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Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comuni-
caţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) 
este o autoritate publică centrală care reglementează 
activitatea în acest domeniu, asigură implementarea 
strategiilor de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi 
supraveghează respectarea legislaţiei de către furnizorii 
de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice. La 17 
august 2010 ea a împlinit 10 ani de la fondare.

Instituţia cu denumirea Agenţia Naţională pentru Re-
glementare în Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI) a 
fost înfiinţată la 17 august 2000, ea fiind una din primele 
autorităţi de reglementare în domeniul telecomunicaţii-
lor create în spaţiul fostei URSS. Autoritatea a fost consti-
tuită în urma procesului de restructurare a telecomuni-
caţiilor, desfăşurat în anii 90 în scopul separării funcţiilor 
de elaborare a politicii, de reglementare şi de operare în 
domeniul telecomunicaţiilor, a liberalizării acestei pieţe 
şi creării unei infrastructuri moderne care să asigure in-
tegrarea reţelelor naţionale de telecomunicaţii cu cele 
europene şi furnizarea unei game largi de servicii care ar 
satisface necesităţile crescânde ale cetăţenilor.

La 14 martie 2008, odată cu intrarea în vigoare a 
noii Legi a comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 
15.11.2007, autoritatea a fost reorganizată în Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electro-
nice şi Tehnologia Informaţiei. ANRCETI este succesorul 
de drept al ANRTI şi îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în 
baza regulamentului său, aprobat prin hotărârea Gu-
vernului nr. 905 din 28.07.2008.

Obiectivele de bază ale Agenţiei sunt următoarele: 

(i)  contribuirea la dezvoltarea pieţei de comunicaţii 
electronice prin înlăturarea barierelor în calea furni-
zării serviciilor, reţelelor şi a infrastructurii asociate; 

(ii)  promovarea concurenţei în furnizarea reţelelor, a 
infrastructurii şi a serviciilor prin încurajarea inves-
tiţiilor eficiente şi promovarea inovaţiei, asigurarea 
neutralităţii reglementărilor din punct de vedere al 
tehnologiei aplicate; 

(iii)  asigurarea interconectării şi interoperabilităţii reţe-
lelor publice de comunicaţii electronice; 

(iv) protecţia intereselor utilizatorilor finali.

Având rolul de arbitru pe piaţa comunicaţiilor electro-
nice, Agenţia promovează o politică activă şi echidis-
tantă, susţinută de o echipă tânără şi conştientă de 
responsabilităţile ce îi revin. Măsurile luate de Agenţie 
pentru dezvoltarea pieţei sunt bazate pe principiile de 
nediscriminare a furnizorilor şi de neutralitate tehno-
logică, pe necesitatea înlăturării barierelor în calea 
furnizării serviciilor şi reţelelor de comunicaţii electro-
nice şi a infrastructurii asociate. Agenţia analizează 
şi remediază problemele existente pe piaţă în benefi-
ciul utilizatorilor finali. Deciziile adoptate de Agenţie 
sunt supuse consultărilor publice şi urmăresc scopul 
de a crea condiţii egale de activitate pentru toţi fur-
nizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. 
În activitatea sa Agenţia se ghidează de principiile de 
transparenţă, nediscriminare, predictibilitate, opor-
tunitate, proporţionalitate, neutralitate tehnologică, 
eficienţă.

În conformitate cu art. 11 alin. 9 al Legii comunica-
ţiilor electronice, anual, până 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 co-
municaţiilor electronice în R. Moldova în anul prece-
dent.

Despre Agenţie
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Activităţile  
pRincipAle  
deS fă şURAte  
de Agenţie

1  Obiective şi pRiORităţi

În perioada de raport, activităţile Agenţiei s-au axat pe 
trei priorităţi de bază:

  identificarea pieţelor relevante susceptibile regle-
mentării preventive, analiza detaliată a acestora în 
scopul desemnării furnizorilor cu putere semnifica-
tivă pe pieţele corespunzătoare şi stabilirea obligaţii-
lor preventive speciale pentru aceşti furnizori;
  adoptarea măsurilor de stimulare a dezvoltării pieţei 
de comunicaţii electronice prin înlăturarea barierelor 
existente în calea furnizării reţelelor şi /sau serviciilor;
  emiterea reglementărilor tehnice şi a prescripţiilor în 
vederea asigurării drepturilor utilizatorilor la servicii 
de comunicaţii electronice de calitate.

În anul de referinţă, au fost elaborate şi aprobate 80 
de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei, 
dintre care 63 - cu impact semnificativ asupra sectoru-
lui de comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei 
şi 17 - care vizează activitatea internă a AnRCETI.

De menţionat că în 2010 Agenţia a demarat o nouă 
etapă în procesul de promovare a competiţiei pe pie-
ţele de comunicaţii electronice: identificarea şi analiza 
pieţelor relevante, desemnarea furnizorilor cu putere 
semnificativă pe aceste pieţe şi stabilirea obligaţiilor 
preventive speciale pentru aceşti furnizori în scopul 
soluţionării problemelor concurenţiale existente pe 
pieţele date şi stimularea competiţiei loiale. Din cele 10 
pieţe de reţele şi servicii de comunicaţii electronice de-
finite, în anul 2009, pentru a fi supuse analizei şi deter-
minării dacă sunt relevante reglementării preventive, 
Agenţia a analizat şi identificat 6 pieţe, a desemnat, în 
baza analizelor detaliate, furnizorii cu putere semnifi-
cativă pe 4 pieţe relevante şi a impus obligaţii speciale 
preventive pentru furnizorii desemnaţi cu putere sem-
nificativă pe 2 pieţe: de terminare a apelurilor voce în 

reţelele individuale de telefonie fixă şi în reţelele indi-
viduale de telefonie mobilă. Agenţia a decis să înceapă 
aplicarea noului mecanism de protejare a concurenţei 
pe pieţele menţionate pe motiv că ele sunt cele mai 
monopolizate şi joacă un rol primordial în sectorul de 
comunicaţii electronice.

Întrucât etapele premergătoare luării deciziilor de im-
punere a obligaţiilor speciale preventive furnizorilor 
desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele relevan-
te, inclusiv consultarea proiectelor, durează un timp 
mai îndelungat, Agenţia nu a reuşit să finalizeze, în 
2010, lucrările respective pentru toate cele 10 pieţe. Ea 
continuă aceste lucrări şi este decisă să le încheie până 
la finele anului 2011. Agenţia consideră că deciziile sale 
vor contribui la rezolvarea problemelor concurenţiale 
existente pe pieţele de comunicaţii electronice şi cre-
area condiţiilor favorabile pentru afirmarea unei com-
petiţii loiale pe aceste pieţe.

O altă prioritate a activităţii Agenţiei în anul 2010 a 
fost adoptarea măsurilor de reglementare mente să 
asigure accesul furnizorilor la traficul transfrontalier 
al Internet-ului global, precum şi cel al utilizatorilor 
finali la serviciile prestate de aceşti furnizori. În peri-
oada de raport Agenţia a autorizat trei companii pen-
tru desfăşurarea activităţilor de operare, gestionare şi 
mentenanţă a reţelelor sale la frontiera de stat a R. 
Moldova, fapt care a permis extinderea pieţei acce-
sului direct la Internet-ul global. Agenţia consideră că 
facilitarea accesului furnizorilor la Internetul global va 
stimula ritmurile de dezvoltare a pieţei serviciilor în 
bandă largă, factor care va contribui la îmbunătăţi-
rea ofertelor de acces la Internetul de mare viteză în 
ceea ce priveşte preţul şi calitatea serviciilor pentru 
utilizatorii finali.

1
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Una din măsurile luate de Agenţie în scopul asigură-
rii accesului utilizatorilor finali la serviciile prestate de 
furnizori consemnăm decizia prin care Consiliul de 
Administraţie al AnRCETI a eliminat plata tarifului pen-
tru deficitul de acces pe care operatorii alternativi co-
nectaţi la reţeaua SA „Moldtelecom” o achitau pentru 
furnizarea serviciilor de IP – telefonie prin intermediul 
codurilor de acces „1600-1639” şi a stabilit reguli noi de 
interconectare a serviciilor furnizate prin intermediul 
acestor coduri de acces în beneficiul utilizatorilor aces-
tor servicii.

În lista de priorităţi a Agenţiei s-a aflat, de aseme-
nea, promovarea intereselor legitime ale utilizatori-
lor finali, sporirea gradului de protecţie a acestora în 
relaţiile cu furnizorii serviciilor publice de comuni-
caţii electronice. În scopul asigurării executării pre-
vederilor legale în domeniul protecţiei drepturilor 
utilizatorilor finali Agenţia a emis o prescripţie prin 
care a obligat furnizorii de servicii publice de comu-
nicaţii electronice să aducă contractele încheiate cu 
utilizatorii finali în corespundere cu cerinţele actelor 
normative în vigoare. Agenţia a emis prescripţia dată 
după ce a constatat, în urma verificării contractelor 

tip de prestare a serviciilor, că furnizorii nu respectă 
cerinţele legale privind introducerea clauzelor mini-
me obligatorii în contracte şi neadmiterea prezenţei 
în ele a clauzelor abuzive. Decizia Agenţiei are scopul 
de a preveni şi înlătura cazurile de nerespectare a 
prevederilor legale privind protecţia drepturilor uti-
lizatorilor finali.

Totodată, Agenţia a continuat activităţile de asigurare 
a dreptului utilizatorilor la servicii de calitate. În peri-
oada de raport, au fost aprobate formularele tipizate 
pentru raportarea parametrilor de calitate pentru fur-
nizarea a cinci genuri de servicii publice de comuni-
caţii electronice (de telefonie fixă, de acces la Internet, 
servicii de comunicaţii furnizate prin intermediul reţe-
lelor pe care se utilizează protocolul IP, servicii furnizate 
pe reţeaua ISDn şi servicii publice de linii închiriate) şi 
a fost elaborat proiectul indicatorilor de calitate pentru 
furnizarea serviciilor de telefonie mobilă, care urmează 
să fie aprobat în anul 2011. Agenţia a obligat furnizorii 
să măsoare parametrii de calitate pentru furnizarea ce-
lor cinci genuri de servicii, să prezinte periodic rapoar-
te şi să publice informaţii despre gradul de asigurare a 
acestor parametri.

2  AUtORizARe geneRAlă şi licenţieRe

Conform legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 
15.11.2007 (în continuarea Legea 241/2007), furnizarea 
reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice 
sunt supuse de către AnRCETI regimului de autorizare 
generală, iar utilizarea resurselor limitate ale statului (ca-
nalele/frecvenţele radio şi resursele de numerotare) se 
efectuează în baza licenţelor eliberate de autoritatea dată.

Autorizarea generală este un regim juridic care stabileş-
te drepturile şi obligaţiile furnizorilor de reţele şi servicii 
de comunicaţii electronice. Acesta se aplică de către 
Agenţie din 15 septembrie 2008, data intrării în vigoare 
a cap. IV al Legii 241/2007. Procedurile de autorizare şi de 
licenţiere sunt stabilite de Regulamentul privind regimul 
de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare 
a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor 
publice de comunicaţii electronice. Prin hotărârea sa nr. 
57 din 21.12.2010, Consiliul de Administraţie al AnRCETI 
a aprobat o nouă redacţie a acestui regulament.

Prin aprobarea noii redacţii a regulamentului Agenţia a 
actualizat condiţiile de autorizare generală şi procedu-
ra de eliberare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor şi/
sau canalelor radio şi resurselor de numerotare. Practic 
toate aspectele legate de autorizarea generală şi de 
eliberarea licenţelor de utilizare a resurselor limitate 
ale statului au fost aduse în corespundere cu situaţia 
actuală din sectorul de comunicaţii electronice fără a fi 
stabilite norme juridice noi şi schimbată esenţa regu-

lamentului vechi. noua redacţie a regulamentului sta-
bileşte tipurile de reţele şi servicii de comunicaţii elec-
tronice, condiţiile de furnizare a acestora, procedura 
de autorizare generală şi licenţiere, formularele-tip ale 
licenţelor, notificării şi declaraţiei informative tip. Toate 
formularele au fost simplificate şi actualizate.

2.1 regimul de autorizare generală

Aplicarea regimului de autorizare generală pentru fur-
nizarea reţelelor şi/sau serviciilor publice de comuni-
caţii electronice a simplificat intrarea doritorilor de a 
activa pe această piaţă şi a redus la minimum cheltu-
ielile suportate de ei pentru lucrarea dată. Procedura 
se rezumă la faptul că solicitantul transmite la Agenţie 
o notificare cu privire la intenţia de a furniza reţele şi/
sau servicii publice de comunicaţii electronice 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 solicitan-
tul are toate drepturile pentru a activa pe această piaţă.

Prin aplicarea acestui regim de autorizare Agenţia 
a acordat, în anul 2010, dreptul de a activa pe piaţa 
comunicaţiilor electronice la 168 de solicitanţi. Prin-
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În perioada de referinţă, Agenţia a continuat autoriza-
rea activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice 
în zona de frontieră, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de in-
stalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare 
a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat 
a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 974 din 12 august 2008. Potrivit situaţiei din 
31.12.2010, 4 furnizori de comunicaţii electronice: 
S.A. ,,Moldtelecom”, ,,Starnet” S.R.l., ,,norma” S.R.l., 
Î.M.,,Orange Moldova” deţineau dreptul de a desfăşu-
ra activităţi de instalare, operare, gestionare şi mente-
nanţă a reţelelor de comunicaţii electronice în zona de 
frontieră.

la finele anului 2010, de dreptul de a activa pe piaţa 
de comunicaţii electronice beneficiau 911 furnizori 
(persoane fizice şi/sau juridice, înregistrate în modul 
stabilit), inclusiv 4 deţinători a 8 licenţe individuale, 
374 furnizori autorizaţi în baza regimului de autorizare 
generală conform Legii 241/2007 şi 533 titulari a 564 
licenţe generale şi tehnice pentru diverse genuri de 
activitate în domeniul telecomunicaţiilor şi informa-
ticii, obţinute în condiţiile legii telecomunicaţiilor în 
vigoare până la 15.09.2008. .

2.2  Autorizarea utilizării staţiilor  
de radiocomunicaţii

Autorizarea utilizării staţiilor de radiocomunicaţii se 
efectuează de către Agenţie în temeiul Legii 241/2007 
prin eliberarea permisului tehnic, care reprezintă ac-
tul ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anu-

mitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii 
de radiocomunicaţii pe frecvenţele sau canalele radio 
asignate. Procedura dată este stabilită în Instrucţiunea 
privind obţinerea permisului tehnic pentru staţiile de radi-
ocomunicaţii, act aprobat prin hotărârea Consiliului de 
Administraţie al AnRCETI nr. 16 din 23.09.2008.

În 2010, Agenţia a eliberat, la solicitare, 668 de permise 
tehnice, inclusiv 135 permise – pentru staţiile de ra-
diocomunicaţii staţionare, 522- pentru staţiile de ra-
diocomunicaţii mobile şi 11 – pentru radioamatori. În 
total, în perioada 2008 – 2010, au fost eliberate 3 401 
permise tehnice, dintre care 200 – pentru staţiile de 
radiocomunicaţii staţionare, 2 918- pentru staţiile de 
radiocomunicaţii mobile, 265 – pentru radioamatori şi 
18 – permise internaţionale.

2.3  eliberarea licenţelor pentru utiliza
rea canalelor şi frecvenţelor radio

Conform Legii 241/2007, administrarea spectrului de 
frecvenţe radio pentru utilizare neguvernamentală se 
realizează de către organul central de specialitate - Mi-
nisterul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, iar 
asignarea canalelor şi/sau frecvenţelor radio pentru 
utilizare neguvernamentală, în special pentru reţelele 
şi serviciile de comunicaţii electronice, se efectuează 
de către Agenţie.

licenţele de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio 
pentru furnizorii reţelelor şi/sau posturilor de radio si 
de televiziune se eliberează de către Agenţie în baza 
cererii depuse de solicitant, la care se anexează licen-

 

Sursa: 

tab. 1 Furnizorii de reţele şi servicii autorizaţi de Agenţie în anii 2008-2010

tre aceştea, 67 – sunt furnizori noi intraţi pe piaţa de 
comunicaţii electronice şi 101 – furnizori „vechi”, care 
au fost autorizaţi de către Agenţie în legătură cu ex-
pirarea termenului de valabilitate a licenţelor primite 
de ei anterior sau cu renunţarea benevolă la licenţele 
deţinute în favoarea noului regim de autorizare gene-
rală. Din cele 168 de companii 116 – sunt autorizate 
să furnizeze reţele publice de comunicaţii electronice, 
iar 147–servicii publice de comunicaţii electronice. 

Cele mai multe companii – 62 – au notificat Agenţia 
că furnizează servicii de retransmisie a programelor 
audiovizuale, 46 – servicii de acces la Internet, 40 – 
transmisiuni date, restul - servicii de telefonie şi de linii 
închiriate.

Datele privind dinamica numărului de furnizori auto-
rizaţi de Agenţie în anii 2008-2010 sunt reflectate în 
tabelul de mai jos:

2008 2009 2010 total

total furnizori de reţele şi servicii în comunicaţii 
electronice autorizaţi

45 161 168 374

reţele de comunicaţii electronice furnizate 32 109 116 257

servicii de comunicaţii electronice furnizate 32 141 147 320
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ţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie în copie şi 
avizul Centrului naţional pentru Frecvenţe Radio, care 
include rezultatul selectării, calculului şi coordonării 
canalului sau frecvenţei radio solicitate pentru utilizare.

În perioada septembrie 2008 – decembrie 2010, Agen-
ţia a eliberat 57 de licenţe pentru utilizarea frecvenţelor 
şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi servicii-
lor radio, dintre care 3 licenţe – au fost eliberate în 2008, 
13 - în 2009 şi 41 - (inclusiv 6 – reperfectate) – în 2010.

licenţele eliberate în 2010 de către Agenţie se reparti-
zează după cum urmează:

  pentru utilizarea canalelor radio - 11 licenţe (dintre 
care 2 – reperfectate);
  pentru utilizarea frecvenţelor radio - 30 licenţe (din-
tre care 4 – reperfectate).

Majoritatea furnizorilor, cărora li s-au eliberat licenţele 
în cauză, activează în mun. Chişinău.

2.4  eliberarea licenţelor pentru 
utilizarea resurselor de numerotare

Una din funcţiile importante ale Agenţiei este elabora-
rea şi managementul Planului naţional de numerotare 
(Pnn), atribuirea şi gestionarea eficientă a resurselor de 
numerotare. În anul 2010, Agenţia, la compartimentul 
vizat, a pus accentul pe stimularea liberei concurenţe 
pe piaţa de comunicaţii electronice şi asigurarea fur-
nizorilor de servicii şi reţele cu resurse de numerotare 
suficiente pentru dezvoltarea acestei pieţe.

În conformitate cu Pnn, în perioada de referinţă au fost 
eliberate 78 licenţe de utilizare a resurselor de nume-
rotare în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de co-
municaţii electronice.

Astfel, la solicitarea furnizorilor de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice, au fost atribuite peste 358 
mii de numere, dintre care:

  300 mii numere - pentru reţele şi servicii publice de 
comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile 
(„Orange Moldova” S.A. - 200 mii, „Moldcell” S.A. – 100 
mii);

  57 mii numere  pentru reţele şi servicii publice 
de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe 
(„Moldtelecom” S.A. - 23 mii, furnizorilor alternativi de 
reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice 
furnizate la puncte fixe – 34 mii);

  300 numere  pentru serviciul Freephone;

  1002 numere – pentru serviciul Premium rate;

  35 numere  pentru serviciile transport auto, servicii 
IP-telefonie, dial-up, servicii non-comunicaţii electro-
nice şi alte servicii.

În aceeaşi perioadă, Agenţia a acordat, în conformitate 
cu Procedura de administrare a codurilor punctelor de 
semnalizare, dreptul de utilizare a codurilor punctelor 
de semnalizare la 12 furnizori.

Sursa: 

tab. 2 Resursele de numerotare atribuite de Agenţie în anii 2008 – 2010

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

Total atribuiri, inclusiv:

-  numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii 
electronice furnizate la puncte mobile

-  numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii 
electronice furnizate la puncte fixe

- serviciul „Freephone”

- serviciul „Premium rate”

-  numere pentru prestarea serviciilor la nivel local (servicii 
taxi, servicii medicale, etc.)

