă - de peste 97,6%. Ceilalţi 15 furnizori alternativi au împărţit
împreună o cotă de piaţă de 2,33% (Tabelul 2.1).
Tabelul 2.1. Cotele de piaţă ale furnizorilor care deţin, după numărul de abonaţi,
peste 0,1% din piaţă
Furnizorul
Moldtelecom
Arax-Impex
Sicres
Calea Ferata din Moldova
Telemedia Group
Riscom

2004

2005

2006

2007

100,00%

99,41%

98,64%

97,87%

2008
97,67%

0,00%

0,00%

0,28%

0,62%

0,64%

0,00%

0,00%

0,30%

0,58%

0,56%

0,00%

0,57%

0,43%

0,44%

0,36%

0,00%

0,00%

0,08%

0,10%

0,33%

0,00%

0,01%

0,24%

0,28%

0,29%

În anul 2008, structura liniilor telefonice nu a suferit schimbări esenţiale. Din
numărul total de linii telefonice, liniile telefonice de bază au constituit 88,18%, cele
cuplate - 4,12%, iar cele prin acces radio, în baza tehnologiei CDMA 2000 1x, - 6,54 %.
Majoritatea absolută (82,03% ) din cele 1,13 mil. linii care pot fi conectate (capacitatea
montată), au fost liniile conectate la centralele digitale sau centralele de comutaţie IP
(Figura 15). Numărul acestora a crescut, faţă de 2007, cu 3,98%. Totodată, numărul
liniilor conectate la centralele analogice s-a redus cu 21,12%, iar cota acestora a constituit
17,97%. Sporirea capacităţilor montate la centralele digitale se datorează lansării a noi
capacităţi de reţea, inclusiv a celor de tipul WLL şi IP/NGN, precum şi înlocuirii
capacităţilor analogice cu cele digitale, cu comutaţie de canale şi comutaţie de pachete.

2.5 Utilizarea serviciilor
În perioada de raport, volumul total al traficului în reţelele de telefonie fixă s-a
micşorat, faţă de 2007, cu 5,32% şi a atins cifra de 4,974 mlrd. minute (Figura 16).
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Această scădere a fost cauzată de diminuarea volumului traficului la majoritatea tipurilor
de trafic: local, interurban şi de interconectare.

În 2008, structura traficului în reţelele fixe nu a suferit schimbări esenţiale faţă de
2007 (Figura 17). A prevalat, cu 67,53% din total, traficul apelurilor în cadrul reţelelor
proprii ale furnizorilor de telefonie fixă, acesta fiind într-o descreştere uşoară faţă de
nivelul de 68,8% înregistrat în 2007.
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Analiza traficului în reţelele fixe arată că ponderea traficului local în structura
traficului total a continuat să scadă. În 2008, acesta s-a micşorat, faţă de 2007, cu 1,32
puncte procentuale. Tendinţa dată se explică prin creşterea externalităţilor de reţea pentru
furnizorii de telefonie fixă, precum şi prin migrarea traficului fix tradiţional spre reţele
mobile sau IP. Totodată, este necesar de menţionat că în 2008, în raport cu 2007, cota
traficului internaţional de plecare/sosire s-a majorat cu 4,03 puncte procentuale.
2.6 Accesul la serviciile de telefonie fixă în unităţile administrative
În 2008, penetrarea serviciilor de telefonie fixă, raportată la 100 de locuitori, a
constituit 31,2%. Astfel, rata de penetrare a acestor servicii, conform capacităţii montate,
stabilită în Programul de telefonizare a ţării pentru anii 2005-2010 (aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1234 din 10.11.2004) în mărime de 31,1% pentru anul 2008, a
fost depăşită cu 0,1 puncte procentuale.
Rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă pe menajuri a atins nivelul de
96,94%. În localităţile urbane acest indicator a constituit 132,23%, iar în localităţile
rurale – 73,18% (Tabelul 2.2).
Tabelul 2.2. Penetrarea serviciilor de telefonie fixă pe unităţile administrative
Nr.
de
ordine

Localitatea

Penetrarea serviciilor de telefonie fixă:

Cota

TOTAL
pe menaje

în localităţi
urbane

în localităţi
rurale

liniilor

1

Municipiul Chişinău

139,27%

N/D

N/D

31,17%

2

UTA Gagauz-Eri

124,23%

112,03%

132,94%

5,03%

3

Municipiul Bălţi

108,25%

N/D

N/D

4,61%

4

Raionul Călăraşi

96,20%

118,56%

89,04%

1,87%

5

Raionul Ialoveni

95,36%

123,31%

89,99%

2,50%

6

Raionul Taraclia

90,51%

107,71%

82,13%

1,04%

89,69%

118,40%

78,21%

2,36%

88,07%

118,51%

80,35%

1,60%

3

7

Raionul Cimislia

8

Raionul Nisporeni

9

Raionul Orhei

87,28%

132,14%

73,80%

3,00%

10

Raionul Donduşeni

86,49%

97,44%

83,53%

1,45%

11

Raionul Străşeni

86,16%

107,41%

80,14%

2,13%

12

Raionul Soroca

84,82%

134,29%

64,81%

2,65%

13

Raionul Cauşeni

84,59%

107,17%

77,01%

2,25%

14

Raionul Briceni

83,90%

115,42%

76,92%

2,20%

15

Raionul Glodeni

83,77%

114,58%

77,09%

1,65%

16

Raionul Ştefan Vodă

83,62%

125,77%

77,93%

1,74%

17

Raionul Hinceşti

82,81%

113,26%

77,99%

2,78%

18

Raionul Ungheni

82,78%

105,61%

71,44%

2,73%

19

Raionul Teleneşti

81,25%

117,07%

77,03%

1,69%

20

Raionul Anenii Noi

81,12%

137,12%

73,88%

1,96%

21

Raionul Criuleni

81,18%

119,66%

78,08%

2,46%

22

Raionul Leova

81,05%

107,06%

69,80%

1,18%

23

Raionul Singerei

80,23%

105,57%

74,55%

2,11%

3

Datele privind penetrarea în raioanele Rezina, Cimişlia şi Criuleni reflectă valoarea medie ponderată a penetrării în raioanele
Rezina şi Şoldăneşti, Cimişlia şi Basarabeasca, Criuleni şi Dubăsari, respectiv.
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Raionul Edineţ

80,19%

106,90%

69,83%

2,18%

25

Raionul Rezina

79,69%

125,19%

69,78%

2,28%

26

Raionul Drochia

79,24%

123,82%

68,85%

2,29%

27

Raionul Rişcani

77,37%

116,50%

68,69%

1,83%

28

Raionul Făleşti

75,73%

114,77%

68,06%

2,20%

29

Raionul Ocnita

74,76%

83,82%

70,59%

1,44%

30

Raionul Floreşti

70,84%

102,49%

63,48%

2,10%

31

Raionul Cahul

66,30%

112,34%

43,07%

2,22%

32

Raionul Cantemir

64,53%

120,56%

60,93%

1,31%

33

Raionul Basarabeasca

N/D

N/D

N/D

N/D

34

Raionul Dubăsari

N/D

N/D

N/D

N/D

35

Raionul Soldaneşti

N/D

N/D

N/D

N/D

36

Total

96,94%

132,23%

73,18%

100%

2.7 Concluzii
Sectorul de telefonie fixă a atins faza maturităţii, iar pe unele segmente arată
semne de declin. Astfel, dacă în 2008 numărul de abonaţi a crescut cu 3,21%, atunci
valoarea pieţei a scăzut cu mai bine de 5%.
În fond, piaţa telefoniei fixe din R. Moldova se dezvoltă conform tendinţei
generale de îngustare a acesteia. Tendinţa dată este generată de substituţia serviciilor fixe
cu cele mobile şi de presiunea comunicaţiilor IP. În viitor fenomenul de substituţie a
serviciilor fixe cu cele mobile va cauza diminuarea continuă a traficului în reţelele fixe,
iar presiunea comunicaţiilor IP va conduce la scăderea tarifelor la serviciile de telefonie
fixă şi, ca rezultat, la reducerea veniturilor furnizorilor din prestarea acestor servicii.
Ţinând cont de necesitatea obiectivă a rebalansării tarifelor aplicate de principalul jucător
pe această piaţă – SA „MOLDTELECOM”, aducerea acestor tarife la nivelul costurilor
va permite stabilizarea pe termen scurt a veniturilor provenite din serviciile de telefonie
fixă. Totodată, migrarea traficului fix spre reţelele mobile ar putea fi însoţit şi de
migrarea abonaţilor de telefonie fixă spre cea mobilă.
Pe termen lung îngustarea pieţei serviciilor de telefonie fixă tradiţională este
inevitabilă, în termeni de venituri, abonaţi, trafic. Creşterea ratei de penetrare a telefoniei
fixe ar putea să se stopeze, iar o parte din funcţiile sociale exercitate în prezent de
telefonia fixă vor fi preluate de telefonia mobilă. Pentru a opri declinul sau chiar pentru a
relansa piaţa de telefonie fixă la capitolul abonaţi, este absolut necesar de a dezvolta
serviciile VoIP, în special cele de tipul Voice over Broadband. Experienţa statelor
europene demonstrează că, în pofida stagnării acestui sector, numărul de abonaţi la
telefonia fixă poate creşte în cazurile când sunt implementate serviciile VoIP, există
concurenţă pe segmentul de acces la Internet în bandă largă şi este implementat un cadru
echilibrat de interconectare, cu aplicarea unor preţuri orientate spre costuri.
Scăderea iminentă a veniturilor în acest sector va impune furnizorii (în special
operatorul istoric) să-şi eficientizeze activităţile, să asigure migrarea treptată a reţelelor
de tip PSTN/ISDN către reţelele IP şi să efectueze investiţii în reţelele în bandă largă.
3. Sectorul servicii de telefonie mobilă
3.1 Furnizori
În 2008, pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă au activat patru furnizori: SA
„ORANGE MOLDOVA”, SA „MOLDCELL”, SRL „EVENTIS Mobile”, care
furnizează servicii în standardul GSM, şi SA „MOLDTELECOM”, care furnizează sub
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marca comercială „UNITE” servicii de telefonie mobilă în standardul CDMA 2000,
banda de frecvenţe 450 MHz.
SA „ORANGE MOLDOVA” şi-a lansat serviciile sale în octombrie 1998, SA
„MOLDCELL” - în aprilie 2000, SA „MOLDTELECOM” – în martie 2007 şi SRL
«EVENTIS Mobile” – în decembrie 2007.
Primii trei furnizori au primit, în 2008, în temeiul cererilor depuse, licenţe pentru
furnizarea serviciilor de comunicaţii mobile de generaţia a treia (3G). SA „ORANGE
MOLDOVA” a obţinut licenţa în august 2008, SA „MOLDCELL” - în septembrie, iar
SA „MOLDTELECOM” – în decembrie 2008. SA „MOLDCELL” şi-a lansat reţeaua sa
HSPA în octombrie 2008, iar SA „ORANGE MOLDOVA” - în noiembrie 2008.
Tabelul 2.3. Furnizorii de servicii de telefonie mobilă şi tehnologiile utilizate de
ei

Furnizor
SA „ORANGE
MOLDOVA”
SA „MOLDCELL”
SA „MOLDTELECOM”
SRL„EVENTIS Mobile”

CDMA 1x/EVGSM DO

GPRS EDGE HSPA

−
−
−

−
−

−

−
−

3.2 Venit
În perioada de raport, volumul total al vânzărilor înregistrat de furnizorii de
telefonie mobilă a crescut, faţă de 2007, cu 22,6%, sau cu 537,5 mil. lei, şi a atins cifra de
2 mlrd. 914,7 mil.lei (Figura 18).
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Această creştere a fost determinată, în cea mai mare parte, de majorarea cifrei de
afaceri a SA „ORANGE MOLDOVA” cu 19,4% (+324,65 mil. lei). Vânzările SA
„MOLDCELL” au crescut cu 15,3% (+101,8 mil. lei), iar ale SA „MOLDTELECOM” –
de circa 3,5 ori (+99,2 mil. lei). Astfel, în 2008 cifra de afaceri înregistrată de SA
”ORANGE MOLDOVA” a depăşit nivelul de 1,99 mlrd. lei, a SA „MOLDCELL” –
767,2 mil. lei, a SA „MOLDTELECOM” – 138,4 mil. lei şi a SRL ”EVENTIS Mobile”
– 11,9 mil.(Figura 19).