-  serviciile IP - telefonie, dial - up, servicii non-comunicaţii 
electronice

778 101 

700 000 

78 000 

39

40

14 

8

840 089

700 000 

130 749 

7 500

1 764

41 

35

358 349

300 000 

57007 

300

1002

31 

9
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2.5  eliberarea licenţelor pe gen de 
activitate în domeniul tehnologiei 
informaţiei

Începând cu 10 noiembrie 2010, odată cu intrarea în vi-
goare a modificărilor la legea nr.451-XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător, Agenţia eliberează licenţe pentru un 
singur gen de activitate în domeniul tehnologiei in-
formaţiei: pentru serviciile de creare, implementare şi 
de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale 
automatizate de importanţă statală, inclusiv a produ-
selor program. licenţa se acordă în baza cererii solici-
tantului. Consiliul de Administraţie al AnRCETI adoptă 
decizia privind eliberarea licenţei în termen de 10 zile 
de la data depunerii cererii corespunzătoare. licenţa 
se perfectează şi se eliberează solicitantului, în termen 
de 3 zile lucrătoare, din ziua primirii documentului care 
confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei. Mă-
rimea acestei taxe, stabilită prin lege, este de 2500 lei, 
sumă care se virează integral la bugetul de stat.

Odată cu licenţa, solicitantului i se eliberează şi con-
diţiile de licenţă. Ele cuprind obligaţiile de furnizare a 
serviciilor corespunzătoare, drepturile şi responsabili-
tăţile titularului de licenţă. Condiţiile de licenţă au fost 
aprobate prin hotărârea Consiliului de Administraţie al 
AnRCETI nr.33 din 4.11.2010. Conform acestei hotărâri, 
serviciile susmenţionate pot fi furnizate atât de persoa-

ne juridice înregistrate în modul stabilit în Republica 
Moldova în calitate de întreprindere sau de organiza-
ţie, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică 
de organizare, cât şi de persoane fizice ce pot practica 
unele genuri de activitate supuse licenţierii în temeiul 
unor alte acte legislative.

Până la 10 noiembrie 2010, Agenţia a eliberat, în te-
meiul legii susmenţionate, licenţe pentru două genuri 
de activitate în domeniul tehnologiei informaţiei: (a) 
pentru furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi 
implementare a produselor program, echipamentelor 
şi sistemelor informatice de importanţă statală şi (b) 
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 furniza-
rea informaţiei) şi serviciilor de asigurare a funcţionă-
rii acestora. Termenul de valabilitate al acestor licenţe 
este de un an, iar al noii licenţe - de 5 ani. Acest termen 
poate fi prelungit, în condiţiile legii, pentru aceiaşi pe-
rioadă..

Până la 10 noiembrie 2010, Agenţia a eliberat la 46 de 
companii licenţe pentru două genuri de activitate în 
domeniul tehnologiei informaţiei, iar în perioada 11 
noiembrie 2010 – 31 decembrie 2010 - la 5 compa-
nii licenţe pentru un singur gen de activitate în acest 
domeniu.

3  RegleMentăRi ecOnOMice

3.1 Analiza pieţelor

În 2010, activitatea Agenţiei în domeniul reglementării 
economice a pieţelor de comunicaţii electronice s-a 
axat, în temei, pe implementarea noului mecanism de 
reglementare preventivă (ex-ante) a acestor pieţe. În 
această perioadă, Agenţia a elaborat 54 de proiecte şi 
a aprobat 51de hotărâri de reglementare economică, 
ceea ce constituie circa 80 la sută din numărul de acte 
normative adoptate, în 2010, de Consiliul de Adminis-
traţie al AnRCETI.

Conform Legii 241/2007, Agenţia identifică pieţele re-
levante şi efectuează analiza acestora în scopul deter-
minării faptului dacă piaţa respectivă este suficient de 
competitivă. Analiza pieţelor are ca scop impunerea, 
menţinerea, modificarea ori retragerea obligaţiilor 
speciale preventive faţă de furnizorii cu putere semni-
ficativă pe pieţele corespunzătoare. Aceste măsuri au 
menirea de a preveni aplicarea puterii semnificative pe 
piaţă în detrimentul competiţiei şi a contribui la rezol-
varea problemelor concurenţiale existente pe pieţele 
relevante.

Procedura de analiză a pieţelor relevante a fost stabilită 
prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al AnRCETI 
nr. 55 din 29.12. 2008 privind identificarea şi analiza pie-
ţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi 
desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comu-
nicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pie-
ţe . Conform hotărârii, procedura de analiză cuprinde 
două etape: efectuarea analizei pentru determinarea 
faptului dacă o presupusă piaţă este relevantă regle-
mentării preventive şi a doua – efectuarea analizei 
detaliate a pieţelor relevante pentru determinarea 
faptului dacă există furnizori cu putere semnificativă 
pe aceste pieţe.

Prin hotărârea sa nr.85 din 28.04.2009 Agenţia a defi-
nit lista pieţelor care urmează a fi analizate în vederea 
identificării pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii 
de comunicaţii electronice. la definirea acestora s-a 
ţinut cont de recomandările corespunzătoare ale Co-
misiei Europene, luându-se, totodată, în considerare şi 
specificul naţional al pieţei comunicaţiilor electronice. 
Hotărârea prevede definirea a 10 pieţe relevante de re-
ţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.
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În prima etapă, Agenţia a analizat şi identificat 6 pieţe 
relevante, precum urmează:

  piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la 
un punct fix (piaţa 4);
  piaţa accesului cu ridicata în bandă largă (piaţa 5);
  piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua indivi-
duală de telefonie fixă (piaţa 3);
  piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua indivi-
duală de telefonie mobilă (piaţa 7);
  piaţa de tranzit de trafic în reţeaua publică de tele-
fonie (piaţa 9);
  piaţa iniţierii apelurilor la posturi fixe din reţeaua pu-
blică de telefonie (piaţa 2).

În procesul de identificare a pieţelor susmenţionate 
Agenţia a aplicat două instrumente distincte. Cu aju-
torul testului SSnIP (Small but Significant and non-
transitory Increase in Price), ea a stabilit piaţa relevantă 
a produsului şi piaţa geografică a acestuia. Totodată, 
Agenţia a aplicat testul celor trei criterii recomandate 
de Comisia Europeană pentru a determina dacă pia-
ţa este susceptibilă reglementării preventive. În urma 
analizelor efectuate Agenţia a constatat că toate cele 
şase pieţe au caracteristici care justifică reglementarea 
preventivă a acestora.

În etapa a doua, Agenţia a efectuat analiza detaliată a 
4 pieţe şi a desemnat furnizorii cu putere semnificativă 
pe aceste pieţe, precum urmează:

  17 furnizori - pe piaţa de terminare a apelurilor voce 
în reţelele lor individuale de telefonie fixă (piaţa 3);
  3 furnizori - pe piaţa de terminare a apelurilor voce în 
reţelele lor individuale de telefonie mobilă (piaţa 7);
  S.A.”Moldtelecom” - pe piaţa accesului cu ridicata la 
infrastructura de reţea la un punct fix (piaţa 4);
  S.A.”Moldtelecom” - pe piaţa accesului cu ridicata în 
bandă largă (piaţa 5).

Agenţia a efectuat analiza detaliată a primelor două 
pieţe (de terminare a apelurilor voce în reţeaua indi-
viduală de telefonie fixă şi în reţeaua individuală de 
telefonie mobilă) pentru a stabili dacă există furnizori 
cu putere semnificativă pe pieţele date. În acest scop 
ea a analizat fiecare din criteriile prevăzute în Anexa 
nr.1 a Regulamentului privind identificarea şi analiza pie-
ţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi 
desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comu-
nicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, 
raportându-le la situaţia actuală de pe cele două pieţe.

În fiecare caz, Agenţia a evaluat prin raţionamente im-
portanţa fiecărui criteriu pe piaţa respectivă şi a anali-
zat dacă criteriul dat sprijină sau nu ipoteza conform 
căreia fiecare furnizor de reţea fixă are putere sem-
nificativă pe piaţa terminării apelurilor în reţeaua sa. 
Ipoteza dată apare, în primul rând, în cazul furnizori-
lor care deţin o cotă de peste 35% din piaţa relevantă.  

Analiza efectuată a permis Agenţiei să testeze ipote-
za privind puterea semnificativă atât pe plan calitativ, 
cât şi pe plan semi-cantitativ. Analiza a arătat că toţi 
furnizorii au putere semnificativă pe pieţele relevante 
de terminare a apelurilor în reţelele lor individuale de 
telefonie fixă, iar puterea S.A.”Moldtelecom” de a in-
fluenţa pieţele cu ridicata este substanţial mai mare 
decât a celorlalţi furnizori de telefonie fixă. Totodată, 
analiza pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele 
individuale de telefonie mobilă a demonstrat că toţi 
furnizorii au putere semnificativă pe pieţele date, iar 
puterea lor de a influenţa aceste pieţe este diferită. În 
ambele cazuri, s-a propus luarea deciziilor de desem-
nare a furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele 
corespunzătoare şi au fost sugerate remedii pentru 
prevenirea abuzurilor de putere pe piaţă în detrimen-
tul concurenţei.

În baza concluziilor trase în urma analizei detaliate a 
celor două pieţe, Consiliul de Administraţie al AnRCETI 
a aprobat hotărârile nr. 37-53 din 18.11.2010 privind de-
semnarea a 17 furnizori cu putere semnificativă pe piaţa 
de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de 
telefonie fixă şi hotărârile nr. 54 – 56 din 18.11.2010 pri-
vind desemnarea a 3 furnizori cu putere semnificativă pe 
piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale 
de telefonie mobilă.

În mod similar s-a procedat şi în cazul analizei detaliate 
a altor două pieţe relevante: piaţa accesului cu ridicata 
la infrastructura de reţea la un punct fix şi piaţa acce-
sului cu ridicata în bandă largă. Analiza efectuată de 
Agenţie a cuprins evaluarea gradului de concurenţă, 
identificarea furnizorilor care deţin putere semnifi-
cativă pe pieţele date, determinarea riscurilor de dis-
torsionare a pieţei şi identificarea obligaţiilor specifice 
preventive ce urmează a fi impuse acestora în scopul 
eliminării efectelor nocive posibile ale poziţiei semni-
ficative asupra concurenţei pe aceste pieţe. Analiza a 
demonstrat că S.A.„Moldtelecom” are putere semnifi-
cativă atât pe piaţa accesului cu ridicata la infrastruc-
tura de reţea la un punct fix, cât şi pe piaţa accesu-
lui cu ridicata în bandă largă. În consecinţă, Consiliul 
de Administraţie prin hotărârile sale nr.29 şi 30 din 
28.09.2010 a desemnat SA „Moldtelecom” drept furni-
zor cu putere semnificativă pe piaţa accesului cu ridi-
cata la infrastructura de reţea la un punct fix şi pe piaţa 
accesului cu ridicata în bandă largă.

De menţionat că toate proiectele aferente analizelor 
de piaţă efectuate de Agenţie au fost supuse con-
sultărilor publice prin intermediul paginii sale web şi 
discutate în şedinţe publice cu participarea părţilor 
interesate. Analizele de piaţă au fost realizate de spe-
cialiştii Agenţiei cu suportul consultanţilor proiectului 
de asistenţă tehnică oferit AnRCETI de către Banca Eu-
ropeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
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3.2  Obligaţii pentru furnizorii cu putere 
semnificativă

În conformitate cu prevederile Legii 241/2007, dacă în 
urma efectuării analizelor de piaţă Agenţia constată că 
pe o piaţă relevantă nu există concurenţă efectivă, ea 
desemnează furnizorii de reţele şi/sau servicii de co-
municaţii electronice care au putere semnificativă pe 
piaţa respectivă şi este în drept să le impună una sau 
mai multe obligaţii prevăzute de această lege.

Legea 241/2007 permite de a impune următoarele obli-
gaţii:

1)  asigurarea transparenţei ce ţine de interconectarea 
reţelelor sau de accesul la aceste reţele, sau la infra-
structura asociată, inclusiv publicarea unei oferte de 
referinţă privind interconectarea sau accesul;

2)  neadmiterea discriminării în legătură cu interconec-
tarea sau accesul;

3) evidenţa contabilă separată;

4)  furnizarea interconectării şi accesului la unele ele-
mente specifice ale reţelei, la infrastructura asociată 
şi utilizarea acestora;

5)  controlul tarifelor şi fundamentarea lor în funcţie de 
costuri, recuperarea investiţiilor.

În temeiul dispoziţiilor Legii 241/2007 şi în baza hotă-
rârilor Consiliului de Administraţie al AnRCETI privind 
desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe 
pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele in-
dividuale de telefonie fixă şi în reţelele individuale de 
telefonie mobilă, Consiliul a aprobat un set de obliga-
ţii speciale preventive pentru aceşti furnizori, obligaţii 
de natură să contribuie la soluţionarea problemelor 
concurenţiale existente pe pieţele date. Hotărârile 
Consiliului de Administraţie nr. 60 – 76 din 23.12.2010 
impun obligaţii speciale preventive pentru 17 furnizori 
desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele de ter-
minare a apelurilor voce în reţelele lor individuale de 
telefonie fixă, iar hotărârile nr. 77 - 79 din 23.12.2010 
– pentru trei furnizori (S.A. „Moldtelecom”, S.A. „Orange 
Moldova” şi S.A. „Moldcell”) cu putere semnificativă pe 
pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele lor in-
dividuale de telefonie mobilă.

Cele mai multe obligaţii speciale preventive le au so-
cietăţile pe acţiuni „Moldtelecom”, „Orange Moldova” 
şi „Moldcell”. Primele două societăţi au obligaţii în le-
gătură cu puterea lor semnificativă pe ambele pieţe 
relevante: de terminare a apelurilor în reţelele sale 
individuale de telefonie fixă şi de telefonie mobilă, iar 
SA „Moldcell” – pe piaţa de terminare a apelurilor în re-
ţeaua sa individuală de telefonie mobilă. Cei trei furni-
zori au obligaţia de a oferi, la solicitarea altor operatori, 
interconectarea cu reţelele sale în vederea terminării 
apelurilor, de a asigura furnizarea serviciilor date într-

un mod nediscriminatoriu şi transparent. Astfel, aceşti 
furnizori sunt obligaţi să facă publice ofertele lor de re-
ferinţă pentru interconectare. În sarcina SA „Moldtele-
com” este pusă şi obligaţia de a ţine evidenţa contabilă 
separată a activităţilor sale.

Potrivit hotărârilor Consiliului de Administraţie, 18 furni-
zori cu putere semnificativă pe pieţele susmenţionate 
au obligaţia de a orienta tarifele pentru serviciul de ter-
minare a apelurilor la nivelul costurilor. Pentru îndepli-
nirea acestei obligaţii Agenţia a stabilit o perioadă de 
tranziţie pentru reducerea graduală a tarifelor pentru 
terminarea apelurilor în reţelele mobile şi fixe. Tarifele 
date sunt reduse treptat, la fiecare şase luni, începând 
cu 1 ianuarie 2011. Conform estimărilor AnRCETI, aces-
te tarife se vor micşora către 1 ianuarie 2014 de mai bine 
de 3 ori. În 2010, tariful pentru terminarea apelurilor în 
reţelele mobile constituia 7 cenţi SUA per minut, iar cel 
pentru terminarea apelurilor originate în reţelele mobi-
le spre reţelele fixe – 3,19 cenţi SUA/ minut. Prin aceleaşi 
hotărâri, Agenţia a impus celor 18 furnizori obligaţia 
specială de excludere a discriminării traficului în funcţie 
de originea apelurilor. Discriminarea prin preţ în funcţie 
de originea traficului terminat în reţelele mobile şi fixe 
urmează să fie exclusă până la 1 ianuarie 2014.

Agenţia consideră că îndeplinirea obligaţiilor speci-
ale preventive puse în sarcină societăţilor pe acţiuni 
„Moldtelecom”, „Orange Moldova” şi „Moldcell”, precum 
şi altor furnizori, va contribui la simplificarea procesu-
lui de interconectare a reţelelor şi facilitarea intrării pe 
piaţă a operatorilor noi. Totodată, reducerea tarifelor 
pentru terminarea apelurilor în reţelele mobile şi fixe 
va conduce la dinamizarea concurenţei pe pieţele cu 
amănuntul a serviciilor de telefonie mobilă, fixă şi de 
acces în bandă largă, factor care va aduce utilizatorilor 
finali beneficii pe termen lung.

3.3 interconectare şi acces

Conform Legii 241/2007, 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 interco-
nectare pentru asigurarea conectivităţii între utilizatorii 
finali ai reţelelor interconectate şi interoperabilităţii re-
ţelelor şi serviciilor, promovarea concurenţei şi asigura-
rea protecţiei drepturilor utilizatorilor finali.

În acest scop, prin hotărârea sa nr.11 din 7.04.2010 
Consiliul de Administraţie a stabilit reguli noi de in-
terconectare a serviciilor publice furnizate prin inter-
mediul codurilor de acces „1600-1639” în beneficiul 
utilizatorilor acestor servicii. Potrivit hotărârii date, uti-
lizatorii finali din toate reţelele publice de comunicaţii 
electronice vor avea acces la serviciile publice furniza-
te prin intermediul codurilor de acces „1600 – 1639”, iar 
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operatorii alternativi conectaţi sau care se vor conecta 
la reţeaua SA „Moldtelecom” nu vor mai achita tariful 
pentru deficitul de acces.

Codurile de acces „1600-1639” sunt atribuite furnizorilor 
de către Agenţie pentru prestarea serviciilor de IP-tele-
fonie. În anul 2001, Agenţia a adoptat, în temeiul unei 
hotărâri a Guvernului, o decizie privind reglementarea 
serviciilor de IP-telefonie şi aprobarea tarifului pentru 
deficitul de acces. În anii 2001 – 2004 mărimea tarifu-
lui pentru un minut de convorbiri telefonice internaţi-
onale prin IP-telefonie a variat între 2,48 şi 0,50 lei. În 
perioada ianuarie 2005 – aprilie 2010 a fost aplicat un 
tarif de 0,39 lei. Prin achitarea acestui tarif operatorii ser-
viciilor de IP-telefonie, conectaţi la reţeaua SA “Moldte-
lecom”, participau la subvenţionarea deficitului de venit 
necesar pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a 
infrastructurii locale a acestei întreprinderi, deficit cau-
zat de aplicarea unor tarife la telefonia fixă locală sub 
nivelul costurilor.

În urma analizei situaţiei de pe piaţă Agenţia a con-
statat că accesul la serviciile furnizate prin codurile de 
acces „1600-1639” este limitat şi restricţionat, iar tariful 
pentru deficitul de acces a devenit o barieră concuren-
ţială pentru noii furnizori pe motiv că aceştia nu pot 
concura cu furnizorul istoric din cauza existenţei unei 
reglementări neproporţionate. luând în considerare 
situaţia creată, precum şi tendinţa de diminuare a tari-
felor la apelurile internaţionale pentru utilizatorii finali 
care influenţează direct mărimea tarifului pentru defi-
citul de acces, Agenţia a decis eliminarea acestui tarif şi 
stabilirea unor reguli noi de interconectare a serviciilor 
furnizate prin intermediul codurilor de acces „1600-
1639” în beneficiul utilizatorilor acestor servicii.

Hotărârea obligă furnizorii de reţele publice de comu-
nicaţii electronice să încheie, la cererea altui furnizor, 
acorduri de interconectare cu acesta sau să modifice 
acordurile semnate anterior în vederea furnizării ser-
viciilor destinate utilizatorilor finali prin intermediul 
codurilor de acces „1600-1639”. Acordul trebuie să 
prevadă obligaţia primului furnizor de a asigura acce-
sul utilizatorilor proprii, cu excepţia celor a serviciilor 
roaming, la codurile de acces ale celui de-al doilea fur-
nizor, cu respectarea prevederilor hotărârii Consiliului 
de Administraţie al AnRCETI. Hotărârea stabileşte, de 
asemenea, obligaţiile furnizorilor interconectaţi pri-
vind transportul şi transferul apelurilor spre codurile de 
acces „1600-1639”, utilizarea sistemelor de semnalizare, 
metodele de taxare a apelurilor şi de efectuare a plăţi-
lor de către furnizori pentru servicii prestate.

Prin altă hotărâre - privind accesul la numerele cu tarif 
special (Premium rate) furnizat în reţelele publice de co-
municaţii electronice (nr.16 din 19.05.2010) Consiliul 
de Administraţie a obligat furnizorii de reţele publice 

de telefonie fixă şi mobilă să negocieze, la solicitarea 
altor furnizori, acorduri de interconectare în vederea 
furnizării accesului pentru utilizatorii finali la numerele 
telefonice cu tarif special Premium rate.

Adoptarea acestei hotărâri a fost cauzată de faptul că 
serviciile Premium rate (furnizate prin blocuri de numere 
din şirul „9”) erau oferite numai în cadrul unor reţele de 
telefonie, la ele având acces doar abonaţii acestor reţele. 
Abonaţii altor reţele nu puteau accesa serviciile date pe 
motiv că furnizorii reţelelor nu găseau o formulă accep-
tabilă de plată a serviciilor de tranzit şi terminare a ape-
lurilor pentru a putea încheia acordurile de interconec-
tare corespunzătoare. Agenţia a studiat problema dată 
şi a propus soluţii, care au fost discutate cu toate părţile 
interesate şi ulterior incluse în decizia susmenţionată.

Hotărârea stabileşte că furnizorii care au încheiat acor-
duri de interconectare vor asigura accesul utilizatorilor 
finali proprii la numerele Premium rate, în condiţiile con-
tractului privind furnizarea serviciilor de conţinut înche-
iat între furnizorul care controlează accesul la utilizato-
rii finali şi prestatorul serviciilor de conţinut. Totodată, 
furnizorii care asigură accesul la numerele Premium rate 
urmează să publice pe site – urile lor tipul serviciilor de 
conţinut prestate, tarifele aplicate, precum şi numerele 
Premium rate utilizate pentru serviciile date.

Agenţia consideră că deschiderea accesului abonaţilor 
din toate reţelele publice de telefonie la serviciile furni-
zate prin numerele Premium rate va stimula cererea şi 
dezvoltarea serviciilor date, de pe urma cărora vor avea 
de câştigat atât furnizorii, cât şi utilizatorii acestor servicii.

În perioada de raport, la solicitarea unor furnizori de 
reţele şi servicii publice de telefonie mobilă, Consiliul 
de Administraţie al AnRCETI a aprobat o hotărâre de 
modificare a condiţiilor licenţelor deţinute de furnizorii 
de telefonie mobilă S.A. „Orange Moldova”, S.A „Moldcell” 
şi S.A. „Moldtelecom” prin care acestora li s-a acordat 
dreptul de a furniza servicii de tranzit a traficului prin 
reţelele proprii de telefonie mobilă. Aceşti furnizori au 
reclamat restricţionarea în condiţiile de licenţă a utili-
zării echipamentelor de reţea pentru furnizarea servi-
ciilor de tranzit a traficului în reţelele mobile. Agenţia 
a analizat situaţia dată şi a conchis că această restricţie 
este discriminatorie pentru furnizorii de reţele şi servi-
cii de telefonie mobilă în raport cu furnizorii de reţele 
şi servicii de telefonie fixă care au dreptul de a furniza 
servicii de tranzit a traficului. Pentru a asigura respec-
tarea principiului de nediscriminare a furnizorilor de 
reţele şi servicii publice de telefonie mobilă, Consiliul 
de Administraţie a decis, cu acordul acestor furnizori, 
modificarea condiţiilor licenţelor susmenţionate prin 
acordarea dreptului deţinătorilor acestora de a furniza 
servicii de tranzit a traficului în reţelele proprii de tele-
fonie mobilă.
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Potrivit hotărârii Consiliului, noua prevedere a condiţiilor 
de licenţă stabileşte că traficul suportat de echipamen-
tul de transmisie al titularului licenţei va fi originat sau 
terminat atât în reţelele mobile proprii, cât şi în alte reţe-
le. Sintagma: „nu se permite utilizarea acestor capacităţi 
în alte scopuri” a fost exclusă din condiţiile de licenţă.

Agenţia consideră că decizia menţionată va contribui 
la eliminarea obstacolelor de intrare pe piaţa servicii-
lor de tranzit a noi furnizori şi la stimularea dezvoltării 
acestei pieţe.

4  RegleMentăRi tehnice

4.1 Administrarea resurselor limitate

Întrucât resursele de numerotare şi canalele/frecvenţele 
radio sunt resurse limitate ale statului necesare pentru 
furnizarea de reţele şi servicii publice de comunicaţii elec-
tronice, administrarea eficientă a acestora are o impor-
tanţă strategică pentru asigurarea utilizării lor optime. În 
acest scop, precum şi pentru asigurarea dreptului titula-
rilor licenţelor de utilizare a resurselor limitate de a ceda/
cesiona, cu acordul AnRCETI, una sau mai multe resurse 
limitate altor furnizori de reţele şi/sau servicii de comu-
nicaţii electronice autorizaţi, Consiliul de Administraţie a 
stabilit prin hotărârea sa nr.08 din 25.02.2010 procedura de 
cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate.

Potrivit acestei hotărârii, pot fi cesionate licenţele de 
utilizare a canalelor şi/sau frecvenţelor radio şi a re-
surselor de numerotare eliberate în scopul furnizării 
reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii elec-
tronice. În particular, procedurii de cesionare pot fi su-
puse licenţele pentru furnizarea serviciilor de telefonie 
mobilă celulară, în standardele GSM şi CDMA, licenţele 
tehnice pentru construcţia, întreţinerea, exploatarea, 
precum şi crearea posturilor de radio şi/sau de televizi-
une prin eter şi/sau prin cablu.

Conform procedurii, solicitantul care doreşte să i se ce-
sioneze licenţa prezintă la Agenţie o cerere scrisă prin 
completarea unui formular tip, însoţită de documente-
le prevăzute de procedura de cesionare. Printre aces-
tea – contractul cu privire la cesionarea licenţei, anga-
jamentul solicitantului cu privire la asumarea pe propria 
răspundere a responsabilităţii pentru respectarea con-
diţiilor de cesionare, a condiţiilor de eliberare a licenţei, 
după caz, a condiţiilor şi obligaţiilor cuprinse în licenţă şi 
pentru veridicitatea documentelor prezentate. Agenţia 
în cel mult 7 zile de la data realizării cererii emite decizia 
privind acceptarea cesionării licenţei, iar în termen de 
3 zile informează în scris solicitantul despre decizia sa.

Agenţia este în drept să refuze acceptarea cesionării 
licenţei în următoarele situaţii:

- cesionarea licenţei poate avea ca efect restrângerea, 
împiedicarea sau denaturarea concurenţei, precum şi 
schimbarea destinaţiei de utilizare a resurselor limitate 
care fac obiectul licenţei;

- cedentul şi/sau solicitantul au restanţe la plăţile de 
reglementare şi monitorizare faţă de AnRCETI, la plăţi-
le pentru utilizarea resurselor limitate (frecvenţe/cana-
le şi/sau resurse de numerotare), la alte plăţi aferente 
licenţei ce urmează a fi cesionată şi/sau la alte licenţe 
eliberate de către AnRCETI, la alte obligaţii faţă de An-
RCETI.

4.1.1 Administrarea resurselor de numerotare

În 2010, activitatea Agenţiei în domeniul administrării 
resurselor de numerotare din planul naţional de nu-
merotare (Pnn) s-a axat pe elaborarea unei noi redacţii 
a Pnn, a noii proceduri de administrare a resurselor de 
numerotare telefonică, a condiţiilor speciale de utili-
zare a acestor resurse de către furnizorii de reţele şi/
sau servicii de comunicaţii electronice cu respectarea 
principiilor de transparenţă şi nediscriminare, de utili-
zare raţională şi eficientă a resurselor de numerotare. 
Aceste activităţi au cuprins:

1) modificarea şi completarea pnn. noua redacţie 
a Pnn a fost elaborată în scopul racordării acestuia la 
prevederile Recomandării E.129 a Uniunii Internaţiona-
le a Telecomunicaţiilor privind forma de prezentare a 
Pnn, încurajării procesului de implementare a noilor 
servicii publice de comunicaţii electronice, promovării 
concurenţei şi asigurării protecţiei utilizatorilor finali. 
Documentul a fost aprobat prin ordinul Ministerului 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.15 din 
04.03.2010 şi a intrat în vigoare la 21 mai 2010.

Pentru a răspunde cerinţelor pieţei, Pnn are următoa-
rele obiective:

a)  eficientizarea procesului de administrare şi utilizare a 
resurselor de numerotare;

b)  asigurarea respectării principiului de nediscriminare 
în procesul de atribuire a resurselor de numerotare;

c)  flexibilitatea Pnn, prin asigurarea cu resursele de 
numerotare respective reţelelor şi serviciilor publice 
noi de comunicaţii electronice.

Pentru atingerea acestor obiective în noua redacţie a 
Pnn au fost definite un set de servicii noi şi stabilite 
resursele de numerotare ce pot fi utilizate la furnizarea 
acestor servicii.
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Din şirul de numere “7” au fost alocate suplimentar re-
surse de numerotare pentru serviciile oferite de furni-
zorii de reţele mobile virtuale (Mobile Virtual network 
Operators - MVnO). Implementarea acestor servicii 
este cauzată de limitarea numărului de frecvenţe radio 
disponibile pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii 
electronice la puncte mobile.

A fost extinsă gama de servicii furnizate prin interme-
diul şirurilor de numere „8” şi „9”. În acest scop, a fost 
alocat un bloc de numere de forma “814xxxxx” pentru 
serviciile de transport, care vor fi utilizate la nivel naţio-
nal, devenind astfel o alternativă pentru aceleaşi servi-
cii prestate în prezent prin numere locale scurte “14xx”. 
De asemenea, au fost alocate suplimentar două blo-
curi de numere (“905xxxxx“ şi “906xxxxx“) pentru ser-
viciile cu tarif special Premium rate. Totodată, în noua 
redacţie a Pnn au fost incluse numerele scurte de in-
teres naţional, care conţin şi numere scurte armonizate 
la nivel european. la prima etapă, în Pnn au fost alo-
cate trei numere scurte armonizate la nivel european 
- “116000“ (număr de urgenţă pentru copii dispăruţi), 
“116111“ (asistenţă telefonică pentru copii) şi “116123“ 
(asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional).

Potrivit Pnn, accesul din diferite arii geografice şi reţele 
publice de telefonie fixă şi mobilă la codurile şi nume-
rele naţionale scurte din şirul de numere „1” trebuie să 
se efectueze fără prefixul „0”. Implementarea accesului 
la şirul de numere „1” fără utilizarea prefixului „0” este 
condiţionată atât de reglementările în vigoare, cât şi de 
necesitatea asigurării accesului naţional la serviciile ar-
monizate la nivel european de tipul: sistemul naţional 
unic pentru apeluri de urgenţă cu utilizarea numărului 
scurt “112”; servicii cu caracter social cu utilizarea nu-
merelor de forma “116xxx”; servicii de informaţii privind 
abonaţii cu utilizarea numerelor de forma „118xxx” etc.

Conform noilor prevederi ale Pnn, codurile tehnolo-
gice de forma „18xx”, care actualmente se utilizează 
pentru testarea reţelelor de telefonie fixă, vor fi retrase 
din uz.

2) procedura de atribuire a resurselor de numero
tare telefonică. Documentul a fost aprobat prin Ho-
tărârea Consiliului de Administraţie al AnRCETI nr. 58 
din 21.12.2010 şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011. 
Procedura dată se aplică tuturor categoriilor de coduri 
şi numere din Pnn, cu excepţia numerelor naţionale 
scurte pentru servicii de urgenţă şi pentru alte servicii 
armonizate la nivel european, care vor fi atribuite şi uti-
lizate conform reglementărilor speciale ce urmează a fi 
emise de către AnRCETI.

Procedura stabileşte reguli şi condiţii de atribuire a 
resurselor de numerotare telefonică, de calculare şi 
achitare a plăţilor pentru resursele atribuite, de pre-

zentare a rapoartelor privind utilizarea acestor resurse 
şi asigurare a transparenţei în procesul de adminis-
trare a resurselor de numerotare telefonice din Pnn. 
Conform Procedurii nominalizate, Agenţia atribuie 
resursele de numerotare telefonică prin eliberarea 
licenţelor respective furnizorilor de reţele şi servicii 
publice de comunicaţii electronice autorizaţi în con-
diţiile legii. Aceştia transmit resursele de numerotare 
atribuite, cu excepţia codurilor naţionale scurte, uti-
lizatorilor finali/abonaţilor săi, prestatorilor de servicii 
de conţinut ori le utilizează pentru prestarea propriilor 
servicii de conţinut, conform destinaţiei şi în formatul 
prevăzut de Pnn.

3) reglementarea accesului la resursele de nume
rotare pentru furnizarea următoarelor servicii:

a)  servicii de telefonie mobilă furnizate de că-
tre operatorii virtuali cu utilizarea numerelor 
din blocul „71xxxxxx”. Hotărârea respectivă a 
Consiliului de Administraţie al AnRCETI (nr.28 din 
21.09.2010) are drept scop eficientizarea utilizării 
spectrului de frecvenţe pentru serviciile publice de 
telefonie mobilă, crearea condiţiilor necesare pentru 
ca noii furnizori de reţele mobile virtuale (Mobile Vir-
tual network Operators - MVnO) să poată concura 
cu furnizorii cu putere semnificativă pe această piaţă 
prin oferirea la pachet a serviciilor de telefonie mo-
bilă, fixă, Internet şi servicii de programe audiovizu-
ale. Spre regret, până la finele anului 2010, pe piaţă 
nu a intrat nici un operator virtual, fapt care denotă 
un grad de concurenţă limitată pe acest segment de 
piaţă.

b)  servicii de conţinut prestate cu utilizarea nume-
relor cu tarif special Premium rate (900xxxxx, 
905xxxxx şi 906xxxxx). Resursele de numerota-
re din aceste blocuri sunt atribuite furnizorilor de 
reţele publice de comunicaţii electronice pentru 
prestarea serviciilor de conţinut de tip: consultaţii, 
concursuri, divertisment, jocuri interactive, felicitări 
în direct, diverse informaţii (generale, ştiri, de afaceri, 
de marketing, cursul valutar, meteo, pronosticuri, 
ora exactă, oferte de muncă), servicii de divertis-
ment pentru adulţi sau pentru minori etc. numerele 
cu tarif special Premium rate pot fi utilizate de către 
furnizori pentru prestarea serviciilor proprii de con-
ţinut sau transmise în bază de contract prestatorilor 
de servicii de conţinut cu includerea obligatorie în 
contracte a condiţiilor şi obligaţiilor de prestare a 
serviciilor de conţinut, inclusiv a unui Cod de con-
duită. Agenţia a elaborat, în baza practicilor din alte 
state, un proiect al Codului de conduită, care poate 
fi preluat de către furnizorii şi prestatorii de servicii 
de conţinut interesaţi la încheierea contractelor co-
respunzătoare. Proiectul a fost coordonat cu Minis-
terul Culturii şi Agenţia pentru Protecţia Moralităţii.
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4.1.2 Portabilitatea numerelor telefonice

În scopul asigurării dreptului utilizatorului final la libera 
alegere a furnizorului de servicii publice de telefonie, 
fără a modifica numărul de telefon, atunci când acest lu-
cru este în interesul lui şi fără a fi incomodat de obstaco-
le juridice, tehnice sau practice, Agenţia a elaborat pro-
iectul Programului de implementare a portabilităţii nume-
relor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013. Acesta 
a fost discutat şi definitivat în cadrul şedinţelor grupului 
de lucru pentru implementarea portabilităţii numerelor 
care întruneşte responsabili din cadrul AnRCETI, Minis-
terului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), 
furnizori de reţele şi servicii publice de telefonie mobilă 
şi fixă. Conform prevederilor Legii 241/2007, Programul 
urmează a fi aprobat de către MTIC.

Proiectul prevede că în anul 2012 portabilitatea nume-
relor va fi implementată în reţelele de telefonie mobilă, 
iar în 2013 - în reţelele de telefonie fixă. Programul sta-
bileşte obiectivele, acţiunile ce urmează a fi întreprinse, 
responsabilii, etapele, termenele de implementare a 
acestora, rezultatele scontate, procedurile de raportare 
şi evaluare a implementării portabilităţii numerelor şi 
prevede trei etape de implementare. la prima etapă (a. 
2011), Agenţia va elabora cadrul de reglementare nece-
sar pentru lansarea portabilităţii numerelor şi va desfă-
şura un concurs de selectare a entităţii care va realiza şi 
administra baza de date centralizată ce va conţine toate 
numerele portate şi numerele de rutare, alte informa-
ţii necesare pentru efectuarea portabilităţii numerelor. 
la a doua etapă (a. 2012), urmează a fi creată baza de 
date centralizată, operate modificări şi efectuate testări 
în reţelele de telefonie mobilă, după care va fi lansată 
portabilitatea numerelor în aceste reţele. la a treia eta-
pă (a. 2013), vor fi efectuate lucrări similare în reţelele de 
telefonie fixă. Portarea numerelor va fi realizată numai 
în cadrul aceluiaşi tip de reţele: mobil – mobil, fix – fix.

Conform proiectului, portarea numărului se va efectua 
la cererea abonatului, în momentul în care acesta de-
cide să renunţe la un furnizor de servicii publice de te-
lefonie (furnizor donor) şi doreşte să utilizeze serviciile 
unui alt furnizor (furnizor acceptor). De realizarea pro-
cesului de portare va fi responsabil furnizorul accep-
tor. El va efectua portarea numărului în termen de o zi 
lucrătoare din data încheierii contractului cu utilizato-
rul. Programul elaborat de Agenţie stabileşte că tariful 
pentru serviciul de portabilitate a numerelor trebuie să 
fie accesibil utilizatorilor finali.

Agenţia consideră că implementarea portabilităţii nu-
merelor telefonice va înlătura o barieră importantă din 
calea dezvoltării concurenţei şi va determina furnizorii 
să depună eforturi suplimentare pentru menţinerea şi 
atragerea clienţilor prin oferte şi servicii tot mai atrac-
tive la tarife accesibile. Pe termen lung, portabilitatea 

numerelor va contribui la reducerea diferenţelor dintre 
tarifele pentru convorbirile în reţea şi cele pentru con-
vorbirile în afara reţelei.

4.2 Administrarea resurselor tehnice

Resursele tehnice sunt resursele necesare pentru identi-
ficarea unor reţele de comunicaţii electronice sau a unor 
elemente de reţea în vederea operării acestora sau pen-
tru furnizarea unor servicii de comunicaţii electronice. 
Obiectivul principal al Agenţiei în domeniul administră-
rii resurselor tehnice constă în a pune la dispoziţia fur-
nizorilor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii 
electronice resurse tehnice adecvate, a asigura accesul 
nediscriminatoriu la aceste resurse a tuturor furnizori-
lor, utilizarea raţională şi eficientă a resurselor date. În 
acest sens Agenţia a elaborat Procedura de administrare 
a codurilor punctelor de semnalizare, care a fost aproba-
tă prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr.37 din 
21.09.2010. Prin aceiaşi decizie a fost abrogată hotărârea 
Consiliului de Administraţie nr.25 din 19.07.2004, potri-
vit căreia codurile punctelor de semnalizare naţionale 
erau atribuite furnizorilor de către S.A. „Moldtelecom”. 
După preluarea funcţiei de atribuire a codurilor punc-
telor de semnalizare de la S.A. „Moldtelecom”, Agenţia a 
reconfirmat, la cererea solicitanţilor, includerea în baza 
de date a AnRCETI a codurile deţinute de către aceştia.