După cifra de afaceri, în 2008 cota de piaţă a SA ”ORANGE MOLDOVA” a
constituit 68,2%, a SA „MOLDCELL” – 26,3%, a SA „MOLDTELECOM” – 4,7%, iar
cea a SRL ”EVENTIS Mobile” – peste 0,4% (Figura 20).
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În structura cifrei de afaceri, înregistrată în 2008 de furnizorii de reţele mobile, cea
mai mare cotă – de 61,8% - a revenit veniturilor provenite din furnizarea serviciilor
vocale. Veniturile obţinute de la furnizarea serviciilor de interconectare cu alte reţele au
constituit 29,1%, iar cele provenite din serviciile SMS - 6% (Figura 21).
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În perioada de raport, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de
telefonie mobilă a însumat 112,8 lei sau 10,9 USD 4 . Cel mai mare ARPU – de 152 lei - a
fost înregistrat de SA „MOLDTELECOM”. SA ”ORANGE MOLDOVA” a obţinut un
ARPU estimat la 114,9 lei, SA „MOLDCELL” – 103,5 lei, iar SRL „ EVENTIS Mobile”
- 90,8 lei (Figura 22).

3.3 Investiţii
În 2008, volumul investiţiilor în sectorul telefoniei mobile a crescut, faţă de 2007, cu
5,7% şi a însumat 1 mlrd. 224,6 mil. lei. Cea mai mare contribuţie la atingerea acestei
cifre a avut-o SA „ORANGE MOLDOVA” cu o cotă de 58,62%, urmată de SA
„MOLDCELL” – cu 23,75%, SA „MOLDTELECOM” – cu 9,8% şi SRL„EVENTIS
Mobile” - cu 7,83%.
3.4 Utilizatori şi penetrare
În perioada de raport, numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a
crescut, faţă de 2007, cu 540,6 mii, sau cu 28,7%, şi a atins cifra de 2 mil. 423,4 mii
(Figura 23).

4

Nivel determinat în baza ratei medii oficiale de schimb al MDL/USD de 10,3895 lei stabilită de BNM.
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Cea mai mare creştere a bazei de utilizatori, în 2008, a înregistrat SA„ORANGE
MOLDOVA”- de 355,3 mii sau cu 27,9% mai mult decât în 2007. La 31 decembrie 2008
acest furnizor avea peste 1,6 mil. de utilizatori. Numărul clienţilor SA „MOLDCELL” a
crescut cu 22% şi a atins cifra de 679 mii. Baza de utilizatori ai SA „MOLDTELECOM”
a sporit cu 83,2% şi a constituit peste 98 mii. SRL „EVENTIS Mobile” a conectat la
reţeaua sa 17,7 mii de utilizatori noi, numărul total al acestora ridicându-se la 19,8 mii
(Figura 24).
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În 2008, structura pieţei, după numărul de utilizatori, nu a suferit schimbări
esenţiale. Cota de piaţă a SA „ORANGE MOLDOVA”a constituit 67,1% , a SA
„MOLDCELL” - peste 28%, a SA „MOLDTELECOM” - 4,05% şi a SRL ”EVENTIS
Mobile” – 0,82%.(Figura 25).
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Datorită creşterii semnificative a numărului de utilizatori, rata de penetrare a
serviciilor de telefonie mobilă, raportată la o sută de locuitori, a crescut în 2008, faţă de
2007, cu 28,9% (sau cu 15,2 puncte procentuale) şi a ajuns la nivelul de 67,8% (Figura
26).

Comparativ cu nivelul mediu al penetrării serviciilor de telefonie mobilă în alte
state europene, rata de penetrare a acestor servicii în R. Moldova este scăzut şi dispune de
rezerve mari de creştere (Figura 27).
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Sursa: Comisia Europeană (datele pentru ţările membre ale UE sunt pentru finele lui 2007). IKSConsulting (pentru Ucraina, datele la 31.07.2008)

Deşi în structura utilizatorilor de telefonie mobilă au continuat să prevaleze
utilizatorii cu cartele pre-plătite, numărul acestora s-a redus, iar ponderea utilizatorilor
de servicii post-paid a sporit, faţă de 2007, cu 3,9 puncte procentuale (Figura 28).
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3.5 Utilizarea serviciilor
În 2008, traficul total de voce înregistrat în reţelele publice mobile a crescut, faţă
de 2007, cu 79.6% şi a constituit peste 2,67 mlrd. minute (Figura 29).

Analiza datelor statistice raportate de furnizori arată o majorare semnificativă a
traficului de toate tipurile. Cele mai mari ritmuri de creştere au fost înregistrate de traficul
în interiorul reţelelor de telefonie mobilă (+118,8%), de traficul internaţional (+65,7%) şi
de traficul între reţelele mobile (+60,9%). Traficul cu reţelele fixe a sporit cu 10,8%,
această majorare fiind mai mică decât ritmul de creştere a numărului de utilizatori ai
telefoniei mobile.
În structura traficului mobil ponderea apelurilor în interiorul reţelelor şi ale
apelurilor internaţionale a crescut în mod semnificativ, iar ponderea celorlalte tipuri de
trafic a înregistrat o diminuare uşoară (Figura 30).
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Tendinţa de creştere a traficului vocal în reţelele mobile a fost susţinută şi de
majorarea semnificativă a numărului de mesaje SMS expediate (Figura 31).