Procedura stabileşte structura, destinaţia, condiţiile 
de atribuire, utilizare, cesionare, modificare şi retrage-
re ale codurilor punctelor de semnalizare. Ea se aplică 
următoarelor categorii de coduri tehnice: (1) coduri 
ale punctelor de semnalizare naţionale (national Sig-
nalling Point Code - nSPC); (2) coduri ale punctelor 
de semnalizare internaţionale (International Signalling 
Point Code - ISPC); (3) coduri pentru reţelele mobile 
(Mobile network Code - MnC).

nSPC se atribuie de către Agenţie furnizorilor de reţe-
le publice de comunicaţii electronice care utilizează 
sistemul de semnalizare SS7 pentru interconectarea 
cu alte reţele publice de comunicaţii electronice de pe 
teritoriul R. Moldova. nSPC se atribuie, de regulă, con-
secutiv, în număr proporţional cu numărul punctelor 
de interconectare cu alte reţele publice de comunicaţii 
electronice ce urmează a fi stabilite. ISPC se atribuie de 
către Agenţie, câte unul, furnizorilor de reţele publice de 
comunicaţii electronice care utilizează SS7 pentru inter-
conectarea cu cel puţin o reţea publică de comunicaţii 
electronice din afara R. Moldova. De regulă, un furnizor 
de reţele publice de comunicaţii electronice poate be-
neficia de dreptul de a utiliza un singur ISPC. MnC se 
atribuie de către Agenţie furnizorilor de reţele publice 
de comunicaţii electronice mobile sau furnizorilor de re-
ţele publice de comunicaţii electronice fixe. De regulă, 
un furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice 
poate beneficia de dreptul de a utiliza un singur MnC.
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5  RelAţii inteRnAţiOnAle

5.1 descriere generală

În contextul relaţiilor internaţionale ale Agenţiei, anul 
2010 a fost marcat de evenimente importante de co-
laborare şi de transformări la capitolul promovarea im-
plementării la nivel naţional a standardelor europene 
de reglementare a comunicaţiilor electronice. Pentru 
atingerea acestui obiectiv, Agenţia şi-a axat eforturile 
pe următoarele direcţii de activitate:

  colaborarea eficientă cu grupul de consultanţi ai 
proiectului BERD;

  dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu autorităţile si-
milare din regiune;

  valorificarea statutului R. Moldova de ţară a Partene-
riatului Estic;

  sporirea gradului de reprezentare al AnRCETI în ca-
drul organismelor internaţionale.

În desfăşurarea acestor activităţi accentele au fost puse 
pe eficientizarea lucrului cu echipa de consultanţi ai 
proiectului de asistenţă tehnică  „Dezvoltarea reglemen-
tării comunicaţiilor” de care beneficiază Agenţia, partici-
parea la lucrările Comitetului de cooperare Republica 
Moldova – Uniunea Europeană, intensificarea relaţiilor 
de colaborare cu autorităţi similare din ţările Uniunii Eu-
ropene (UE), a Parteneriatului Estic, Comunităţii Statelor 
Independente (CSI), cu Comisia Europeană, instituţiile 
europene şi internaţionale de specialitate, precum ar fi 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT), Con-
ferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Teleco-
municaţii (CEPT), Grupul Reglementatorilor Europeni 
pentru Comunicaţii Electronice (BEREC), Comunitatea 
regională în domeniul comunicaţiilor (CRC), etc.

În perioada de raport, au fost intensificate relaţiile de 
colaborare a AnRCETI cu Autoritatea naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din Ro-
mânia (AnCOM). În cadrul vizitelor întreprinse, în apri-
lie 2010, la Bucureşti de către reprezentanţii AnRCETI 
şi a colegilor de la AnCOM, în august 2010, la Chişinău 
părţile au iniţiat negocierile asupra semnării unui me-
morandum de înţelegere privind facilitarea cooperării 
şi a schimbului de informaţii în domeniul comunicaţii-
lor electronice. Procedurile de negociere şi coordonare 
a memorandumului au fost finalizate, acesta urmând 
să fie semnat de cele două părţi în primul semestru al 
anului 2011. Anterior, AnRCETI a semnat un acord de 
colaborare şi schimb de experienţă cu Autoritatea de 
Reglementare din Bulgaria.

În anul de referinţă, reprezentanţii Agenţiei au parti-
cipat la multiple forumuri internaţionale şi regionale, 
organizate de organismele europene şi internaţionale 
de specialitate. Enumerăm mai jos câteva dintre ele:

  Conferinţa a V – ea a autorităţilor de reglementare 
din ţările riverane Mării negre şi Mării Caspice cu 
tema: „Viitorul Internetului în bandă largă” (Istambul, 
Turcia, 29-30 aprilie 2010);

  Seminar organizat de UIT în probleme actuale pri-
vind politica tarifară şi interconectarea reţelelor 
(Odesa, Ucraina, 15 – 17 septembrie 2010);

  Reuniunea reprezentanţilor autorităţilor de regle-
mentare din tarile Parteneriatului Estic (Viena, Aus-
tria, 7-8 octombrie 2010);

  Reuniunea a XI-a a Comitetului de cooperare Repu-
blica Moldova –Uniunea Europeană ( Bruxelles, Bel-
gia, 8 octombrie 2010);

  Simpozionul Global al Autorităţilor de Reglementare 
2010 (Dakar, Senegal, 10-12 noiembrie 2010);

  Întrunirea a VIII-a mondiala privind indicatorii TIC 
(Geneva, Elveţia, 24-26 noiembrie 2010).

Un eveniment important pe plan extern a fost Reuniu-
nea reprezentanţilor autorităţilor de reglementare din 
tarile Parteneriatului Estic care a avut loc la Viena, Aus-
tria. Scopul acestei reuniuni a fost promovarea schim-
bului de experienţă şi idei între regulatorii UE (BEREC) 
şi regulatorii din ţările Parteneriatului Estic. Întrucât 
majoritatea ţărilor se confruntă cu aceleaşi probleme 
în procesul de reglementare a pieţelor de comunicaţii 
electronice la reuniune s-a propus crearea unui grup 
informal al reglementatorilor din ţările Parteneriatului 
Estic care va colabora cu BEREC şi va identifica în co-
mun soluţii optimale pentru eficientizarea procesului 
de reglementare a comunicaţiilor electronice.

Un eveniment deosebit pentru Agenţie a fost şi vizita la 
Chişinău, în perioada 15-18 august 2010, a directorului 
Biroului de Dezvoltare a Telecomunicaţiilor din cadrul 
UIT, Sami Al Basheer Al Morshid. În cadrul vizitei sale la 
AnRCETI, înaltul demnitar a arătat disponibilitatea UIT 
de a oferi asistenţă R. Moldova pentru implementarea 
portabilităţii numerelor telefonice, trecerea de la tele-
viziunea analogică la cea digitală, pentru alte proiecte 
legate de dezvoltarea comunicaţiilor şi tehnologiilor 
informaţionale.

O activitate nu mai puţin importantă, desfăşurată de 
Agenţie în 2010, a fost identificarea surselor externe 
pentru a beneficia de asistenţă în scopul perfecţionării 
cadrului naţional de reglementare. Astfel, Agenţia a ne-
gociat cu reprezentanţii Comisiei Europene posibilitatea 
obţinerii unui proiect de asistenţă tehnică, prin mecanis-
mul de finanţare TAIEX, pentru implementarea portabili-
tăţii numerelor telefonice în R. Moldova. Comisia a dat un 
răspuns pozitiv la solicitarea părţii moldoveneşti. Misiu-
nea de experţi străini din cadrul acestui proiect urmează 
să sosească la Chisinău la începutul lunii aprilie 2011.
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5. 2 proiect de asistenţă tehnică

Proiectul de asistenţă tehnică „Dezvoltarea reglemen-
tării comunicaţiilor”, oferit Agenţiei de către Banca Eu-
ropeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), a 
demarat în octombrie 2009. Scopul proiectului este 
de a oferi Guvernului şi Agenţiei asistenţă în imple-
mentarea unui cadru modern, transparent şi previzibil 
de reglementare a comunicaţiilor electronice con-
form cadrului de reglementare al UE din anul 2003 
şi pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale 
AnRCETI.

Bilanţul intermediar al rezultatelor obţinute în primul 
an de la lansarea proiectului a arătat că, în mare par-
te, obiectivele propuse de părţile implicate în proiect 
au fost atinse. În 2010, consultanţii proiectului şi-au 
desfăşurat activitatea în cadrul a 14 misiuni de lucru 
efectuate la Chişinău, fiecare având o durată de 3-5 
zile. 11 experţi internaţionali au oferit asistenţă şi ex-
pertize pentru specialiştii Agenţiei la elaborarea şi 
implementarea noilor reglementări în vederea pro-
movării concurenţei pe pieţele de comunicaţii elec-
tronice, a tehnologiilor şi serviciilor moderne, de nivel 
european. Totodată, experţii au susţinut la Chişinău un 
amplu program de instruire pentru angajaţii Agenţiei 
şi specialiştii companiilor autohtone de telecomunica-
ţii. În cadrul acestuia au fost desfăşurate 11 seminare 
şi ateliere de lucru.

Principalul rezultat al activităţii desfăşurate în primul 
an de derulare a proiectului constă în faptul că anga-
jaţii Agenţiei, datorită instruirii şi asistenţei din partea 
experţilor străini, au învăţat cele mai bune practici 
europene pentru efectuarea analizelor de piaţă, de-
semnarea furnizărilor cu putere semnificativă pe pia-
ţă, determinarea obligaţiilor speciale preventive faţă 
de aceştia, pentru elaborarea modelelor de costuri la 
serviciile de interconectare şi acces, elemente care au 
o importanţă deosebită pentru stadiul actual al regle-
mentării pieţelor de comunicaţii. În această perioadă 
Agenţia a iniţiat, cu suportul consultanţilor străini, ela-
borarea proiectelor de acte de reglementare privind 
portabilitatea numerelor telefonice, evidenţa contabi-
lă separată, accesul la bucla locală, acte care vor fi puse 
în aplicare în anul 2011.

În 2010, Agenţia a beneficiat, de asemenea, de ajutorul 
consultanţilor din cadrul proiectului BERD în procesul de 
elaborare a modificărilor la legea comunicaţiilor electro-
nice în corespundere cu directivele UE în acest dome-
niu, precum şi a proiectului Strategiei de reglementare a 
pieţei de comunicaţii electronice pe termen mediu.

„Dezvoltarea reglementării comunicaţiilor” este al doi-
lea proiect de asistenţă tehnică de care beneficiază An-
RCETI. Primul proiect i-a fost oferit la etapa de constitu-
ire, în anii 2000 – 2002, de către Agenţia Statelor Unite 
ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

6  MOnitORizARe şi cOntROl

Activitatea de monitorizare şi control este una din 
atribuţiile de bază ale Agenţiei, stabilite prin Legea 
241/2007, şi are drept scop asigurarea respectării pre-
vederilor actelor normative din domeniul comunica-
ţiilor electronice în vederea promovării concurenţei, 
protejării drepturilor şi intereselor legitime ale utiliza-
torilor finali.

6.1 Activităţi de monitorizare

Monitorizarea implică proceduri operaţionale specifice 
şi constă în analiza sistemică şi complexă a datelor şi 
informaţiilor despre activitatea participanţilor la piaţa 
reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electroni-
ce, a serviciilor din sfera tehnologiei informaţiei, cu ela-
borarea, după caz, a rapoartelor care conţin propuneri 
privind necesitatea întreprinderii unor măsuri preventi-
ve în vederea evitării unor eventuale abateri sau a unor 
măsuri post - factum ce se impun, în condiţiile legii, în 
vederea înlăturării încălcărilor comise de furnizori, fără 
o intervenţie directă în activitatea acestora. În situaţiile 
când Agenţia depistează cazuri în care probabilitatea 
abaterilor este mare, ea examinează oportunitatea ini-
ţierii controalelor la faţa locului, la furnizorii respectivi.

În cadrul monitorizării este analizată atât informaţia 
disponibilă în mediul informaţional public, cât şi cea 
oficială, prezentată de furnizori periodic, conform ter-
menelor stabilite în actele normative şi, după caz, in-
formaţia solicitată ad-hoc de Agenţie.

Pe parcursul anului 2010, activitatea respectivă s-a axat 
pe monitorizarea implementării următoarelor hotărâri 
ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei:

1) Hotărârea nr. 07 din 01 august 2008 cu privire la trece-
rea de la semnalizarea DSS1 la semnalizarea SS7 pentru 
necesităţi de interconectare între reţeaua publică de tele-
fonie fixă a S.A. „Moldtelecom” cu reţelele publice de tele-
fonie fixă vocală ale furnizorilor alternativi. În rezultatul 
monitorizării, s-a constatat că scopul acestei hotărâri 
– optimizarea modului de interconectare a reţelelor, 
implementarea unor tehnologii şi servicii de comuni-
caţii electronice moderne şi performante – a fost atins. 
Majoritatea furnizorilor au întreprins acţiuni concrete 
în vederea implementării unor protocoale performan-
te la interfeţele de interconectare a reţelelor sale cu re-
ţeaua S.A. „Moldtelecom”, asigurîndu-se, astfel, condiţii 
tehnice adecvate pentru acordarea unui spectru larg şi 
diversificat de servicii calitative şi moderne.
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2)  Hotărârea nr.11 din 07 aprilie 2010 privind reglemen-
tarea accesului la serviciile publice de comunicaţii elec-
tronice furnizate prin intermediul codurilor de acces 
1600 – 1639. Monitorizarea implementării reglemen-
tării în cauză a demonstrat o eficientizare a raportu-
rilor contractuale dintre furnizorii de reţele şi servicii 
de comunicaţii electronice, precum şi o diminuare a 
preţurilor pentru serviciile de IP- telefonie furnizate 
prin intermediul codurilor de acces respective, fac-
tor care va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării 
acestui segment al pieţei.

3)  Hotărârea nr. 16 din 19 mai 2010 privind accesul la 
numerele cu tarif special (Premium rate) furnizat în 
reţelele publice de comunicaţii electronice. Reglemen-
tarea în cauză are ca scop asigurarea accesului utili-
zatorilor finali la serviciile de conţinut furnizate prin 
numerele Premium rate atribuite pentru utilizare în 
reţelele publice de comunicaţii electronice şi stabi-
leşte un set de condiţii privind originarea, transpor-
tul şi transferul apelurilor spre numerele Premium 
rate, indiferent de reţeaua din care se iniţiază apelul.

În rezultatul monitorizării, s-a constatat o tendinţă 
pozitivă în evoluarea raporturilor dintre furnizorii care 
asigură accesul la asemenea servicii, precum şi dintre 
furnizori şi prestatorii de servicii de conţinut. Încălcări 
ale termenelor şi condiţiilor stabilite în hotărârea men-
ţionată nu au fost constatate.

4)  Hotărârea nr.17 din 02 iunie 2010 cu privire la apro-
barea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi 
monitorizare. Instrucţiunea în cauză reglementează 
procedura de raportare a veniturilor provenite din 
activitatea din domeniul comunicaţiilor electronice, 
modul de calcul şi termenele de achitare a plăţii de 
reglementare şi monitorizare. În rezultatul monitori-
zării, s-a constatat o creştere a gradului de disciplină 
la capitolul raportarea informaţiei privind veniturile 
provenite din activitatea din domeniu. Totodată, s-a 
constatat că o parte din persoanele autorizate să 
activeze în domeniul comunicaţiilor electronice au 
încălcat prevederile stabilite în instrucţiune. În con-
secinţă, Consiliul de Administraţie al AnRCETI a emis 
Hotărârea nr. 35 din 08 noiembrie 2010 prin care a 
prescris persoanelor respective încetarea încălcărilor 
constatate şi respectarea termenelor de prezentare 
a rapoartelor respective. Ulterior, pentru nerespec-
tarea prescripţiei, asupra a 5 furnizori au fost întoc-
mite procese-verbale contravenţionale, care au fost 
remise în instanţa de judecată competentă pentru 
examinare în fond.

5)  Hotărârea nr. 22 din 02 august 2010 cu privire la asi-
gurarea executării prevederilor legale din domeniul 
protecţiei drepturilor utilizatorilor finali. Hotărârea în 
cauză are ca obiectiv asigurarea nivelului minim 
necesar de transparenţă a informaţiilor şi de securi-

tate juridică, garantat prin lege, a utilizatorilor finali, 
precum şi sporirea nivelului de protecţie a acesto-
ra în relaţiile cu furnizorii de servicii publice de co-
municaţii electronice. În rezultatul monitorizării, s-a 
constatat că majoritatea furnizorilor au întreprins 
măsuri concrete în vederea conformării la cerinţele 
stabilite, în special, prin elaborarea contractelor tip 
în care au fost incluse clauzele minime stabilite. Re-
ieşind din faptul că cerinţele prescrise în hotărăre au 
un caracter permanent, verificarea respectării aces-
tora continuă în cadrul controalelor desfăşurate în 
anul 2011.

Un alt aspect al activităţii de monitorizare desfăşura-
te în anul 2010 ţine de verificarea asigurării calităţii şi 
continuităţii serviciilor publice de telefonie mobilă. În 
rezultatul acestei monitorizării, inclusiv prin efectuarea 
măsurărilor pe teren, specialiştii Agenţiei, în comun 
cu cei ai Centrului naţional pentru Frecvenţe Radio 
(CnFR), au constatat că ratele de acoperire a teritoriului 
cu semnal provenit din reţelele publice ale furnizorilor 
de telefonie mobilă constituie 92 – 99 %, rate care de-
păşesc indicatorii stabiliţi în licenţele pe care le deţin 
furnizorii în cauză. Totodată, pe drumurile naţionale 
şi în localităţile adiacente, specificate în condiţiile de 
licenţă pe care le deţin aceştia au fost depistate mul-
tiple segmente neacoperite cu semnal corespunzător 
(„zone de umbră”).

În scopul redresării acestei situaţii, în iulie 2010 AnRCE-
TI a creat un Grup de lucru care întruneşte reprezen-
tanţi ai Agenţiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei 
şi Comunicaţiilor, Centrului naţional pentru Frecven-
ţe Radio şi ai celor trei companii de telefonie mobilă. 
Grupul de lucru a elaborat un Plan de acţiuni privind 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de telefonie 
mobilă, care prevede măsuri concrete pentru elimina-
rea zonelor de umbră depistate şi asigurarea continui-
tăţii serviciilor de telefonie mobilă. Îndeplinirea acestor 
măsuri este monitorizată de către Agenţie. În urma 
măsurilor întreprinse de furnizorii de telefonie mobilă, 
inclusiv a utilizării partajate a infrastructurii de reţea, în 
trimestrul IV al anului 2010 au fost eliminate 15 zone 
de umbră.

lucrările pentru acoperirea celorlalte 37 zone de um-
bră de pe drumurile naţionale şi în localităţile adiacen-
te, specificate în condiţiile de licenţă pe care le deţin 
cei trei furnizori de telefonie mobilă, urmează să fie 
încheiate până la sfârşitul primului trimestru al anului 
2011. la propunerea Agenţiei, Grupul de lucru a decis 
să efectueze, în primul trimestru al anului 2011, analiza 
gradului de acoperire cu semnal radio a încă nouă dru-
muri de importanţă majoră pentru ţară şi să elaboreze 
măsuri în vederea sporirii ratei de acoperire a acestor 
drumuri cu semnal radio provenit din reţelele publice 
de telefonie mobilă.
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6.2 Activităţi de control

Activităţile de control desfăşurate de Agenţie în anul 
2010 au cuprins 85 de controale, dintre care 22 – con-
troale planificate şi 63 – controale inopinate. Controa-
lele au fost efectuate în conformitate cu prevederile 
Regulamentului cu privire la procedura de control în do-
meniul comunicaţiilor electronice, aprobat prin Hotă-
rârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr. 9 din 
18.08.2008, cu respectarea principiilor transparenţei, 
imparţialităţii şi obiectivităţii.

Controalele planificate s-au axat, în principal, pe eva-
luarea condiţiilor de furnizare şi calităţii serviciilor de 
comunicaţii electronice, verificarea eficienţei şi corec-
titudinii utilizării resurselor de numerotare, verificarea 
respectării prevederilor actelor normative în vigoare 
din domeniul comunicaţiilor electronice şi protecţiei 
utilizatorilor şi verificarea înlăturării încălcărilor, con-
form prescripţiilor Agenţiei.

Controalele inopinate au avut drept obiectiv verifica-
rea şi acumularea materialelor necesare pentru exami-
narea şi soluţionarea, în limitele competenţei AnRCETI, 
a problemelor abordate în petiţiile parvenite la Agen-
ţie, precum şi în sesizările din partea organelor compe-
tente din domeniu.

continuare a cadrului normativ şi schimbarea accente-
lor în activitatea de control a Agenţiei. Ea pune accen-
tul pe calitatea controalelor tematice efectuate şi pe 
întreprinderea măsurilor de prevenire a eventualelor 
încălcări ale legislaţiei în vigoare de către furnizori, fără 
a interveni direct în activitatea acestora.