Din totalul de 1,03 mlrd. de SMS, 71,4% au fost expediate de utilizatorii SA
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”ORANGE MOLDOVA” şi 27,3% - de clienţii SA „MOLDCELL”. Restul 1,3% din
numărul total de SMS au fost expediate de utilizatorii SA „MOLDTELECOM” şi SRL
”EVENTIS Mobile”.
3.6 Acoperire
Potrivit rapoartelor prezentate Agenţiei de către furnizori, la 31 decembrie 2008
reţeaua 2G operată de SA „ORANGE MOLDOVA” avea o acoperire de 97,88% (+2,27
puncte procentuale) din teritoriul R. Moldova şi 99,2%(+1,02 p.p.) din populaţia ţării, SA
„MOLDCELL” - de 96,46% (+1,63 p.p.) şi, respectiv, de 96,02% (+3,23 p.p.). SA
„MOLDTELECOM” a raportat un grad de acoperire geografică a reţelei sale CDMA
2000 1x de 97,2% şi de 92,1% din populaţia ţării, iar SRL ”EVENTIS Mobile” - de
39,0% şi, respectiv, de 48,0%.
3.7 Concluzii
Rezultatele înregistrate în 2008 demonstrează că telefonia mobilă continuă să fie
unul din cele mai dinamice sectoare ale pieţei de comunicaţii electronice din ţară.
Totodată, trebuie să constatăm că, deşi rata de penetrare a telefoniei mobile a atins, în
2008, nivelul de 67,8%, ea este mult mai joasă decât nivelul înregistrat pe pieţele ţărilor
vecine.
În toamna anului 2008, au fost lansate servicii noi transport date prin reţelele
mobile în baza tehnologiei 3G Apel Video şi servicii 3,5G Internet mobil. Furnizarea
serviciilor de acces la Internet mobil şi a serviciilor suplimentare prin reţelele mobile va
constitui un factor important de majorare a vânzărilor realizate de furnizorii de telefonie
mobilă. Agenţia aşteaptă lansarea în anul 2009 a încă unei reţele mobile 3G – HSPA.
Potrivit estimărilor Agenţiei, furnizorii de Internet mobil vor exercita o anumită presiune
asupra tehnologiilor de acces în bandă largă prin fir.
Traficul în reţelele mobile va continua să crească, iar cel mai rapid va creşte
traficul în propriile reţele ale furnizorilor – tendinţă cristalizată în ultimii ani. Aceasta
poate fi un indice al unor posibile preţuri înalte pentru serviciile de interconectare între
furnizorii serviciilor de telefonie mobilă.
4. Sectorul servicii de acces la Internet şi transport date
4.1 Furnizori
În 2008, pe piaţa serviciilor de acces la Internet şi transport date au activat 56 de
furnizori. Primii zece furnizori, care au deţinut împreună, în funcţie de cifra de afaceri,
circa 95% din piaţă sunt: SA ”MOLDTELECOM” (60,3%), SRL „Starnet” (9%), SA
”Telemedia Group” (6,3%), SRL ”Sun Communications” (5,4%), ÎS „Centrul de
Telecomunicaţii Speciale” (4,3%), ÎS „Molddata” (3,1%), SRL „Arax-Impex” (2,7%),
SRL „Globnet” (1,8%), SRL „Danis Net” (0,9%) şi AO ”Renam” (0,8%).
4.2 Venit
Volumul vânzărilor înregistrat în 2008 de către furnizorii serviciilor de acces la
Internet şi transport date a crescut, faţă de 2007, cu 61,8% şi a alcătuit 366,1 mil. lei,
dintre care 220,6 mil. revin SA”MOLDTELECOM”, 33 mil. – SRL ”Starnet”, 22,9 mil. –
SA ”Telemedia Group”. Ceilalţi furnizori au înregistrat împreună o cifră de afaceri de
89,6 mil. lei (Figura 32).
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Poziţia de lider pe acest segment de piaţă, în funcţie de cifra de afaceri, a fost
menţinută de SA „MOLDTELECOM”, care a deţinut, în 2008, o cotă de piaţă de 60,3%.
Companiei „Starnet” i-a revenit 9,0%, SA „Telemedia Group” – 6,3%, altor furnizori –
24,5% din piaţă (Figura 33).
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4.3 Investiţii
În perioada de raport, investiţiile în sectorul acces la Internet şi transport date au
sporit, faţă de 2007, cu 39,67% şi au constituit 152,7 mil. lei (Figura 34). Cele mai mari
investiţii - 68,1% din suma totală - au fost efectuate de SA ”MOLDTELECOM” şi de
SRL „Starnet” - 20,1%.

4.4 Abonaţi şi penetrare
Numărul abonaţilor la serviciile de acces la Internet la puncte fixe a crescut, în
2008, cu 41,4% şi atins cifra de 155,78 mii. Dintre aceştia circa 40,67 mii 5 au fost
abonaţi la serviciile de acces la Internet prin dial-up, iar peste 115,1 mii – la Internet în
bandă largă (Figura 35).

5

Inclusiv utilizatorii serviciilor dial-up fără contract.
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De menţionat că, în 2008, numărul de clienţi dial-up s-a diminuat pentru prima
dată în istoria Internet –ului în R. Moldova, iar numărul abonaţilor la serviciile în bandă
largă a crescut în mod semnificativ (Figura 36). Această tendinţă se explică prin lansarea
a noi oferte pentru serviciile de acces la Internet în bandă largă, extinderea geografică a
serviciilor şi migrarea clienţilor dial-up către serviciile în bandă largă.
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4.4.1 Utilizatori Internet la puncte mobile
În perioada de raport, numărul total al utilizatorilor de acces la Internet prin
reţelele mobile, efectuate în baza tehnologiilor GPRS/EDGE, HSPA, CDMA 2000 1x şi
EV-DO, a crescut, faţă de 2007, cu 115,4% şi a constituit circa 1 mil. 437 mii, iar rata de
penetrare a serviciilor de acces la Internet prin aceste reţele a atins nivelul de 40,28%.
Numărul mare al utilizatorilor serviciilor de acces la Internet mobil se datorează, în
principal, conexiunilor WAP, utilizării legăturilor GPRS/EDGE pentru personalizarea
telefoanelor mobile, utilizarea telefoanelor în calitate de terminale şi, în cea mai mică
parte, datorită utilizării telefoanelor mobile în calitate de modeme pentru accesarea
Internet-ului de pe PC - uri sau laptop - uri.
4.4.2 Utilizatori 3G
La finele anului 2008, doi furnizori de servicii de comunicaţii mobile de generaţia
a treia (3G) – SA „MOLDCELL” şi SA ”ORANGE MOLDOVA” – au raportat 188,3
mii de utilizatori ai serviciilor 3G, dintre care SA „MOLDCELL”– circa 182,1 mii
utilizatori, iar SA ”ORANGE MOLDOVA” – circa 6,2 mii utilizatori. Această diferenţă a
numărului de utilizatori ai celor doi furnizori se datorează faptului că, în perioada de
raport, SA „MOLDCELL”, în scopul testării serviciilor, a oferit clienţilor săi posibilitatea
de a utiliza gratuit serviciile 3G.
4.4.3 Penetrarea serviciilor de acces la Internet la puncte fixe
La finele anului 2008 rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte
fixe, raportată la o sută de locuitori, a constituit circa 4,37%, iar a celor în bandă largă –
de 3,23% (Figura 37).

Penetrarea serviciilor de acces la Internet pe menajuri a crescut, în 2008, cu circa 4
puncte procentuale şi a atins nivelul de 13,76 abonaţi la 100 de menajuri, dintre care
10,17 – sunt abonaţi la serviciile în bandă largă (Figura 38).
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4.4.4 Servicii de acces la Internet în bandă largă
În 2008, segmentul servicii de acces la Internet în bandă largă a cunoscut o
creştere semnificativă. Astfel, numărul de abonaţi la aceste servicii a crescut cu 144,1%:
de la 47,2 mii, în 2007, la 115,12 mii, în 2008 (Figura 39).
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În perioada de raport, cea mai mare cotă a pieţei accesului la serviciile în bandă
largă, în funcţie de numărul abonaţilor – 71,6% - a deţinut-o SA ”MOLDTELECOM”, în
creştere cu 15,5 puncte procentuale faţă de anul 2007 (Figura 40).