Din numărul total de controale, 29 - au fost efectuate 
la furnizorii de servicii de retransmisie a programelor 
audiovizuale, 16 – la furnizorii de servicii publice de 
telefonie fixă şi mobilă, 10 – la furnizorii de servicii de 
transport date şi acces la Internet, 10 – la titularii de 
licenţe din sfera tehnologiei informaţiei şi 5 controale 
– la furnizorii de servicii de difuzare a programelor de 
radio şi televiziune prin eter.

În rezultatul acestor controale, au fost constatate 40 
contravenţii administrative care au fost reflectate în 
36 procese-verbale. Cele mai frecvente contravenţii 
au fost: furnizarea neautorizată a reţelelor/serviciilor 
de comunicaţii electronice, conectarea neautorizată 
la reţelele de comunicaţii electronice, nerespectarea 
prescripţiilor Agenţiei privind remedierea încălcărilor 
actelor de reglementare din domeniu.

Suplimentar, în urma sesizărilor parvenite de la Minis-
terul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, care 
gestionează Sistemul naţional de Monitorizare a Spec-
trului de Radiofrecvenţă, Agenţia, ca autoritate împu-
ternicită prin lege să constate contravenţiile în dome-
niul comunicaţiilor electronice, a efectuat 15 controale 
la faţa locului, în rezultatul cărora au fost constatate 13 
contravenţii legate de utilizarea neautorizată a frec-
venţelor radio.

Toate procesele-verbale cu privire la contravenţiile 
constatate au fost remise spre examinare în fond in-
stanţelor de judecată competente, în conformitate cu 
prevederile art. 410 alin. (3) din Codul contravenţional 
218/2008.

De menţionat că, în cadrul controalelor, specialiştii 
Agenţiei au continuat activitatea sa de familiarizare a 
furnizorilor cu prevederile actelor normative şi de regle-
mentare privind asigurarea calităţii serviciilor conform 
standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare, or-
ganizarea audienţelor, obligaţia furnizorilor de a asigura 
nivelul minim necesar de transparenţă a informaţiilor şi 
de securitate juridică, garantat prin lege, a utilizatorilor 
finali, încheierea contractelor în formă scrisă cu aceştia 
şi excluderea clauzelor abuzive din contracte.

tab. 3  Acţiunile de control efectuate de Agenţie  
în anii 2008 – 2010

Acţiuni de control 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

Numărul total  
de controale: 167 120 87 

Planificate: 157 63 22 

Inopinate: 10 57 65 

Sursa: 

Datele din tabel arată că numărul controalelor efec-
tuate de Agenţie în 2010 s-a redus, faţă de 2009, cu 
circa 27 la sută, iar comparativ cu 2008 – cu circa 48%. 
Această dinamică a fost cauzată de perfecţionarea în 
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În activitatea de soluţionare a litigiilor între furnizorii 
de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice 
Agenţia se ghidează de dispoziţiile Legii nr. 241/2007, 
Regulamentului privind procedura de soluţionare a litigii-
lor din domeniul comunicaţiilor electronice, aprobat prin 
Hotărârea AnRCETI nr.15 din 23.09.2008 (în continuare 
– Regulament), de prevederile altor acte normative din 
acest domeniu. 

În cursul anului 2010 Agenţia a examinat cinci recla-
maţii parvenite din partea unor furnizori, dintre care 
patru - au fost soluţionate pe cale amiabilă şi una - re-
trasă de către furnizor fără adoptarea de către AnRCETI 
a deciziilor obligatorii în sensul art.14 alin.(5) din Legea 
nr. 241/2007. Reclamaţiile au vizat aspecte privind ac-
cesul la reţelele furnizate, în particular oferirea interco-
nectării şi accesului la infrastructură.

În perioada de raport, Agenţia a examinat şi iniţiativa 
S.A. „Moldtelecom” de a modifica unilateral acordurile 

de interconectare la care este parte prin micşorarea 
cuantumului tarifului de interconectare. Prin hotărârea 
sa nr.32 din 04.11.2010 cu privire la asigurarea interco-
nectării adecvate Agenţia a decis să impună tuturor 
furnizorilor interdicţia de a modifica unilateral tarifele 
de interconectare contractate, în lipsa acordului celei-
lalte părţi contractante, până la data intrării în vigoare 
a obligaţiilor speciale preventive impuse de AnRCE-
TI furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de 
terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de 
telefonie mobilă şi în reţelele individuale de telefonie 
fixă. Impunerea obligaţiilor de fundamentare a tarifelor 
în funcţie de costuri pentru furnizorii de comunicaţii 
electronice este atribuţia exclusivă a AnRCETI, care se 
realizează în condiţiile Legii nr.241/2007. Consiliul de 
Administraţie al AnRCETI a aprobat la 23.12.2010 un 
set de hotărâri prin care a obligat 18 furnizori de tele-
fonie fixă şi mobilă de a orienta tarifele pentru serviciul 
de terminare a apelurilor la nivelul costurilor, hotărâri 
care au intrat în vigoare la data adoptării.

8  pROtecţiA dReptURilOR UtilizAtORilOR finAli

7  SOlUţiOnAReA litigiilOR întRe fURnizORi

8.1 măsuri de protecţie a utilizatorilor

În 2010, activitatea de protecţie a drepturilor utilizato-
rilor finali de servicii publice din sectorul de comunica-
ţii electronice şi tehnologia informaţiei a fost realizată 
de către Agenţie prin mecanismele prevăzute de Legea 
nr.241/2007. În scopul prevenirii şi combaterii practici-
lor ce afectează interesele utilizatorilor finali, asigurării 
nivelului minim necesar de transparenţă a informaţiilor 
şi de securitate juridică, garantate prin art.58 şi 59 din 
Legea nr.241/2007, Consiliul de Administraţie al AnRCE-
TI a adoptat Hotărârea nr. 22 din 02.08.2010 cu privire 
la asigurarea executării prevederilor legale din domeniul 
protecţiei drepturilor utilizatorilor finali.

În temeiul acestei hotărâri, furnizorii au fost obligaţi 
să includă în contractele încheiate cu utilizatorii finali 
clauzele minime obligatorii şi să nu admită prezenţa 
în contractele încheiate a clauzelor abuzive, în sensul 
definit în Legea privind protecţia consumatorilor nr.105-
XV din 13.03.2003, să informeze în scris utilizatorul final 
abonat despre modificările în condiţiile contractului cu 
cel puţin o lună înainte de intrarea în vigoare a acestora, 
inclusiv despre dreptul acestuia de a rezilia contractul 
încheiat, fără a fi penalizat, în cazul în care nu acceptă 
noile condiţii, cu excepţia cazurilor în care se stabilesc 
condiţii mai favorabile pentru utilizator. După aducerea 
în corespundere cu legislaţia în vigoare a contractelor 
tip, furnizorii urmează să informeze Agenţia despre 
executarea hotărârii menţionate, iar ulterior să reînche-
ie, la solicitarea utilizatorilor finali, contracte noi.

Potrivit aceleiaşi hotărâri, furnizorii sunt obligaţi să 
pună la dispoziţia publicului informaţii actualizate pri-
vind preţurile şi tarifele aplicabile, precum şi celelalte 
condiţii de furnizare a reţelelor şi serviciilor pentru a 
oferi utilizatorilor finali posibilitatea de a decide asupra 
alegerii reţelelor sau serviciilor. Adoptarea acestei ho-
tărâri a fost cauzată de multiple cazuri de nerespectare 
de către furnizori a prevederilor stabilite în art.58 şi 59 
din Legea nr.241/2007, constatate de specialiştii AnR-
CETI, precum şi de neregulile semnalate de utilizatori 
în petiţiile adresate Agenţiei.

O altă prioritate a Agenţiei în anul 2010 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 asigura-
rea de către furnizori a indicatorilor de calitate a servici-
ilor. În acest scop, în 2010 Agenţia a continuat lucrările 
de stabilire şi actualizare a acestor indicatori. Astfel, a 
fost elaborat proiectul parametrilor de calitate la furni-
zarea serviciilor de telefonie mobilă şi stabilite formula-
rele tipizate pentru raportarea parametrilor pentru fur-
nizarea a cinci genuri de servicii publice de comunicaţii 
electronice (de telefonie fixă, de acces la Internet, ser-
vicii de comunicaţii furnizate prin intermediul reţelelor 
pe care se utilizează protocolul IP, servicii furnizate pe 
reţeaua ISDn şi servicii publice de linii închiriate). Prin 
Hotărârea nr.278 din 17.11.2009 Consiliul de Adminis-
traţie al AnRCERI a stabilit parametrii de calitate pentru 
cele cinci genuri de servicii şi a obligat furnizorii să mă-
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soare parametrii nominalizaţi, să prezinte Agenţiei şi să 
publice, în oficiile comerciale şi pe paginile sale de In-
ternet, informaţiile privind asigurarea calităţii serviciilor.

Totodată, în cadrul controalelor efectuate de Agenţie a 
fost supusă verificărilor respectarea de către furnizori a 
cerinţelor, stabilite în actele normative în vigoare, faţă 
de calitatea serviciilor prestate, precum şi a parametri-
lor de calitate declaraţi de furnizori în ofertele comerci-
ale. În perioada de referinţă, au fost depistate 6 cazuri 
de încălcare a drepturilor utilizatorilor finali în ceea ce 
priveşte neasigurarea calităţii serviciilor, lipsa informa-
ţiei de identificare a furnizorilor pe paginile lor de In-
ternet, fapte pentru care aceştia au fost sancţionaţi în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.2 Adresări si petiţii

În anul 2010, Agenţia a examinat 1320 de cereri, sesi-
zări, propuneri, alte adresări parvenite de la participan-
ţii la piaţa de comunicaţii electronice, dintre care 1019 
- demersuri de ordin tehnologic, juridic şi economic. Au 
fost, de asemenea, examinate 117 petiţii, 99 adresări 
ale utilizatorilor de servicii recepţionate prin interme-
diul paginii web şi prin poşta electronică, 12 – prin linia 
telefonică „verde” a AnRCETI, 5 – în cadrul audienţelor, 
precum şi 68 de cereri de acces la informaţie. Agen-
ţia a răspuns cu promptitudine la toate solicitările. În 
majoritatea cazurilor, ea a oferit solicitanţilor informaţii 

referitoare la intrarea pe piaţă, la legislaţie şi analizele 
de piaţă, la activităţile sale, recomandări cu privire la 
modul de rezolvare a problemelor cu care se confruntă 
utilizatorii de servicii, precum şi informaţii utile pentru 
o mai bună înţelegere a serviciilor şi ofertelor existente 
pe piaţa de comunicaţii electronice.

Analiza petiţiilor parvenite la Agenţie arată că cea mai 
stringentă problemă abordată de cetăţeni (în 64 peti-
ţii sau 55 % din numărul lor total), a fost, ca şi în anul 
2009, corectitudinea modului de prestare a serviciilor 
de telefonie şi de acces la Internet, încălcarea clauze-
lor contractuale de furnizare a serviciilor, a prevederilor 
acordurilor de interconectare şi actelor normative. nu-
mărul petiţiilor ce conţin pretenţii ale consumatorilor 
faţă de calitatea serviciilor prestate de operatori şi fiabi-
litatea funcţionării reţelelor de telefonie şi de Internet 
a crescut, faţă de 2009, cu 3 puncte procentuale şi a 
alcătuit 25 (21%). În 12 petiţii (10 %) au fost contes-
tate mărimea plăţilor pentru servicii şi datele înscrise 
în facturi, iar în 6 (5%) - consumatorii şi-au exprimat 
dezacordul cu majorarea tarifelor la servicii. În 5 petiţii 
(4 %) au fost reclamate unele condiţii incluse în con-
tractele de prestare a serviciilor de către furnizori, iar în 
3 petiţii (2,6 %) - influenţa nocivă a echipamentelor de 
comunicaţii electronice asupra sănătăţii. Un petiţionar 
a reclamat atitudinea discriminatorie a operatorului în 
furnizarea serviciilor, iar altul – a cerut recuperarea pre-
judiciilor ce i-au fost cauzate de furnizor.

A n u l  2 0 0 9 A n u l  2 0 1 0

numărul total de adresări: 1387 1320

  Solicitări de acces la informaţie 64 68

  Demersuri de ordin tehnologic, juridic, economic 1108 1019

  Mesaje electronice 98 99

  Adresări prin intermediul liniei „verzi” 11 12

  Adresări în cadrul audientelor la ANRCETI 7 5

  Petiţii 99 117

Petiţii în funcţie de domeniul de interes 

  servicii telefonie mobilă 16 18

  servicii TV-cablu 27 37

  servicii Internet 17 24

  servicii telefonie fixă 13 16

  radiodifuziune - 1

  interconectare, acces la infrastructură 20 11

  servicii conţinut - 1

  aspecte generale din domeniu 4 9

  servicii cu valoarea adăugată 2 -

Aspecte reclamate 
  influenţa câmpului electromagnetic generat de staţiile de bază asupra 
sănătăţii 

3 3

Sursa: Continuare pagina următoare

tab. 4 Adresări şi petiţii examinate de Agenţie în anii 2009 - 2010
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tab. 4 Petiţii şi solicitări de informaţii de interes public

A n u l  2 0 0 9 A n u l  2 0 1 0

  datele înscrise în facturi 12 12

  majorare de tarife 1 6

  calitatea serviciilor prestate, disfuncţionalităţi 18 25

  deconectare de la reţea 1 -

  atitudine discriminatorie în furnizarea serviciilor 4 1

  neonorarea obligaţiilor asumate faţă de abonaţi în acţiunile publicitare 3 -

  clauze abuzive conţinute în contractele încheiate cu utilizatorii finali 3 5

  interceptarea convorbirilor telefonice 1 -

  încălcarea clauzelor contractuale, a acordurilor de interconectare  
şi actelor normative

50 64

  cauzarea prejudiciilor - 1

  altele 3 -

Petiţii după furnizorul de servicii/reţele

  S.A.”Moldtelecom” 34 33

  S.A.“Moldcell” 7 6

  S.A.”Orange Moldova” 9 7

  Î.M. “Sun Communications” S.R.l. 18 21

  S.R.l. “Sicres” - 2

  S.R.l. “Virs” 2 -

  S.R.l. “Riscom” 1

  S.R.l. “Starnet” 8 7

  S.R.l. “Boomtelecom.” 1

  S.R.l. “Extindere” 1

  S.R.l. “Oldima” 1 2

  S.R.l. “Radeon Service” 2

  S.R.l. “Alit” 1 1

  S.R.l. “Data network Communications” 4

  S.R.l. “Cvazar Sist” 2

  S.R.l. “Vertamar” 3

  S.R.l. “AMT” 1 3

  S.R.l. “Molddata” 1

  S.R.l. „laritex” 1

  S.R.l. “nordlinks” 1 1

  S.R.l. “Realvit-TV” 2 -

  S.R.l. “Staslegol” 2 -

  Î.S. “Radiocomunicaţii” 1 -

  Fără specificarea vre-unui furnizor (în general) 12 15

  Furnizori de conţinut 3

Petiţii adresate de persoane fizice 68 91

Petiţii adresate de persoane juridice 31 26

Petiţii întemeiate 40 33

Petiţii neîntemeiate 37 60

Petiţii remise după competenţă 5 2

Petiţii retrase (la cererea petiţionarului) 1 4

Prezentate explicaţii - 10

Petiţii în curs de examinare 16 8

Sursa: 

Majoritatea absolută a petiţiilor (85 %) au fost verifi-
cate din oficiu, restul (15 %) - în cadrul unor deplasări 
pe teren. În urma investigaţiilor efectuate de specia-
liştii Agenţiei s-a constatat, că cerenţele expuse în 33 

(28%) de petiţii sunt întemeiate, iar faptele descrise 
în 60 de petiţii (51 %) nu s-au adeverit, fiind calificate 
drept neîntemeiate. la 10 petiţii (8,5%) au fost pre-
zentate explicaţii, 4 (3 %) - retrase de către petiţionari, 
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2 (2%) - remise după competenţă, iar 8 (7%) - sunt 
în curs de examinare. În rezultatul analizei celor 33 de 
petiţii s-a constatat că semnatarii acestora au formulat 
pretenţii întemeiate faţă de calitatea serviciilor presta-
te şi disfuncţionalităţile apărute în reţelele TV prin ca-
blu (17 petiţii), de telefonie (11 petiţii) şi de Internet (5 
petiţii). Majoritatea dintre semnatarii acestor petiţii au 
reclamat modul defectuos de prestare a serviciilor şi în-
călcarea clauzelor contractuale de furnizare a acestora. 
Cele mai multe plângeri au parvenit de la clienţi ai com-
paniilor mari, printre care ÎM „Sun Communications” SRl 

(11 petiţii), SA „Moldtelecom” (8 petiţii) şi SRl „Starnet” 
(3 petiţii). După intervenţia Agenţiei au fost identifica-
te soluţii pentru rezolvarea problemelor semnalate de 
petiţionari.

Ca şi în anii precedenţi, în 2010 Agenţia a manifestat 
deschidere în relaţia sa cu cetăţenii şi a întreprins unele 
măsuri organizatorice, în particular implicarea cetăţeni-
lor în procesul de luare a deciziilor, măsuri care au con-
tribuit la creşterea gradului de satisfacţie al acestora în 
raport cu aşteptările lor faţă de activitatea AnRCETI.

9  ActivitAteA de cOMUnicARe

Obiectivul principal al activităţii de comunicare a 
Agenţiei în anul 2010 a fost informarea operativă, per-
manentă şi completă a participanţilor la piaţa de co-
municaţii electronice despre proiectele, deciziile şi ac-
tivităţile de interes public ale autorităţii de reglemen-
tare, astfel încât persoanele interesate să beneficieze în 
mod direct, de la prima sursă, de informaţii necesare şi 
utile despre reglementările şi serviciile AnRCETI. Princi-
palele activităţi de comunicare ale Agenţiei în 2010 au 
fost: informarea participanţilor la piaţa de comunicaţii 
electronice despre etapele de consultare şi aprobarea 
proiectelor de acte de reglementare, informarea utili-
zatorilor cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le 
au în relaţia cu furnizorii de servicii, precum şi a pu-
blicului larg prin intermediul mass-media şi a paginii 
web despre activităţile şi deciziile de interes public ale 
AnRCETI.

9.1  transparenţa procesului decizional 
şi comunicarea cu furnizorii

În procesul decizional, Agenţia asigură principiul 
transparenţei atât faţă de furnizori, de utilizatori, cât şi 
faţă de publicul larg asigurând informarea completă a 
celor interesaţi prin instrumente specifice comunică-
rii – consultări publice, pagina web, activităţi de relaţii 
cu publicul, comunicate de presă, şedinţe publice ale 
Consiliului de Administraţie al AnRCETI etc. Ori de câte 
ori Agenţia intenţionează să adopte o hotărîre/ decizie 
de natură să producă un impact pe piaţă, ea supune 
proiectul procesului de consultare publică, la care 
poate participa şi formula recomandări orice persoană 
interesată. Procedura şi etapele procesului decizional 
au fost stabilite prin hotărârea Consiliului de Adminis-
traţie al AnRCETI nr. 27 din 21.09.2010 pentru aproba-
rea Regulilor de elaborare, consultare, avizare şi aprobare 
a actelor cu caracter normativ, individual, recomandabil 
şi de asigurare a transparentei în procesul decizional.

În 2010, Agenţia s-a străduit să întreţină un dialog activ 
cu furnizorii de relele şi servicii de comunicaţii elec-
tronice atât prin intermediul consultărilor publice a 

proiectelor sale de hotărâri, cât şi prin numeroase în-
tâlniri de lucru pe marginea acestor proiecte, organi-
zate la iniţiativa AnRCETI sau a furnizorilor. În această 
perioadă, Agenţia a organizat prin intermediul paginii 
sale web 67 de consultări publice pe marginea pro-
iectelor de hotărâri ale Consiliului său de Administraţie 
cu impact semnificativ asupra pieţei de comunicaţii 
electronice.

Toate consultările publice sunt anunţate pe pagina web 
prin texte informative care cuprind sinteze ale conţinu-
tului proiectelor, argumentarea necesităţii adoptării lor, 
date despre materialele care le însoţesc, durata con-
sultării, termenul de depunere a recomandărilor pe 
marginea proiectelor. Pe aceeaşi pagină sunt publicate 
informaţi despre şedinţele de audieri şi dezbateri pu-
blice, sinteze ale recomandărilor prezentate de părţile 
interesate pe marginea proiectelor, materiale despre 
rezultatele consultărilor publice, precum şi despre apro-
barea proiectelor de către Consiliul de Administraţie al 
Agenţiei.

Un rol important în procesul de comunicare cu fur-
nizorii şi utilizatorii de servicii îi revine materialelor 
informative pe care Agenţia a început, din martie 
2010, să le transmită persoanelor interesate prin mij-
loace electronice. În acest scop, Agenţia a lansat un 
modul al paginii sale web prin care sunt transmise 
prin poşta electronică materialele informative despre 
procesul decizional la adresele electronice ale per-
soanelor interesate. În perioada aprilie – decembrie 
2010, numărul beneficiarilor de informaţii de acest 
gen a crescut la 100, ei au primit peste 100 materiale 
informative.

În cadrul consultărilor publice desfăşurate în 2010, 
Agenţia a primit din partea părţilor interesate în total 
420 de recomandări pe marginea proiectelor. Dintre 
acestea 175 – au fost calificate de către Agenţie drept 
întemeiate şi au dus la modificarea şi completarea 
unor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Adminis-
traţie.
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Sursa: 

tab. 5 Procesul de consultare publică a proiectelor ANRCETI, anii 2009 - 2010

9.2 comunicarea cu publicul

În 2010, accentele în comunicarea cu publicul au fost 
puse pe informarea utilizatorilor finali de servicii de co-
municaţii electronice cu privire la drepturile şi obliga-
ţiile pe care le au în relaţia cu furnizorii, la serviciile pe 
care le oferă Agenţia şi furnizorii care activează pe pia-
ţă. Pentru atingerea acestui obiectiv Agenţia a elaborat 
şi adoptat la 2.08.10 hotărârea privind asigurarea execu-
tării prevederilor legale în domeniul protecţiei drepturilor 
utilizatorilor finali, hotărâre care a fost mediatizată pe 
larg în presă şi pe pagina web a Agenţiei.

Utilizatorii au fost informaţi despre obligaţia furnizori-
lor de servicii de comunicaţii electronice de a le asigura 
dreptul la contracte încheiate în formă scrisă, care pre-
văd, în mod obligatoriu, şapte clauze minime ce vizea-
ză serviciile contractate, tarifele şi preţurile aplicate la 
aceste servicii, procedura de acordare a despăgubirilor, 
nivelul minim garantat de calitate, modalitatea de ob-
ţinere a informaţiei actualizate despre tarife şi preţuri, 
informarea în scris a utilizatorului despre modificările 
operate în condiţiile contractului cu cel puţin o lună 
înainte de intrarea lui în vigoare, despre dreptul aces-
tuia de a rezilia contractul încheiat, fără a fi penalizat, în 
cazul în care nu acceptă aceste modificări.

În acelaşi scop – protecţia drepturilor utilizatorilor fi-
nali – au fost modificate şi actualizate două secţiuni 
ale pagini web a Agenţiei: „Consultări on-line” şi „Ghidul 
utilizatorilor de servicii”.

Agenţia consideră că informarea permanentă a uti-
lizatorilor finali este strict necesară pentru ca aceştia 
să poată alege servicii adecvate necesităţilor lor, dar şi 
pentru a-şi cunoaşte mai bine drepturile şi obligaţiile 
pe care le au faţă de furnizorii de servicii. De aceea, 
Agenţia a răspuns cu promptitudine la cele 68 solicitări 
de informaţii şi la 117 petiţii parvenite în anul 2010 de 

la utilizatorii finali ai serviciilor de comunicaţii electro-
nice. În majoritatea cazurilor, Agenţia a oferit petiţio-
narilor recomandări cu privire la modul de rezolvare a 
problemelor cu care s-au confruntat aceştia, precum şi 
informaţii utile pentru o mai bună înţelegere a servicii-
lor şi ofertelor existente pe piaţă.

9.3 comunicarea cu massmedia

În anul 2010, Agenţia a continuat să promoveze po-
litica dialogului şi deschiderii în relaţiile sale cu mass 
– media. Ea a depus eforturi susţinute pentru a îmbu-
nătăţi procesul de informare a presei despre subiectele 
cheie ale procesului de reglementare a pieţei, proiec-
tele, iniţiativele şi deciziile sale de interes public, evo-
luţia pieţelor de comunicaţii electronice, despre acti-
vităţile prilejuite de marcarea jubileului de 10 ani de la 
fondarea autorităţii de reglementare.

În acest scop, în cursul anului, au fost scrise şi difuzate 
131 de ştiri şi comunicate de presă. Acestea au fost ex-
puse pe pagina web a Agenţiei, majoritatea dintre ele 
fiind preluate de mass-media. În presa scrisă au apărut 
99 de publicaţii cu subiecte legate de activităţile Agen-
ţiei şi de evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice, 
inclusiv 64 – în presa de limbă română şi 35 – de limbă 
rusă, toate publicaţiile fiind postate pe pagina web a 
Agenţiei. Totodată, presa electronică a difuzat circa 150 
de materiale cu subiecte similare. Majoritatea absolută 
a materialelor apărute în mass – media au fost genera-
te din surse de la AnRCETI (comunicate de presă, ştiri, 
răspunsuri la solicitări de informaţii, interviuri, partici-
pări la evenimente), ele purtând, de regulă, un caracter 
neutru.

Anul 2010 a marcat o nouă etapă în dezvoltarea pagi-
nii web a Agenţiei. Ea a fost modernizată şi completată 
cu sub - secţiuni noi, devenind astfel unul din princi-
palele mijloace de informare a publicului şi mass - me-

2 0 0 9 2 0 1 0

1. numărul proiectelor supuse consultărilor publice 14 67

2. numărul proiectelor anunţate pe pagina web 14 67

3. numărul audierilor, dezbaterilor şi şedinţelor publice 16 40

4. numărul recomandărilor recepţionate 313 420

5. numărul recomandărilor considerate întemeiate 238 175

6. numărul proiectelor adoptate 10 60

7.  numărul cazurilor în care acţiunile/deciziile AnRCETI au fost contestate pentru 
nerespectarea legii nr. 239-XVI din 13.11.2008

0 0

8.  numărul acţiunilor în justiţie împotriva AnRCETI pentru nerespectarea legii  
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008

0 0
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dia despre activităţile AnRCETI, situaţia pe pieţele de 
comunicaţii electronice şi participanţii la aceste pieţe. 
În aceeaşi perioada, prin intermediul site – ului au fost 
desfăşurate două sondaje de opinie on–line: despre 
oportunitatea implementării portabilităţii numerelor 
telefonice şi despre calitatea serviciilor de telefonie 
mobilă. la primul sondaj desfăşurat în perioada fe-
bruarie – iulie 2010 ––au participat 637 de vizitatori ai 
paginii web, iar la al doilea – din august – decembrie 
2010 - 612 vizitatori. .

În aprilie 2010, pagina web a Agenţiei a participat la 
concursul naţional de site-uri WebTop, ediţia VIII, unde 
a câştigat diploma de merit „Pentru cel mai bun site 
al unei Autorităţi a Administraţiei Publice Centrale”. 
Agenţia a participat pentru prima dată la un asemenea 
concurs la categoria Autorităţi publice, categorie care 
a întrunit 25 de pretendenţi.

Datele statistice privind accesarea paginii web a Agenţiei 
arată că în anul 2010 numărul total de vizite ale site – ului 
www.anrceti.md a crescut, faţă de 2009, cu peste 30% şi 
a ajuns la 107,5 mii, iar numărul vizitatorilor unici - cu circa 
40% şi a depăşit cifra de 44,1 mii. Din cele 107,5 mii de 
vizite 64,6 mii - aparţin vizitatorilor care au revenit în cur-
sul anului la site-ul AnRCETI, iar 42,9 mii – vizitatorilor noi. 
Site - ul a fost accesat de vizitatori din 136 de ţări ale lumii: 
din R. Moldova – 84,6 mii vizite, România – 11,8 mii, Rusia 
– 2,1 mii, SUA – 1,1 mii, din Germania, Marea Britanie şi 
Ucraina – câte mai bine de 800 vizite din fiecare stat. Po-
trivit aceloraşi date statistice, în fiecare lună a anului 2010 
site – ul AnRCETI a fost accesat în mediu de 9,3 mii ori. 
lunar au fost înregistrate în mediu 25,6 mii de vizualizări 
ale paginilor site-ului Agenţiei. Cele mai vizualizate secţi-
uni ale site-ului au fost: noutăţi – 82,4 mii (26% din total), 
Testează viteza Internet – 10,4 mii (3%), Date statistice – 
7,8 mii (2,5%), Resurse de numerotare – 6,2 mii (2%).
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10 dAte geneRAle deSpRe Agenţie

În perioada de raport, structura organizatorică a Agen-
ţiei nu a suferit modificări, ea fiind divizată în 8 sub-
diviziuni: 3 direcţii şi 5 servicii, după cum urmează în 
organigrama de mai jos:

10.1 resurse umane

Activitatea Agenţiei este gestionată de Consiliul său de 
Administraţie – colegiu constituit din director şi doi di-
rectori adjuncţi, numiţi în funcţie prin hotărâri de Guvern.  
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Printre factorii de bază a politicii de resurse umane a 
Agenţiei sunt: existenţa unui personal bine pregătit, 
capabil să facă faţă exigenţelor sectorului comunicaţii 
electronice şi tehnologia informaţiei, cultivarea spiri-
tului de echipă, dotarea corespunzătoare a spaţiului 
de lucru, crearea suportului legal şi operaţional pentru 
asigurarea sănătăţii angajaţilor, independenţa financi-
ară şi asigurarea funcţionalităţii normale a instituţiei.

14

8
2

21

8

Sursa: 

40-49 ani

50-59 ani

20-29 ani

30-39 ani

60-69 ani

Fig. 2 Personalul ANRCETI, divizat după categorii 
de vîrstă

la 31 decembrie 2010, personalul AnRCETI enumera 53 
persoane (22 femei, 31 bărbaţi), faţă de 51 către 31 de-
cembrie 2009. Potrivit situaţiei din 31.12.2010, 88,7% din 
angajaţii Agenţiei aveau studii superioare, ponderea cea 
mai mare fiind a angajaţilor cu studii tehnice (24), urmaţi 
de cei cu studii economice (10), juridice (7) şi umaniste 
(7). numărul angajaţilor a căror pregătire profesională se 
încadrează la secţiunea „altele” a fost de 6 persoane.

Pentru îndeplinirea misiunii sale, AnRCETI are nevoie 
de un personal tânăr şi dinamic, pregătit să răspundă 
provocărilor pieţei de comunicaţii electronice. Acest 
deziderat se reflectă şi în faptul că în 2010 cel mai mare 
procentaj (circa 60 %) din numărul total al persoanelor 
angajate pe parcursul anului l-a cuprins segmentul de 
vârstă de la 20-30 ani. În prezent, acest personal, care 
aduce un spor de creativitate şi inovaţie în activitatea 
Agenţiei, numără 21 de specialişti, ceea ce constituie 
39,63% din numărul total al angajaţilor. Pe locul doi în 
topul segmentelor de vârstă, cu o pondere de 26,42%, 
se află angajaţii cu vârste cuprinse între 40 şi 49 de ani, 
urmaţi de segmentele de vârstă cuprinse între 30 - 39 
de ani şi 50 – 59 ani (câte 15,09% din totalul angajaţi-
lor), iar cei cu vârste între 60 şi 69 de ani – 3,77%.

Această structură a categoriilor de vârstă permite 
Agenţiei să asigure o repartiţie echilibrată a resurselor 
umane prin cоmbinarea personalului cu un nivel ridi-
cat de experienţă profesională cu angajaţii mai tineri 
care nu dispun de experienţa cuvenită.

 
10.2 date financiare

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Le-
gea 241/2007, bugetul Agenţiei pentru anul 2010 a 
fost aprobat prin decizia Consiliului de Administraţie 
al AnRCETI nr. 275 din 13.11.2009 în mărime de 14570 
mii lei. Bugetul a fost aprobat în mărimea dată pentru 
a asigura activitatea conformă a Agenţiei şi indepen-
denţa ei financiară.

Bugetul Agenţiei a fost format din plăţile de regle-
mentare şi monitorizare şi plăţile pentru resursele 
de numerotare atribuite. Cuantumul plăţii de re-
glementare şi monitorizare pentru anul 2010 a fost 
aprobat prin hotărârea Consiliului de Administraţie 
nr. 258 din 27.10.2009 în mărime de 0,17 la sută din 
volumul venitului provenit din activităţile practica-
te în domeniul comunicaţiilor electronice de către 
furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii elec-
tronice.

În cursul anului 2010 Agenţia a operat modificări în 
planul bugetar cauzate de modificările introduse în 
unele acte normative, însă nu a revizuit mărimea 
bugetului aprobat iniţial. Rezultatele anuale arată că 
bugetul a fost prognozat corect, ţinându-se cont de 
rezultatele reale ale activităţii furnizorilor de reţele şi 
servicii de comunicaţii electronice şi de necesităţile 
Agenţiei. la capitolul venituri bugetul a fost înde-
plinit, luând în calcul şi soldul de la sfîrşitul anului, 
în proporţie de 104,90%. Totodată, la finele anului 
2010 Agenţia a înregistrat creanţe în sumă de peste 
3 mil. lei.
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Fig. 1   Personalul ANRCETI, după tipul de studii
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denumirea aprobat 
iniţial pe an

Plan 
precizat 

pe an

executat în perioada  
de gestiune datorii

Venituri / 
cheltuieli de 

casă

Venituri / 
cheltuieli 
efective

totaL

debitoare creditoare

i. Venituri, totAl 14 570,0 14 570,0 12 557,3 15 288,3 3 027,1  

ii. cHeltuieli, totAl 14 570,0 14 570,0 13 944,8 13 935,5 170,8 47,3 

2.1 retribuirea muncii, inclusiv: 8 905,8 9266.0 9 059,0 9 059,0   

2.2  contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii 1 899,8 2 093,9 2 034,8 2 003,3 37,0  

2.3 Plata mărfurilor şi serviciilor, inclusiv: 1 775,3 1 881,5 1 565,7 1 582,7 116,1 47,3

2.4  deplasările în interes de serviciu, si şcolarizarea 
personalului: 500,0 482,0 445,7 453,6 2,5  

2.5  contribuţii de asigurări medicale de stat 
obligatorii 289,1 296,6 289,6 289,6

2.6 Procurarea mijloacelor fixe 1 200,0 550,0 550,0 547,3 15,2

excedent (+)/deficit (-)       

Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune   995,8 4 366,7   

Sursa: 

tab. 6 Date despre încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale pentru 2010

la capitolul cheltuieli bugetul Agenţiei a fost îndeplinit în proporţie de 95,6%. Economiile înregistrate în anul 2010 
reflectă acurateţea cu care Agenţia a administrat bugetul său anual.

Conform art.12 alin. (5) al Legii 241/2007, economia mij-
loacelor neutilizate în exerciţiul financiar curent şi mij-
loacele financiare acumulate peste bugetul aprobat 
pentru anul de gestiune, se transferă la bugetul anului 
următor, corectându-se cota plăţilor de reglementare. 
Astfel, pentru anul 2011 cuantumul plăţii de reglemen-
tare şi monitorizare a fost aprobat de Consiliul de Ad-
ministraţie al AnRCETI (hotărârea nr. 31din 22.10.2010) 
la nivelul de 0,2 la sută din volumul venitului provenit 

din furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice. 
Executarea bugetului Agenţiei pentru anul 2010 a fost 
verificată de compania de audit „Moldauditing”. Aceas-
ta nu a depistat derogări de la normele evidenţei con-
tabile şi a actelor normative în vigoare. Raportul finan-
ciar şi raportul de audit privind executarea bugetului 
AnRCETI pentru anul 2010 au fost prezentate Guver-
nului către 1 martie 2011.

(în mii lei)

La început de an
La sfîrşit de an

pînă la închiderea anuală după închiderea anuală
ACTIV

MiJloAce FiXe 8778,4 9208,6 9208,6
Stocuri de MAteriAle 203,8 216,5 216,5
oBiecte de MicĂ VAloAre Şi ScurtĂ durAtĂ 607,3 659,1 659,1
MiJloAce BĂneŞti 2410,7 1019,6 1019,6
decontĂri 414,3 3127,0 3127,0
cHeltuieli  13935,5 -
Venituri 3,8 3,8
total activ 12414,5 28170,1 14234,6

PASIV
Fonduri Şi MiJloAce cu deStinAţiA SPeciAlĂ 9385,7 9867,7 9867,7
decontĂri 14,9 0,2 0,2
reAliZAreA Producţiei  
Venituri 3013,9 18302,2 4366,7
total pasiv 12414,5 28170,1 14234,6

Sursa: 

tab. 7 Bilanţul executării bugetului ANRCETI la 31.12.2010

(în mii lei)
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Fig. 1 Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice, în funcţie de volumul vânzărilor, în mil. lei

Servicii de difuzare şi retransmisie 
a programelor audiovizuale

Servicii de acces la Internet 
şi transmisiuni de date

Servicii de telefonie fixă
Servicii de telefonie mobilă

TOTAL

Sursa: 

1  deScRieRe geneRAlă

În 2010, valoarea totală a pieţelor de comunicaţii elec-
tronice (de telefonie fixă, telefonie mobilă, acces la In-
ternet, difuzare şi retransmisie a programelor audiovi-
zuale) a crescut, faţă de anul 2009, cu 9,1% şi a însumat 
6 mld. 142,1 mil. lei. Cele mai semnificative vânzări au 
fost înregistrate pe piaţa comunicaţiilor mobile – de 3 
mld. 454,1 mil. lei – şi pe cea a serviciilor de telefonie 
fixă – de 1 mld. 914,8 mil. lei.

Cele mai mari creşteri au fost atestate pe piaţa servicii-
lor de acces la Internet şi transmisiuni de date - de 25% 
- şi pe piaţa de telefonie mobilă – de 13,9%. Totodată, 
volumul vânzărilor pe piaţa de telefonie fixă şi cea de 
difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale a 
scăzut cu 0,7% şi, respectiv, cu 2,1%.

evOlUţiA pieţelOR  
de cOMUnicAţii  
electROnice 

2
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3,7 %
8,9 %

31,2 %

56,2 %

Servicii de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale

Servicii de acces la Internet şi transmisiuni de date

Servicii de telefonie fixă

Servicii de telefonie mobilă

Sursa: 

Fig. 2 Structura pieţei de comunicaţii electronice, 
în funcţie de vânzări

Urmare a acestei evoluţii, ponderea telefoniei mobile 
în structura pieţei de comunicaţii electronice a crescut 
cu 2,3 puncte procentuale (p. p.) şi a constituit 56,2%, 
iar serviciile de acces la Internet – cu 1,1 p. p. şi au al-
cătuit 8,9%. Totodată, ponderea telefoniei fixe a scăzut 
cu 3 p. p. şi a constituit 31,2%, iar cea a serviciilor de 
difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale cu 
0,4 p. p. şi a alcătuit 3,7%.

1.1 dinamica indicatorilor de bază

Deşi vânzările pe cele patru pieţe de comunicaţii elec-
tronice au înregistrat trenduri diferite, numărul de uti-
lizatori ai serviciilor furnizate pe aceste pieţe a cunos-
cut o creştere ascendentă. numărul total de utilizatori 
ai acestor servicii a sporit, faţă de 2009, cu 10,9% şi a 
ajuns la 4 mil. 825,9 mii (Figura 3). 
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Sursa: 

Fig. 3 Evoluţia numărului de utilizatori ai serviciilor de comunicaţii electronice, în mii
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24,0 %
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Sursa: 

Fig. 4 Structura pieţei de comunicaţii electronice, 
în funcţie de numărul de utilizatori

numărul de utilizatori ai serviciilor de acces la Internet 
la puncte fixe a crescut 32,6%, ai celor de comunica-
ţii mobile cu 13,65%, iar ai serviciilor de telefonie fixă 
şi serviciilor TV multicanal s-a majorat cu 1,97% şi, re-
spectiv, cu 1,69%.