Majorarea cotei de piaţă a SA ”MOLDTELECOM” a fost cauzată de creşterea
numărului de abonaţi noi conectaţi de acest furnizor la reţeaua sa, creştere ce s-a
desfăşurat în ritmuri mai mari decât cele înregistrate de furnizorii alternativi (Figura 41).
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În perioada de raport, creşterea numărului de conectări nete la Internet prin ADSL
a fost determinată exclusiv de conectările noilor abonaţi de către SA
”MOLDTELECOM”. Această companie a conectat prin ADSL la reţeaua sa aproape 54
mii de abonaţi noi, iar toţi furnizorii alternativi au înregistrat o reducere a bazei comune
de abonaţi prin ADSL (Figura 42).

Cota semnificativă a SA ”MOLDTELECOM” în conectările nete de abonaţi în
bandă largă se datorează, pe de o parte, utilizării largi de către acest furnizor a tehnologiei
ADSL, iar pe de altă parte, lipsei accesului efectiv la bucla locală pentru furnizorii
alternativi, precum şi a prezenţei reduse a infrastructurii alternative în afara mun.
Chişinău.
După tipul tehnologiilor utilizate la furnizarea serviciilor de acces la Internet în
bandă largă, cea mai răspândită formă de acces, în 2008, a fost tehnologia ADSL (Figura
43).
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În perioada de raport, numărul abonaţilor la Internet în baza ADSL a crescut, faţă
de 2007, cu 145,7% şi a constituit circa 78,2% din totalul abonaţilor în bandă largă
(Figura 44). Totodată, ponderea abonaţilor la Internet în baza tehnologiilor FTTH/LAN a
sporit cu 4,1 puncte procentuale.
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Ponderea semnificativă a abonaţilor la Internet prin ADSL se explică prin
disponibilitatea geografică a buclei telefonice locale, rapiditatea, simplitatea şi investiţiile
relativ mici necesare pentru desfăşurarea reţelelor ADSL.
În comparaţie cu statele din Uniunea Europeană, rata de penetrare a accesului la
Internet în bandă largă în R. Moldova este, deocamdată, foarte joasă (Figura 45).

Sursa. Comisia Europiană (Ianuarie 2008)
* Datele pentru Estonia, Franţa, Lituania, Olanda sunt din octombrie 2007
* Datele pentru Ucraina – trimestrul 3 2008. Sursa: IKS-Consulting

4.4.5 Dezvoltarea serviciilor de acces în bandă largă 6 în unităţile administrative
Dezvoltarea serviciilor de acces la Internet în bandă largă, în funcţie de teritoriu, se
caracterizează printr-o înaltă concentrare a abonaţilor în mun. Chişinău, unde sunt
concentraţi 65,6% din toţi abonaţii la Internet în bandă largă din ţară. Abonaţii la
serviciile în bandă largă din localităţile urbane constituie 91,78% din totalul de abonaţi pe
ţară, iar abonaţii prin ADSL – 78,19% (Tabelul 2.4).
Tabelul 2.4. Accesul la serviciile în bandă largă în funcţie de teritoriu şi tehnologie
din care in:

din care:

TOTAL
abonaţi

Ponderea

localităţi

localităţi

prin

prin

prin

prin

prin

în BL

din total

urbane

rurale

ADSL

FTTx

LAN 7

Cablu
TV

Radio

Municipiul
Chişinău

75 543

65,6%

75 543

N/D

50 895

13 137

4 263

7 146

102

2

Municipiul Bălţi

4 944

4,3%

4 944

N/D

4 944

0

0

N/D

0

3

UTA Gagauz-Eri

3 531

3,1%

2 524

1 007

3 531

0

0

0

0

4

Raionul Ialoveni

2 041

1,8%

952

1 089

2 041

0

0

0

0

nr.
de
ordi
ne
1

Unitatea
administrativă

6

Datele se referă la accesul la puncte fixe şi nu cuprind utilizatorii reţelelor 3G
7 Abonaţi prin reţele “de cartier”
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5

Raionul Orhei

2 011

1,7%

1 672

339

1 551

348

94

0

18

6

Raionul Cahul

1 992

1,7%

1 821

171

1 992

0

0

0

0

7

Raionul Ungheni

1 986

1,7%

1 773

213

1 986

0

0

0

0
0

8

8

Raionul Cimişlia

1 707

1,5%

1 220

487

1 707

0

0

0

9

Raionul Străşeni

1 553

1,3%

975

578

1 553

0

0

0

0

10

Raionul Edineţ

1 375

1,2%

1 163

212

1 375

0

0

0

0

11

Raionul Soroca

1 346

1,2%

1 194

152

1 346

0

0

0

0

12

Raionul Drochia

1 299

1,1%

970

329

1 299

0

0

0

0

13

Raionul Anenii noi

1 252

1,1%

647

605

1 252

0

0

0

0

14

Raionul Hînceşti

1 248

1,1%

872

376

1 248

0

0

0

0

15

Raionul Căuşeni

1 179

1,0%

875

304

1 179

0

0

0

0

16

Raionul Briceni

1 176

1,0%

718

458

1 176

0

0

0

0

17

Raionul Rezina

1 087

0,9%

884

203

1 087

0

0

0

0

18

Raionul Sîngerei

809

0,7%

584

225

809

0

0

0

0

19

Raionul Floreşti

805

0,7%

711

94

805

0

0

0

0

20

Raionul Călăraşi

786

0,7%

632

154

786

0

0

0

0

21

761

0,7%

368

393

761

0

0

0

0

22

Raionul Criuleni
Raionul Ştefan
Vodă

751

0,7%

482

269

751

0

0

0

0

23

Raionul Făleşti

706

0,6%

514

192

706

0

0

0

0

24

Raionul Rîşcani

703

0,6%

512

191

703

0

0

0

0

25

Raionul Ocniţa

689

0,6%

443

246

689

0

0

0

0

26

Raionul Taraclia

661

0,6%

529

132

661

0

0

0

0

27

Raionul Nisporeni

564

0,5%

429

135

564

0

0

0

0

28

Raionul Cantemir

564

0,5%

223

341

564

29

Raionul Leova

546

0,5%

449

97

546

0

0

0

0

30

Raionul Glodeni

519

0,5%

403

116

519

0

0

0

0

31

Raionul Teleneşti

500

0,4%

278

222

500

0

0

0

0

32

Raionul Donduşeni

493

0,4%

358

135

493

0

0

0

0

33

Raionul Dubăsari

N/D 9

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

34

Raionul Şoldaneşti
Raionul
Basarabeasca

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

TOTAL

115 127

105 662

9 465

7 146

120

100,00%

91,78%

8,22%

13 485
11,71
%

4 357

Ponderea în total

90 019
78,19
%

3,78%

6,21%

0,10%

35

100%

Concurenţa reţelelor FTTx/LAN şi a celor de cablu TV cu reţelele de tip ADSL se
manifestă deocamdată numai în mun. Chişinău, iar în celelalte raioane ale republicii
predomină accesul prin ADSL (Tabelul 2.5).
Tabelul 2.5. Penetrarea serviciilor de acces în bandă largă în funcţie de teritoriu şi
tehnologie
Penetrarea serviciilor în BL:
nr. de
ordine

Unitatea administrativă

pe
gospodării

in
localităţi

in
localităţi

total

urbane

rurale

Utilizarea tehnologiilor de acces în BL:
ADSL

FTTx

LAN

10

Cablu

Radio

TV

1

Municipiul Chişinău

30,8%

33,4%

N/D

67,4%

17,4%

5,6%

9,5%

0,1%

2

Municipiul

10,6%

10,9%

N/D

100%

0%

0%

N/D

0%

Bălţi

8

Datele despre abonaţii din raioanele Cimişlia, Rezina şi Criuleni includ şi abonaţii din raioanele Basarabeasca, Şoldăneşti şi,
respectiv, din Dubăsari.
9
Numărul de abonaţi din raioanele Dubăsari, Şoldăneşti şi Basarabeasca este inclus în numărul abonaţilor din raioanele Criuleni,
Rezina şi, respectiv, din Cimişlia.
10 Aici sunt indicaţi abonaţii prin reţelele “de cartier”.
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3

UTA Gagauz-Eri

7,9%

13,6%

3,9%

100%

0%

0%

0%

0%

4

Raionul Ialoveni

7,1%

20,5%

4,5%

100%

0%

0%

0%

0%

5

Raionul Rezina 11

6,7%

25,4%

1,6%

100%

0%

0%

0%

0%

6

Raionul Cimişlia

5,9%

14,8%

2,4%

100%

0%

0%

0%

0%

7

Raionul Străşeni

5,7%

16,2%

2,7%

100%

0%

0%

0%

0%

8

Raionul Ungheni

5,5%

14,8%

0,9%

100%

0%

0%

0%

0%

9

Raionul Cahul

5,4%

14,8%

0,7%

100%

0%

0%

0%

0%

10

Raionul Orhei

5,3%

19,2%

1,2%

77,1%

17,3%

4,7%

0,0%

0,9%

11

Raionul Taraclia

5,2%

12,8%

1,6%

100%

0%

0%

0%

0%

12

Raionul Anenii noi

4,7%

21,3%

2,6%

100%

0%

0%

0%

0%

13

Raionul Edineţ

4,6%

14,0%

1,0%

100%

0%

0%

0%

0%

14

Raionul Drochia

4,1%

16,2%

1,3%

100%

0%

0%

0%

0%

15

Raionul Briceni

4,1%

13,8%

1,9%

100%

0%

0%

0%

0%

16

Raionul Căuşeni

4,0%

11,9%

1,4%

100%

0%

0%

0%

0%

17

Raionul Soroca

3,9%

12,1%

0,6%

100%

0%

0%

0%

0%

18

Raionul Leova

3,4%

9,3%

0,9%

100%

0%

0%

0%

0%

19

Raionul Hînceşti

3,4%

17,3%

1,2%

100%

0%

0%

0%

0%

20

Raionul Cantemir

3,2%

16,6%

2,1%

100%

0%

0%

0%

0%

21

Raionul Ştefan Vodă

3,3%

17,7%

1,3%

100%

0%

0%

0%

0%

22

Raionul Ocniţa

3,3%

6,7%

1,7%

100%

0%

0%

0%

0%

23

Raionul Călăraşi

3,0%

12,3%

0,7%

100%

0%

0%

0%

0%

24

Raionul Nisporeni

2,83%

10,6%

0,8%

100%

0%

0%

0%

0%

25

Raionul Sîngerei

2,80%

11,0%

1,0%

100%

0%

0%

0%

0%

26

Raionul Rîşcani

2,71%

10,9%

0,9%

100%

0%

0%

0%

0%

27

Raionul Donduşeni

2,69%

9,2%

0,9%

100%

0%

0%

0%

0%

28

Raionul Floreşti

2,48%

11,6%

0,4%

100%

0%

0%

0%

0%

29

Raionul Glodeni

2,41%

10,5%

0,7%

100%

0%

0%

0%

0%

30

Raionul Criuleni

2,29%

14,9%

1,3%

100%

0%

0%

0%

0%

31

Raionul Făleşti

2,22%

9,8%

0,7%

100%

0%

0%

0%

0%

32

2,19%

11,5%

1,1%

100%

0%

0%

0%

0%

33

Raionul Teleneşti
Raionul
Basarabeasca

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

34

Raionul Dubăsari

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

35

Raionul Şoldaneşti

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

TOTAL

10,2%

23,2%

1,4%

8,0%

1,2%

0,4%

0,6%

0,01%

Utilizarea aproape absolută a tehnologiei ADSL pentru conectarea abonaţilor în
bandă largă în localităţile din afara mun. Chişinău, iar în majoritatea raioanelor – doar a
tehnologiei ADSL, se datorează răspândirii geografice a reţelelor telefonice, a
investiţiilor suplimentare mici necesare pentru derularea reţelelor ADSL, precum şi
termenelor reduse pentru executarea acestor lucrări. Pe de altă parte, lipsa infrastructurii
alternative de transport de capacităţi mari şi a unor oferte de linii închiriate la nivel
naţional la preţuri rezonabile reprezintă impedimente în calea competiţiei pe segmentul
accesului în bandă largă în localităţile din afara razei mun. Chişinău.
4.5 Concluzii
În 2008, piaţa serviciilor de acces la Internet, mai ales în bandă largă, a fost cel
mai dinamic segment al sectorului de comunicaţii electronice. Această tendinţă se va
menţine şi în următorii 4-5 ani. Totodată, penetrarea serviciilor de acces la Internet, în
11