Din numărul total de utilizatori 65,6% sunt consuma-
tori ai serviciilor de comunicaţii mobile, 24% - de tele-
fonie fixă, 5,6% - de acces la Internet şi 4,8% - ai servici-
ilor TV multicanal (Figura 4).

Creşterea numărului de utilizatori ai serviciilor furnizate 
pe cele patru pieţe de comunicaţii electronice a condus 
la sporirea ratelor de penetrare a acestor servicii, rapor-
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Fig. 5 Ratele de penetrare a serviciilor de comunicaţii electronice
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Fig. 6 Evoluţia investiţiilor efectuate în reţelele de comunicaţii electronice, în mil. lei

tate la 100 de locuitori ai republicii. Astfel, rata de pene-
trare a serviciilor de telefonie mobilă s-a ridicat la 88,8%, 
de telefonie fixă – la 32,6%, de acces la Internet la punc-
te fixe– la 7,6% şi a serviciilor TV multicanal – la 6,5%.

1.2 investiţii

Volumul total al investiţiilor efectuate în dezvoltarea 
pieţelor de comunicaţii electronice a scăzut, faţă de 

2009, cu 1,4% şi a constituit 1 mld 725 mil. lei. Această 
evoluţie a fost cauzată, în temei, de reducerea semni-
ficativă a investiţiilor în reţelele mobile. Volumul aces-
tora s-a micşorat cu 17,2% şi a însumat 941,1 mil. lei. 
Investiţiile în reţelele fixe1, datorită creşterii volumului 
de alocări în reţelele optice de acces şi reţelele magis-
trale, s-au majorat cu 28% şi au constituit  741,4 mil. lei, 
iar investiţiile în reţelele audiovizuale – au crescut cu 
24,7% şi au alcătuit 42,7 mil. lei (Figura 6).

1 Investiţiile în reţelele fixe cuprind alocările în telefonia fixă, în reţelele fixe de transport date şi de acces la Internet.
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Din volumul total al investiţiilor 54,6% au fost efectuate 
în dezvoltarea serviciilor de comunicaţii mobile, 43% 
- în reţelele fixe şi 2,5% - a serviciilor de difuzare şi re-
transmisie a programelor audiovizuale (Figura 7).

Potrivit datelor AnRCETI, în 2010 cei mai mari inves-
titori au fost companiile „Moldtelecom” S.A., „Orange 
Moldova” S.A. şi „Moldcell” S.A., care au asigurat împre-
ună 97,7% din totalul investiţiilor. „Moldtelecom” S.A. 
a investit 976 mil. lei sau 56,6% din totalul investiţii-
lor, „Orange Moldova” S.A.- 443,1 mil. lei sau 25,7%, iar 
„Moldcell” S.A. - 266,6 mil. lei sau 15,4% din total.

2  telefOnie fixă

2.1 descriere generală

În perioada de raport, pe piaţa serviciilor de telefo-
nie fixă au activat 17 companii, iar furnizorul principal 
pe această piaţă a continuat să fie operatorul istoric 
„Moldtelecom” S.A.

Comparativ cu anul 2009, volumul total al vânzărilor 
pe această piaţă a înregistrat o scădere de 0,66% şi a 

43,0 %
2,5 %

54,6 %

Reţele audiovizuale

Sursa: 

Reţele fixe Reţele mobile

Fig. 7 Destinaţia investiţiilor efectuate în sectorul 
de comunicaţii electronice
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Total venituri Venit SA „Moldtelecom”

Fig. 8 Evoluţia pieţei de telefonie �xă, în funcţie de cifra de afaceri, în mii lei

însumat 1 mld. 915 mil. lei. Vânzările furnizorului istoric 
„Moldtelecom” S.A. au înregistrat o creştere de 0,09% 
şi s-au cifrat la 1 mld. 893 mil. lei, iar cele ale furnizori-
lor alternativi s-au redus cu 39,4% şi au constituit 22,18 
mil. lei. Urmare a acestei evoluţii, cota de piaţă consoli-
dată a furnizorilor alternativi s-a micşorat de la 1,9%, în 
2009, la 1,16%, în 2010.

2  În apeluri internaţionale sunt incluse apelurile internaţionale efectuate de utilizatorii de telefonie fixă, precum şi apelurile internaţionale 
de intrare, iniţiate de utilizatorii furnizorilor străini şi destinate utilizatorilor din R. Moldova.

Ca şi în anii precedenţi, în 2010 cea mai mare cotă – 
de 53,8% - în structura cifrei de afaceri a furnizorilor de 
servicii de telefonie fixă a revenit veniturilor obţinute 
din apelurile internaţionale2. Veniturile provenite din 
apelurile spre reţelele mobile şi din abonamente au al-

cătuit 13,3%, iar veniturile obţinute din apelurile inter-
urbane şi locale - 6,6 %. Cea mai semnificativă scădere 
au înregistrat veniturile provenite din apelurile spre 
reţele mobile - de la 16,4%,în 2009, la 13,3%, în 2010 
(Figura 9).
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Penetrarea la 100 locuitoriNumărul de abonaţi la telefonia fixă

Fig. 10 Numărul de abonaţi şi ratele de penetrare a serviciilor de telefonie �xă
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Fig. 9 Structura veniturilor obţinute din serviciile furnizate

Valoarea venitului mediu lunar per abonat (ARPU) al 
furnizorilor de telefonie fixă a înregistrat o creştere de 
0,67% şi a însumat 143,52 lei. Această creştere pe fun-
dalul scăderii consumului de servicii fixe cu amănuntul 
se datorează majorării în 2010 cu 11% a tarifelor pentru 
terminarea apelurilor internaţionale.

2.2 Abonaţi. rate de penetrare

numărul abonaţilor la serviciile de telefonie fixă a cres-
cut, faţă de 2009, cu 22,4 mii sau cu 1,97% şi a atins cifra 
de 1 mil.161 mii abonaţi. „Moldtelecom” S.A. a conectat 

la reţeaua sa 13,4 mii de abonaţi noi sau 59,9% din to-
talul conectărilor nete, iar furnizorii alternativi - circa 9 
mii sau 40,1% din totalul conectărilor. la 31.12.2010 
operatorul istoric avea 1 mil.123,7 mii abonaţi, iar fur-
nizorii alternativi - 37,4 mii. Dintre aceştia cei mai mulţi 
abonaţi i-au avut „Arax-Impex” S.R.l., „Orange Moldova” 
S.A. şi „Sicres” S.R.l. Aceşti furnizori au deţinut cote de 
piaţă de 0,97%, 0,77% şi, respectiv, 0,28%.

Rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă a sporit 
cu 0,69 p. p. şi a ajuns la 32,6% (Figura 10).
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Din cei 1 mil.161 mii de abonaţi înregistraţi la finele 
anului 2010, 619,8 mii sau 53% sunt domiciliaţi în 
localităţile urbane, iar 541,3 mii sau 47% - în cele 
rurale (Figura 11). Rata de penetrare a serviciilor de 
telefonie fixă, raportată la 100 de locuitori, a con-
stituit în localităţile urbane – 42%, iar în cele rurale 
- 25,9%.

În 2010, cota de piaţă a furnizorului istoric „Moldte-
lecom” S.A., în funcţie de numărul de abonaţi, a scă-
zut, faţă de 2009, cu 0,7 p. p. şi a alcătuit 96,8% , iar 
cea a furnizorilor alternativi a crescut până la 3,2%. 
(Tabelul 8).
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TRAFIC TOTALTrafic în reţeaua proprie

Fig. 12 Evoluţia tra�cului pe piaţa telefoniei �xe, în mii minute

furnizorul 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

Moldtelecom 98,64% 97,87% 97,67% 97,50% 96,80%
Arax-Impex 0,28% 0,62% 0,64% 0,83% 0,97%
Sicres 0,30% 0,58% 0,56% 0,42% 0,28%
Riscom 0,24% 0,28% 0,29% 0,30% 0,29%
Calea Ferată din Moldova 0,43% 0,44% 0,36% 0,29% 0,28%
Orange Moldova 0,08% 0,10% 0,33% 0,26% 0,77%

Sursa: 

tab. 8 Cotele de piaţă ale furnizorilor care deţin, după numărul de abonaţi, peste 0,1% din piaţă

53 % 47 %

Fig. 11 Numărul abonaţilor la serviciile 
de telefonie �xă, în funcţie de mediul 
de reşedinţă

Sursa: 

Urban Rural

2.3 trafic

În anul de referinţă, volumul total al traficului în re-
ţelele de telefonie fixă s-a micşorat, faţă de 2009, cu 
12,48% şi a constituit 3 mld. 858 mil. minute (Figura 
12). Această descreştere a fost cauzată de diminuarea 

volumului majorităţii tipurilor de trafic. Astfel, traficul 
în reţelele proprii ale furnizorilor de telefonie fixă s-a 
redus cu 9,13%, cel de interconectare - cu 38%, iar cel 
internaţional - cu 5,2%.
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Fig. 13 Evoluţia structurii tra�cului în reţelele �xe

Dinamica traficului arată că telefonul fix este prepon-
derent utilizat de abonaţi pentru comunicaţii cu nu-
mere din reţelele fixe. Ponderea cea mai mare în tra-

ficul total de voce realizat în reţelele publice de tele-
fonie fixă – de circa 75% - o deţine traficul din cadrul 
reţelelor fixe (Figura 13).

3  telefOnie MObilă

3.1 descriere generală

În anul 2010, pe piaţa de telefonie mobilă au activat 
trei furnizori: „Orange Moldova” S.A., „Moldcell” S.A, în 
standardele GSM şi UMTS, şi „Moldtelecom” S.A, sub 
marca comercială „Unite”, în standardele CDMA 2000 

Sursa: 

tab. 9 Furnizorii de servicii publice de telefonie mobilă şi tehnologiile utilizate de aceştia

şi UMTS (Tabelul 2). „Moldtelecom”S.A. a lansat reţeaua 
sa de comunicaţii mobile în standardul UMTS în 2010. 
Titularul celei de-a patra licenţe pentru furnizarea ser-
viciilor de telefonie mobilă în standardul GSM – „Even-
tis Mobile” S.R.l. – nu a activat pe motiv că se afla în 
proces de insolvabilitate.

furnizOr gsm cdmA 1x/
evdO

umts/
hspA

 „Orange moldova” s.A.

 „moldcell” s.A.

 „moldtelecom” s.A.

 „eventis mobile” s.r.l.
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Fig. 15 Structura pieţei, în funcţie de cifra de afaceri
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Fig. 14 Evoluţia cifrei de afaceri a furnizorilor de telefonie mobilă, în mii lei

Volumul total al vânzărilor înregistrate în 2010 de cei 
trei furnizori a sporit, faţă de 2009, cu 420,5 mil. lei sau 
cu13,86% şi a depăşit cifra de 3 mld. 454,1 mil. lei. Vân-
zările „Moldcell” S.A. s-au majorat cu 18,7% şi au însu-
mat 836,4 mil. lei, iar cele ale „Orange Moldova” S.A. - cu 
13,6% şi au ajuns la 2 mld. 519 mil. lei. Cifra de afaceri 

a „Moldtelecom” S.A. s-a micşorat cu 4,7% şi a alcătuit 
circa 98,8 mil. lei. (Figura 14).

În funcţie de cifra de afaceri, „Orange Moldova” S.A a 
deţinut, în 2010, o cotă de piaţă de 72,93%, „Moldcell” 
S.A – de 24,21% şi „Moldtelecom” S.A.– de 2,86%.
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Fig. 16 Structura cifrei de afaceri înregistrată 
de furnizorii de telefonie mobilă
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Fig. 17 Evoluţia venitului mediu per utilizator (ARPU), în lei moldoveneşti

Cea mai semnificativă cotă - de 55,4% - din volumul 
total al veniturilor înregistrate pe piaţa de comunicaţii 
mobile a revenit vânzărilor de servicii vocale. Venituri-
le obţinute din serviciile de interconectare au alcătuit 
32,9%, iar cele provenite din alte servicii – 11,7% (Fi-
gura 16).

Venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) s-a micşorat 
cu 0,3 lei: de la 97,1 lei, în 2009, la 96,8 lei, în 2010. Uni-
cul furnizor care a reuşit să obţină o creştere a acestui 
indicator - de 2,5% - a fost „Orange Moldova” S.A. Cei-
lalţi doi furnizori au înregistrat un ARPU mai mic decât 
în 2009. (Figura 17).

Conform datelor prezentate de furnizori, la 31.12.2010 
„Orange Moldova” S.A. acoperea cu semnal radio 
99,0% din teritoriul republicii şi 99,5% din populaţie, 

„Moldcell”S.A, – 97,2% şi, respectiv, 96,8%, „Moldtele-
com” S.A. – 97,0% din teritoriul şi, respectiv, 94,6% din 
populaţie (Figura 18 şi 19).



r
A

p
O

r
t 

A
n

U
A

l 
20

10

36

3.2 utilizatori. rate de penetrare

În 2010 a continuat creşterea ascendentă a bazei 
de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă. nu-

mărul acestora a sporit, faţă de 2009, cu 13,65% şi 
a depăşit 3 mil. 165,1 mii, iar rata de penetrare a 
serviciilor date a crescut cu 10,7 p.p şi a ajuns la 
88,8% (Figura 20).
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Fig. 19 Evoluţia gradului de acoperire a populaţiei, în %
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Fig. 18 Evoluţia gradului de acoperire a teritoriului, în %
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Fig. 20 Numărul utilizatorilor şi ratele de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă
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Fig. 21 Evoluţia numărului de utilizatori de telefonie mobilă per furnizor

MoldcellOrange EventisMoldtelecom

În perioada de raport, cel mai mare număr de utiliza-
tori noi conectaţi la reţeaua proprie – circa 188,2 mii – 
a înregistrat „Moldcell” S.A.. la 31.12.2010 numărul total 
al utilizatorilor acestui furnizor a depăşit cifra de 1 mil. 

şi a ajuns la 1 mil. 34,2 mii. numărul utilizatorilor „Oran-
ge Moldova” S.A. a crescut cu 173,6 mii şi a atins cifra de 
2 mil., iar a „Moldtelecom” S.A. – cu 30,2 mii şi s-a ridicat 
la 131,2 mii. (Figura 21).
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Fig. 22 Structura pieţei, în funcţie de numărul de utilizatori
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Fig. 23 Structura pieţei, în funcţie de tipul utilizatorilor

După numărul de utilizatori cea mai semnificativă 
cotă de piaţă – 63,18% - a continuat să fie deţinută 
de „Orange Moldova” S.A. Comprativ cu 2009, cota de 
piaţă a acestui furnizor s-a redus cu 2,39 p.p. Totodată, 
cota de piaţă a „Moldcell” S.A. a crescut cu 2,29 p.p. şi 
a ajuns la 32,7%, iar cea a „Moldtelecom” S.A. – cu 0,52 
p.p. şi a alcătuit 4,15% (Figura 22).

În 2010 trendul de creştere a utilizatorilor serviciilor de 
telefonie mobilă în bază de abonamente a devenit mai 
pronunţat. numărul acestora, raportat la numărul total 
al utilizatrilor de telefonie mobilă, a sporit, faţă de 2009, 
cu 2,8 p.p. şi a ajuns la 30,5% (Figura 23).

3.3 trafic

În 2010, pentru prima dată, volumul total al trafi-
cului de voce în reţelele mobile l-a depăşit pe cel 
din reţelele fixe. Acesta a crescut, faţă de 2009, cu 

18,5% şi a depăşit cifra de 4,10 mld. minute. Toate 
categoriile de trafic în reţelele mobile, cu excep-
ţia traficului din aceste reţele spre reţelele fixe, au 
înregistrat creşteri în raport cu anul 2009. Traficul 
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Fig. 24 Evoluţia tra�cului în reţelele mobile, în mii minute
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Fig. 25 Structura tra�cului în reţelele mobile

spre reţelele fixe a scăzut al doilea an consecutiv 
(Figura 24). 

Diminuarea traficului spre reţelele fixe (de intrare şi ieşi-
re) este cauzată de substituţia apelurilor în reţelele fixe 
şi a celor între numerele fixe şi mobile cu apelurile de la 
mobil la mobil. Astfel, volumul total al traficului mobil-
mobil a constituit circa 79,6% din traficul înregistrat în 
reţelele mobile. Ponderea traficului în reţea (în interio-
rul reţelei mobile ce aparţine unui furnizor) a crescut, 
faţă de anul 2009, cu 4,1 p. p. şi a constituit 71,3% din 
volumul total al traficului în reţelele mobile (Figura 25).

În structura traficului total originat în reţeaua mobilă 
proprie cea mai semnificativă pondere a apelurilor în 
reţea – de 87% - a fost înregistrată de „Orange Moldo-
va” S.A. În reţeaua „Moldcell” S.A. aceasta a constituit 
77%, iar în reţeaua „Moldtelecom” S.A. – 28%.

numărul mesajelor (SMS) expediate prin reţelele mo-
bile au scăzut al doilea an consecutiv. În 2010 aceas-
tă diminuare a constituit 3%. Ea este determinată 
în mare parte de substituţia mesajelor SMS cu ape-
lurile vocale şi cu comunicaţiile bazate pe Internet.  



r
A

p
O

r
t 

A
n

U
A

l 
20

10

40

74
89

93

29
22

58

32
04

7

77
,7

2 500 000

1 500 000

2 000 000

1 000 000

500 000

43
06

32

22
79

90

15
38

57
3

49
91

51

11
54

98

63
79

,7

21
76

12
6

62
96

57

10
92

48

86
44

72

11
38

50

47
1,

5

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
0

25
56

19
1

Sursa: 

MoldcellOrange EventisMoldtelecom

Fig. 26 Volumul de tra�c originat în reţelele furnizorilor mobili, în mii minute
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Fig. 27 Evoluţia numărului de SMS expediate prin reţelele mobile, în mii

Totodată, numărul mesajelor expediate prin reţeaua 
„Moldcell” S.A a crescut cu 27,8% (Figura 27).

3.4 servicii multimedia mobile

În anul de referinţă, numărul total al utilizatorilor de 
servicii multimedia furnizate în baza tehnologiilor 
GPRS/EDGE, CDMA 2000 1x EV-DO şi HSPA, inclusiv de 
acces la Internet prin reţelele mobile, a crescut, faţă de 
2009, cu 18,0% şi a constituit 2 mil. 414 mii.

Aceste servicii sunt utilizate pentru personificarea te-
lefoanelor mobile şi accesul la Internet (inclusiv de la 
ecranul telefonului mobil), pentru multiple aplicaţii 
precum ar fi: MMS, apeluri video, etc., care solicită ca-
pacităţile de transmisiuni date ale furnizorilor de tele-
fonie mobilă. Odată cu creşterea numărului de utiliza-
tori ai serviciilor multimedia, numărul total al mesajelor 
MMS a scăzut, faţă de 2009, cu 23% şi a alcătuit 3,4 mil.

Alte date despre serviciile de acces mobil în bandă lar-
gă sunt expuse în capitolul următor al Raportului.
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Fig. 28 Structura pieţei, în funcţie de cifra de afaceri, în mii lei
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Fig. 29 Cotele de piaţă ale furnizorilor, în funcţie de cifra de afaceri
* Datele din anii 2006-2008 reflectă situaţia „Telemedia Group”S.A., achiziţionată ulterior de către „Orange Moldova”S.A.

4.1 descriere generală

În 2010, pe piaţa serviciilor de acces la Internet şi trans-
misiuni de date au activat 54 de furnizori. Volumul total 
al vânzărilor pe această piaţă a crescut, faţă de 2009, cu 
25% şi a alcătuit 545,43 mil. lei. Cele mai semnificative 
creşteri ale vânzărilor pe piaţa dată au fost înregistrate 

de „Moldtelecom” S.A şi „Starnet” S.R.l. Cifra de afaceri 
a „Moldtelecom” S.A. a crescut cu 16,5% şi a însumat 
348,2 mil. lei, iar cea a „Starnet” S.R.l. - cu 95% şi a ajuns 
la 79,0 mil. lei. „Orange Moldova” S.A. a înregistrat pe 
această piaţă un volum de vânzări de 22,7 mil. lei, cu 
4,7% mai puţin decât în anul 2009 (Figura 28). 