Datele despre penetrarea serviciilor în raioanele Cimişlia, Rezina şi Criuleni reflectă penetrarea medie ponderată în raioanele
Cimişlia şi Basarabeasca, Rezina şi Şoldăneşti, Criuleni şi Dubăsari, respectiv.
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special al celui în bandă largă, se află la un nivel redus în comparaţie cu cel din alte ţări
europene.
Dezvoltarea furnizorilor alternativi de servicii în bandă largă în afara mun.
Chişinău este îngreunată de lipsa infrastructurii alternative de fibră optică interurbană şi
de preţurile înalte pentru linii închiriate. De asemenea, dezvoltarea concurenţei pe această
piaţă este constrânsă de lipsa accesului efectiv al furnizorilor alternativi la bucla
telefonică locală.
Dezvoltarea accesului prin FTTB în mun. Chişinău de către furnizorii alternativi
îşi are limitele sale geografice, iar SA ”MOLDTELECOM” ar putea construi reţele
proprii de tip FTTB, prin care va atrage o parte din baza de clienţi.
În condiţiile actuale există premise pentru continuarea procesului de concentrare a
pieţei date în mâinile unui singur furnizor – SA ”MOLDTELECOM”. Astfel, extinderea
bazei de abonaţi în bandă largă în afara mun. Chişinău poate fi determinată, în mare
parte, de creşterea bazei de abonaţi ai SA”MOLDTELECOM”.
Dezvoltarea serviciilor de acces în bandă largă în localităţile rurale cere eforturi
sporite pentru reducerea decalajului digital existent. Prognozele Agenţiei arată că reţelele
3G se vor dezvolta destul de lent şi vor acoperi în următorii 4-5 ani numai localităţile
mari ale republicii. În asemenea condiţii, este necesar de a reexamina alocările de spectru
pentru televiziunea digitală, în special în spectrul de frecvenţe numit Digital dividend
(790-862 MHz) pe care o serie de state europene intenţionează să-l aloce pentru servicii
de comunicaţii mobile de următoarea generaţie (LTE) pentru acoperirea eficientă cu
servicii de bandă largă a zonelor îndepărtate şi cu densitate redusă a populaţiei.
În 2009, ADSL va rămâne cea mai răspândită tehnologie de acces, iar ponderea ei
în structura numărului total de abonaţi la serviciile în bandă largă ar putea creşte la 8085%.
Dezvoltarea reţelelor de acces în bandă foarte largă (prezente doar prin
FTTH/LAN) va continua în mun. Chişinău, în sectoarele cu o densitate sporită a
menajurilor (blocuri de locuit cu multe etaje), ţinând cont de economiile esenţiale de
densitate ce le asigură reţelele de tip FTTH/LAN.
Pentru extinderea reţelelor în bandă foarte largă este nevoie de a asigura accesul la
bucla sau sub-bucla locală pentru furnizarea serviciilor FTTN/VDSL. Dezvoltarea
reţelelor PON în R. Moldova pare a fi o perspectivă îndepărtată.
Dezvoltarea serviciilor de acces în bandă largă ar putea fi stimulată de acţiuni
regulatorii, precum ar fi: promovarea accesului efectiv a furnizorilor alternativi la bucla şi
subbucla telefonică locală, utilizării în comun a infrastructurii asociate reţelelor de
comunicaţii electronice (de ex. canalizare, piloni), orientarea spre costuri a tarifelor
aplicate de SA ”MOLDTELECOM” la furnizarea serviciilor telefonice pentru utilizatorii
finali şi a preţurilor pentru interconectare, implementarea portabilităţii numerelor fixe
geografice între reţelele PSTN şi reţelele Voice over Broadband, etc.
Perspectiva dezvoltării reţelelor alternative prin fir în afara mun. Chişinău depinde
în mare măsură de talia furnizorilor alternativi şi de capacităţile financiare ale acestora. În
acest sens consolidarea furnizorilor alternativi sau intrarea pe această piaţă a unor
furnizori cu putere financiară semnificativă ar putea stimula gradul de competiţie
regională a accesului în bandă largă.
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5. Sectorul servicii de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale
5.1 Furnizori
În perioada de raport, pe piaţa serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor
audiovizuale au activat 252 de furnizori, dintre care 203 – au furnizat servicii de difuzare
şi retransmisie a programelor de televiziune (servicii TV) şi 49 – a programelor de radio
(servicii Radio). Majoritatea furnizorilor de pe această piaţă (62,7%) au activat în
sectorul servicii TV prin cablu, 17,86% - au furnizat servicii Radio prin eter, 13,09% –
servicii TV prin eter şi 2,38% – servicii TV în standardul MMDS.
5.2 Venit
În 2008, cifra de afaceri înregistrată de furnizorii serviciilor de difuzare şi
retransmisie a programelor audiovizuale a crescut, faţă de 2007, cu 53,85% şi a ajuns la
235,76 mil. lei (Figura 46).

Conform datelor prezentate de furnizori, cea mai mare cifră de afaceri – de 107,86
mil. lei – a fost înregistrată în sectorul servicii TV prin eter, reprezentând circa 45,75%
din totalul vânzărilor (Figura 47). Veniturile provenite din furnizarea serviciilor TV prin
cablu au constituit circa 90,72 mil. lei, iar cele obţinute din serviciile Radio prin eter –
37,18 mil. lei.
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Venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii TV prin cablu
a constituit 38,32 lei. Cel mai mare furnizor de pe acest segment de piaţă – Sun
Communications - a înregistrat un ARPU de 44,30 lei.
În 2008, cele mai importante cote de piaţă, în funcţie de cifra de afaceri, au fost
deţinute de următorii furnizori de servicii TV prin cablu: Sun Communications – 51,31%
(+1,75 p.p.), AMT – 12,10% (-0,56 p.p.), CTC ALFA – 4,15% (-0,17 p.p.) (Figura 48).
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5.3 Investiţii
În perioada de raport, investiţiile în sectorul servicii audiovizuale au crescut, faţă
de 2007, cu 30,20% şi au atins nivelul de 58,25 mil. lei (Figura 49). Cea mai mare parte a
investiţiilor – 52,93 mil. lei (91%) – au fost alocate în echipamente de reţea. În sectorul
TV prin eter investiţiile au crescut cu 564,54% şi au atins cifra de 22,07 mil. lei, iar în
sectorul TV prin cablu volumul acestora a scăzut cu 20,64% şi a alcătuit 28,1 mil. lei.

În funcţie de destinaţie, cel mai mare volum de investiţii a fost efectuat în sectorul
servicii TV prin cablu – 48,26%. În sectorul servicii TV prin eter au fost alocate 37,88%
din volumul total al investiţiilor, iar în sectorul servicii Radio prin eter - 13,85% (Figura
50).
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5.4 Utilizatori şi penetrare
În 2008, numărul utilizatorilor de servicii TV multicanal prin cablu şi prin eter
codificat (în standardul MMDS) a crescut, faţă de 2007, cu 37,64% şi a depăşit cifra de
236,6 mii (Figura 51). Rata de penetrare a serviciilor TV multicanal a sporit cu circa 1,8
puncte procentuale şi a alcătuit 6,91%.
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Cea mai mare parte a furnizorilor serviciilor TV prin cablu au activat în centrele
raionale şi în localităţi rurale, iar 20 - au furnizat servicii TV prin cablu în mun.Chişinău.
Cei mai mulţi utilizatori ai serviciilor TV multicanal - 53,02% - locuiesc în mun.
Chişinău, iar 46,98% - în alte localităţi ale republicii (Figura 52).

În funcţie de numărul de utilizatori, poziţia de lider pe piaţa serviciilor TV prin
cablu, cu o cotă de 42,39%, a fost deţinută de compania Sun Communications (Figura
53). Încă doi furnizori – AMT şi Vertamar - au avut cote de piaţă mai mari de 3%.
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În 2008, majoritatea absolută a utilizatorilor de servicii TV multicanal – 96,55% au fost abonaţi la serviciile TV prin cablu, iar 3,45% - la serviciile TV prin eter codificat.
Diminuarea numărului utilizatorilor de servicii TV prin eter codificat cu 12,18%
se explică prin faptul că din octombrie 2008 furnizorul Sun Communications, care avea
cei mai mulţi utilizatori pe acest segment de piaţă, a sistat furnizarea serviciilor prin
tehnologia MMDS.
Mai bine de 71% dn abonaţii la serviciile TV multicanal au avut acces la peste 30
de canale TV (Figura 54).
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5.5 Televiziunea digitală
Procesul de implementare a televiziunii digitale în R. Moldova a început în a doua
jumătate a anului 2007 de către furnizorii SRL „Sun Communications” şi SRL „AraxImpex”, prin utilizarea standardului DVB-C în reţelele TV prin cablu.
La finele anului 2008, numărul utilizatorilor televiziunii digitale prin cablu a
constituit 5,23% din totalul de utilizatori ai serviciilor TV prin cablu.
Totodată, în perioada de raport, un alt furnizor -SRL ”Focussat Moldova”- a
utilizat standardul DTH (Direct To Home) pentru furnizarea serviciilor digitale prin
satelit. La 31 decembrie 2008 acesta avea circa 2 mii de abonaţi.
5.6 Concluzii
Potrivit estimărilor Agenţiei, în 2009 investiţiile pe piaţa serviciilor de difuzare şi
retransmisie a programelor audiovizuale vor continua să crească. Tendinţa dată este
determinată, în mare parte, de faptul că rata de penetrare a serviciilor audiovizuale este
relativ mică, iar pe această piaţă activează furnizori care pot oferi un content bogat şi
diversificat pentru toate categoriile de utilizatori. Aceleaşi estimări arată că numărul
furnizorilor TV prin cablu din localităţile rurale se va reduce din cauza asimilării lor de
către furnizorii mai mari care se află la o nouă etapă de extindere a reţelelor proprii. Ca şi
în anii precedenţi, în 2009 va continua să se facă simţită tendinţa de migrare de la reţelele
analogice spre cele digitale, proces care va conduce la sporirea numărului furnizorilor de
servicii de televiziune digitală.
6. Concluzii şi prognoze
Analiza evoluţiilor ce s-au produs pe piaţa comunicaţiilor electronice în 2008 şi în
anii anteriori, precum şi a premiselor existente pe această piaţă arată că pieţele de servicii
de acces la Internet şi de telefonie mobilă vor continua să crească în mod dinamic şi în
anul 2009. Urmare a creşterii rapide a cererii pentru serviciile de Internet de mare viteză
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şi a migrării utilizatorilor de la Internet –ul prin dial-up la cel în bandă largă, Agenţia
aşteaptă, în 2009, o majorare a numărului abonaţilor la serviciile de Internet în bandă
largă la puncte fixe cu cel puţin 50%, adică până la 170 -180 mii de abonaţi. Totodată,
numărul utilizatorilor de acces la Internet în bandă îngustă va continua să scadă dramatic
(în 2009 diminuarea va fi, faţă de 2008, de cel puţin 50%). Odată cu răspîndirea
teritorială a serviciilor în bandă largă, preţurile vor deveni mai accesibile pentru
utilizatori, ceea ce va stimula procesul de substituire a serviciilor în bandă îngustă cu
serviciile de acces în bandă largă.
Piaţa de telefonie mobilă va continua să fie una din cele mai dinamice pieţe în
sectorul comunicaţiilor electronice. Pentru 2009, Agenţia estimează o majorare a cifrei de
afaceri pe această piaţă de 18-20% şi o rată de penetrare a acestor servicii până la 76 79%. Previziunea se bazează pe raţionamentul că, în 2009, piaţa de comunicaţii
electronice mobile de generaţia a treia (3G) se va extinde, mai ales pe segmentul
furnizarea serviciilor de acces la Internet mobil, a altor servicii suplimentare, precum şi
prin lansarea a încă unei reţele mobile 3G. În plus, telefonia mobilă are suficiente rezerve
de dezvoltare. Deşi rata de penetrare a serviciilor mobile, raportată la o sută de locuitori
ai R. Moldova, a atins, în 2008, nivelul de 67,8%, ea este mai mică decât media de peste
110% înregistrată în ţările Uniunii Europene.
În ceea ce priveşte piaţa de telefonie fixă, estimările Agenţiei arată că, în 2009,
numărul abonaţilor la serviciile acestui tip de telefonie va creşte mai lent - cu pînă la 2%
faţă de nivelul anului 2008. Însă acest indicator poate fi influenţat în mod semnificativ de
doi factori esenţiali: orientarea spre costuri a tarifelor aplicate de SA
„MOLDTELECOM” şi dezvoltarea ofertelor VoIP. Rata de penetrare a telefoniei fixe ar
putea să se ridice, în 2009, la 31,8% - 32%, însă atingerea nivelului de 35% către sfârşitul
anului 2010 este puţin probabilă.
În anii 2009-2010 veniturile provenite din furnizarea serviciilor de telefonie fixă
vor continua să scadă. Această tendinţă ar putea fi temperată provizoriu de ajustarea la
costuri a tarifelor actuale la serviciile de telefonie fixă.
Referitor la piaţa serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor
audiovizuale, Agenţia estimează pentru anul 2009 o creştere mai dinamică a numărului
de utilizatori ai televiziunii digitale. Această tendinţă va fi determinată de diversificarea
ofertelor lansate de operatorii TV digital, care va da posibilitate utilizatorilor să aleagă
programe TV de calitate mai bună şi la preţuri mai avantajoase.
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