4  AcceS lA inteRnet şi tRAnSMiSiUni de dAte

În urma acestei evoluţii cota de piaţă a ”Starnet” S.R.l. 
a crescut cu 5,2 p.p. şi a ajuns la 14,6%, cota „Moldtele-
com” S.A. s-a micşorat cu 4,7 p. p. şi a alcătuit 64,3%, iar 

cea a „Orange Moldova” S.A. s-a redus cu 1,3 p. p. şi a 
constituit 4,2% (Figura 29).
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Fig. 30 Evoluţia numărului de abonaţi la Internet la puncte �xe

4.2 Abonaţi. rate de penetrare

În 2010, numărul total al abonaţilor la serviciile de ac-
ces la Internet la puncte fixe a crescut, faţă de 2009, 
cu 32,6% şi a ajuns la 269,9 mii, majoritatea absolută a 
acestora (99,7%) fiind conectaţi la reţeaua globală prin 
tehnologii de bandă largă (Figura 30).

numărul abonaţilor la serviciile de acces în bandă largă 
s-a majorat cu 43,9%, iar conexiunile în bandă îngustă 

au fost înlocuite aproape definitiv prin servicii în bandă 
largă la puncte fixe şi mobile.

În anul de referinţă, rata de penetrare a serviciilor de 
acces la Internet la puncte fixe, raportată la 100 de lo-
cuitori, s-a majorat cu 1,88 p. p. şi a constituit 7,57%, iar 
cea a serviciilor de acces la Internet în bandă largă – cu 
2,32 p.p şi a alcătuit 7,55% (Figura 31).
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Fig. 33 Cotele de piaţă ale furnizorilor, în funcţie de numărul de abonaţi

Deşi rata de penetrare a acestor servicii a crescut în 
mod semnificativ, valoarea acestui indicator este cu 
mult mai mică decât media de 24,8% din ţările Uniunii 
Europene (Figura 32).

4.3 Acces la internet în bandă largă

Deşi în 2010 cota de piaţă a „Moldtelecom” S.A., în funcţie 
de numărul de abonaţi în bandă largă, s-a redus cu 1,1 p. 
p., acesta a continuat să deţină cea mai mare cotă - de 
70,4% - pe piaţa dată. Totodată, cota de piaţă a „Starnet” 
S.R.l. a crescut cu 2,5 p.p. şi a ajuns la 18% (Figura 33).
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Fig. 35 Numărul abonaţilor la serviciile în bandă largă, în funcţie de tehnologia utilizată
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Fig. 34 Cotele furnizorilor în conectările de noi abonaţi la serviciile în bandă largă

Cel mai mare număr de conectări nete a abonaţilor 
la reţeaua sa a fost înregistrat de „Moldtelecom” S.A. – 
55,9 mii abonaţi noi (68,0%). „Starnet” S.R.l. a conectat 
19,4 mii de abonaţi noi (23,6%), iar ceilalţi furnizori îm-
preună – 6,8 mii (8,4%) (Figura 34).

În anul 2010, cele mai răspândite tehnologii aplicate 
pentru conectarea solicitanţilor la serviciile în bandă 

largă la puncte fixe au fost tehnologiile ADSl şi FTTx 
(acces prin reţele optice). numărul abonaţilor conec-
taţi la reţea în baza tehnologiei ADSl a crescut cu 
18,6% şi a depăşit cifra de 167,8 mii, iar numărul abo-
naţilor prin FTTx a sporit cu 151,6% şi a ajuns la 92 mii 
(Figura 35).
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Fig. 36 Ponderea tehnologiilor de acces la Internet în bandă largă

În perioada de raport, ponderea conexiunilor la Inter-
net în bandă largă în baza tehnologiei FTTx a crescut 
cu 14,7 p. p. şi a constituit 34,2% din volumul total, iar 
cea a conexiunilor ADSl a scăzut cu 13,3 p. p. şi a alcă-
tuit 62,4% (Figura 36).

Creşterea cotei conexiunilor prin FTTx se explică prin 
expansiunea acestor tipuri de reţele în zonele urbane 
dens populate, mai ales în mun. Chişinău şi substitui-
rea conexiunilor de tip ADSl sau DOCSIS (prin reţele de 
cablu TV) cu conexiuni prin FTTx, acolo unde acestea 
sunt disponibile geografic. În acelaşi timp tehnologia 
ADSl are un potenţial mare de extindere în zonele ru-

rale şi cele urbane cu o densitate redusă, unde reţelele 
optice active nu pot să asigure economii comparabile 
de scară şi densitate, iar infrastructura telefonică tradi-
ţională poate fi utilizată mai eficient.

Dezvoltarea teritorială a serviciilor în bandă largă se 
caracterizează printr-o înaltă concentrare a abonaţilor 
în mun. Chişinău, unde sunt domiciliaţi mai bine de 
jumătate din abonaţii la aceste servicii (51,2%). În ca-
pitală numărul de abonaţi, raportat la 100 de menaje, 
constituie 56,2, iar în majoritatea raioanelor acest indi-
cator variază între 8 şi 18. (Tabelul 10).

Sursa: 

nr. de 
ordine

unitatea 
 administrativ- 

teritorială

totaL  
abonaţi 

în bandă 
largă

Penetrarea 
serviciilor  

în BL la  
100 menaje 

abonaţi tehnologiile de acces în BL

Prin 
adSL

Prin
FttB

Prin 
cablu tV

Prin
radio adSL FttB

Lan
cablu

tV radio

1 Municipiul Chişinău 137.906 56,2 48.550 80.563 7.109 1.684 35,2% 58,4% 5,15% 1,2%

2 Municipiul Bălţi 11.999 25,7 9.749 1.806 444 0 81% 15% 4% 0%

3 Raionul Anenii noi 4.490 16,9 4.489 1 0 0 100% 0% 0% 0%

4 Raionul Basarabeasca 1.844 19,6 1.806 38 0 0 98% 2% 0% 0%

5 Raionul Briceni 4.183 14,5 3.697 486 0 0 88% 12% 0% 0%

6 Raionul Cahul 6.815 18,6 6.160 655 0 0 90% 10% 0% 0%

7 Raionul Cantemir 2.944 16,9 2.795 149 0 0 95% 5% 0% 0%

8 Raionul Călăraşi 2.972 11,4 2.694 278 0 0 91% 9% 0% 0%

9 Raionul Căuşeni 3.687 12,7 3.524 163 0 0 96% 4% 0% 0%

10 Raionul Cimişlia 3.088 15,9 2.832 256 0 0 92% 8% 0% 0%

11 Raionul Criuleni 2.682 11,7 2.682 0 0 0 100% 0% 0% 0%

12 Raionul Donduşeni 1.588 8,7 1.540 48 0 0 97% 3% 0% 0%

tab. 10  Accesul la serviciile în bandă largă la puncte fixe furnizate în unităţile administrativ-
teritoriale ale R. Moldova, conform situaţiei din 31.12.2010

Continuare pagina următoare
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Sursa: 

nr. de 
ordine

unitatea 
 administrativ- 

teritorială

totaL  
abonaţi 

în bandă 
largă

Penetrarea 
serviciilor  

în BL la  
100 menaje 

abonaţi tehnologiile de acces în BL

Prin 
adSL

Prin
FttB

Prin 
cablu tV

Prin
radio adSL FttB

Lan
cablu

tV radio

13 Raionul Drochia 4.499 14,2 4.088 411 0 0 91% 9% 0% 0%

14 Raionul Dubăsari 1.010 9,8 1.010 0 0 0 100% 0% 0% 0%

15 Raionul Edineţ 4.421 14,8 3.928 493 0 0 89% 11% 0% 0%

16 Raionul Făleşti 3.209 10,1 3.142 67 0 0 98% 2% 0% 0%

17 Raionul Floreşti 3.240 10,0 3.119 121 0 0 96% 4% 0% 0%

18 Raionul Glodeni 2.293 10,6 2.187 106 0 0 95% 5% 0% 0%

19 Raionul Hînceşti 5.019 13,6 4.601 418 0 0 92% 8% 0% 0%

20 Raionul Ialoveni 5.675 19,7 5.226 449 0 0 92% 8% 0% 0%

21 Raionul Leova 2.298 14,4 2.093 205 0 0 91% 9% 0% 0%

22 Raionul Nisporeni 2.500 12,5 2.500 0 0 0 100% 0% 0% 0%

23 Raionul Ocniţa 2.543 12,1 2.423 120 0 0 95% 5% 0% 0%

24 Raionul Orhei 6.286 16,7 4.484 1.797 0 5 71,3% 28,6% 0,0% 0,1%

25 Raionul Rezina 2.267 13,9 2.000 267 0 0 88% 12% 0% 0%

26 Raionul Rîşcani 3.091 11,9 2.958 133 0 0 96% 4% 0% 0%

27 Raionul Sîngerei 3.748 13,0 3.505 243 0 0 94% 6% 0% 0%

28 Raionul Soroca 4.228 12,3 4.052 176 0 0 96% 4% 0% 0%

29 Raionul Străşeni 4.949 18,2 4.342 607 0 0 88% 12% 0% 0%

30 Raionul Şoldaneşti 1.243 8,2 1.243 0 0 0 100% 0% 0% 0%

31 Raionul Ştefan Vodă 2.677 11,7 2.443 234 0 0 91% 9% 0% 0%

32 Raionul Taraclia 2.520 19,9 2.520 0 0 0 100% 0% 0% 0%

33 Raionul Teleneşti 2.526 11,1 2.385 141 0 0 94% 6% 0% 0%

34 Raionul Ungheni 4.809 13,3 3.635 1.174 0 0 76% 24% 0% 0%

35 UTA Gagauz-Eri 9.838 22,1 9.373 465 0 0 95% 5% 0% 0%

 totaL 269.087 23,8 167.775 92.070 7.553 1.689 62,3% 34,2% 2,8% 0,6%

tab. 10  Accesul la serviciile în bandă largă la puncte fixe furnizate în unităţile administrativ-
teritoriale ale R. Moldova, conform situaţiei din 31.12.2010

73 %

27 %

Fig. 37 Numărul abonaţilor la serviciile 
în bandă largă, în funcţie de mediul 
de reşedinţă

Sursa: 

Urban Rural

naţilor din localităţile rurale. În 2010, în localităţile ur-
bane erau înregistraţi 196,5 mii abonaţi (43,2 abonaţi 
la 100 de menaje), ceea ce constituie 73% din numărul 
total de abonaţi, iar în mediul rural – 72,6 mii abonaţi 
(10,7 la 100 de gospodării) sau 27% din numărul to-
tal. Această stare de lucruri este cauzată de puterea de 
cumpărare mai redusă a populaţiei din zonele rurale, 
de gradul diferit de pregătire digitală, de decalajul de 
infrastructură şi de servicii în bandă largă disponibile, 
precum şi de lipsa unei concurenţe efective.

 
4.4  Acces la internet mobil  

în bandă largă

În 2010, numărul utilizatorilor care au accesat Interne-
tul prin reţelele 3G ale celor trei furnizori ai serviciilor 
de telefonie mobilă şi au consumat cel puţin 1 MB de 
trafic a crescut, faţă de 2009, cu 52,4% şi a atins cifra 
de 121,6 mii. Dintre aceştia 59% sunt clienţi ai „Oran-
ge Moldova” S.A., 33,5% -„Moldcell” S.A. şi 7,5% - ai 
„Moldtelecom” S.A. (Figura 38).

Datele din tabelul de mai sus arată că numărul de abo-
naţi la serviciile în bandă largă domiciliaţi în localităţile 
urbane depăşeşte în mod semnificativ numărul abo-
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Fig. 39 Evoluţia cifrei de afaceri în sectorul TV şi radio prin cablu/eter, mii lei
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Fig. 38 Evoluţia numărului de utilizatori 3G care au accesat Internet-ul şi au consumat cel puţin 1MB de tra�c
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5.1 descriere generală
În anul 2010, piaţa serviciilor de difuzare şi retransmisie 
a programelor audiovizuale a fost marcată de imple-
mentarea activă a noilor tehnologii de acces la servi-
ciile TV multicanal, de lansarea serviciilor bazate pe 
tehnologia IPTV, dezvoltarea şi extinderea serviciilor TV 
prin cablu şi MMDS în format digital. Aceşti factori au 
stimulat creşterea numărului de abonţi la serviciile TV 
multicanal. Potrivit datelor prezentate de furnizorii de 
pe acest segment de piaţă, numărul abonaţilor la ser-

viciile TV multicanal a crescut, faţă de 2009, cu 1,6% şi 
a ajuns la 230 mii. Aceleaşi date arată că volumul total 
al vânzărilor realizate de furnizori a scăzut cu 2,12% şi 
a însumat 227,8 mil. lei. Această evoluţie a fost cauzată 
de diminuarea vânzărilor serviciilor de difuzare şi re-
transmisie a programelor televizate prin eter cu 3,81% 
şi a celor radiofonice prin eter cu 18,86%. Totodată, 
vânzările serviciilor TV prin cablu au crescut cu 4,99% şi 
au însumat 100,4 mil. lei. (Figura 39).

5  difUzARe şi RetRAnSMiSie A pROgRAMelOR AUdiOvizUAle
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Fig. 41 Numărul de abonaţi şi ratele de penetrare ale serviciilor TV multicanal
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Fig. 40 Structura pieţei TV prin cablu, în funcţie de cifra de afaceri

Ca şi în anii precedenţi, cea mai mare pondere - de 
45,26% - în structura pieţei serviciilor de difuzare şi 
retransmisie a programelor audiovizuale a revenit ser-
viciilor TV prin eter. Cota veniturilor provenite din fur-
nizarea serviciilor TV prin cablu a constituit 44,06%, iar 
cea a serviciilor radio prin eter – 10,63%. Venitul me-
diu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii 
TV prin cablu a crescut, faţă de 2009, cu 4,65 p. p. şi a 
însumat 40,12 lei. Cel mai mare furnizor de pe acest 

segment de piaţă – S.R.l.„Sun Communications”- a în-
registrat un ARPU de 45,42 lei.

În anul de referinţă, cele mai importante cote pe piaţa 
serviciilor TV prin cablu, în funcţie de cifra de afaceri, au 
fost deţinute de următorii furnizori: „Sun Communicati-
ons” S.R.l – 58,27% (+3,01 p.p.), „AMT” S.R.l – 7,12% (-0,1 
p.p.), Centrul Tehnic Comercial „AlFA” – 3,98% (-2,73 
p.p.) (Figura 40).

 

5.2 Abonaţi. structură şi evoluţie
la 31.12.2010, numărul de abonaţi la serviciile TV mul-
ticanal a constituit 230 mii, în creştere cu 1,6% faţă de 

anul 2009. Rata de penetrare a acestor servicii, raporta-
tă la 100 de locuitori, a sporit cu 0,11 p. p. şi a alcătuit 
6,45% (Figura 41).
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Din numărul total de abonaţi la serviciile TV multica-
nal 196,2 mii (85,38% din total) sunt abonaţi ai reţe-
lelor TV prin cablu. Cota acestora în structura pieţei 
s-a redus, faţă de 2009, cu 12,3 p.p., diminuare cau-
zată de creşterea numărului de abonaţi la serviciile 
IPTV până la 23,1 mii (10,06 %). numărul abonaţilor 
la serviciile audiovizuale de tip DTH a însumat 6,3 mii 
(2,74%), iar celor a reţelelor MMDS – 4,2 mii (1,82 % 
din total) (Figura 42).

100%

90%

70%

50%

30%

10%

60%

80%

40%

20%

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
0

43,6%

47,3%

1,1%

3,4%

0,8%

2,9%

43,1%

42,7%

41,7%

45,1%

9,4% 1,0%

2,9%

40,3%

47,5%

8,3%

2,4%

31,8%

46,2%

10,9%

8,7%

9,0%
9,7%

Sursa: 

Fig. 44 Structura pieţei, în funcţie de numărul de utilizatori
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În 2010 a devenit tot mai pronunţat trendul de creş-
tere a gradului de utilizare a serviciilor multicanal TV 
în format digital. numărul abonaţilor la aceste servicii 
a crescut, faţă de 2009, cu 181% şi ajuns la 55,6 mii. 
Majoritatea absolută dintre aceştia utilizează servicii 
digitale TV prin cablu şi IPTV (Figura 43). Astfel, cota 
abonaţilor la serviciile digitale, în structura pieţei TV 
multicanal, aproape s-a triplat: de la 8,8%, în 2009, la 
24,2%, în 2010.

Cea mai mare cotă de piaţă, în funcţie de numărul de 
abonaţi la serviciile TV multicanal – 46,2% (106 mii 
abonaţi) - a fost deţinută de „Sun Communications” 

S.R.l, în scădere cu 7,8 p. p., faţă de situaţia din 2009. 
”Moldtelecom” S.A. a deţinut o cota de piaţă de 10,9%, 
iar „AMT” S.R.l.– de 8,7% (Figura 44).



r
A

p
O

r
t 

A
n

U
A

l 
20

10

50

32,53%

7,45%

60,02%

Fig. 45 Structura abonaţilor la serviciile TV 
multicanal, în funcţie de teritoriu

Sursa: 

mun. Chişinău mun. Bălţi alte localităţi

100%

90%

70%

50%

30%

10%

60%

80%

40%

20%

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
0

20,5%

29,0%

19,9%

1,4% 0,8% 0,6% 0,4% 0,6%

19,6%

34,1%

14,0%

32,0%

28,5%

11,2%

13,7%

13,2%

49,4%

10,0%

19,3%

7,7%

10,2%

69,7%

7,8%

6,0%

5,7%

6,9%

22,4%

18,1%

11,9%

15,6%

Sursa: 

Fig. 46 Structura abonaţilor la TV prin cablu, în funcţie de numărul canalelor recepţionate
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Din numărul total de abonaţi la serviciile TV multica-
nal 60,02% sunt domiciliaţi în mun. Chişinău, 7,45% - în 
mun. Bălţi şi 32,53% în restul localităţilor din republică 
(Figura 45).

În 2010 a continuat trendul constant de creştere a nu-
mărului de canale TV recepţionate de abonaţi. Date-
le prezentate de furnizori arată că 69,7% din abonaţii 
la serviciile TV multicanal au deţinut abonamente cu 
peste 50 de canale, în creştere cu 14,27 p. p., faţă de 
2009, iar 6,5% - abonamente cu pachete formate din 
mai puţin de 30 de canale (Figura 46).
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6  cOnclUzii. pROgnOze pentRU AnUl 2011

După o scădere de 1,7% în 2009, în anul 2010 sectorul de 
comunicaţii electronice a revenit la trendul de creştere 
de până la criza economico-financiară, înregistrând un 
avans de 9,1%. Principalele motoare ale creşterii au fost 
serviciile de telefonie mobilă şi cele de acces la Internet 
în bandă largă, care, potrivit estimărilor Agenţiei, vor 
continua să fie şi în anul 2011 factorii de bază ai dezvol-
tării sectorului. Piaţa de telefonie fixă, datorită majorării 
de către ”Moldtelecom” S.A. a tarifelor pentru terminarea 
apelurilor internaţionale, a evitat recesiunea şi s-a aflat 
într-o stare de stagnare a veniturilor, iar piaţa serviciilor 
de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale a 
înregistrat o mică scădere cauzată de diminuarea veni-
turilor provenite din serviciile TV şi radio prin eter.

Potrivit prognozei Agenţiei pentru anul 2011, valoarea 
totală a celor patru pieţe de comunicaţii electronice 
(de telefonie fixă, telefonie mobilă, acces la Internet, 
difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale) va 
creşte cu 3-4% şi va ajunge la 6,3-6,4 mld. lei. Încetini-
rea ritmului de creştere va fi determinată în cea mai 
mare parte de reducerea cu 23-24% a veniturilor pro-
venite din terminarea traficului naţional în reţelele mo-
bile şi fixe şi de diminuarea vânzărilor pe piaţa de tele-
fonie fixă cu 5-6%. Pe de altă parte, aceste tendinţe vor 
fi compensate de majorarea cu circa 10% a vânzărilor 
de servicii mobile (corectată cu factorul scăderii veni-
tului obţinut din terminarea traficului, această creştere 
va constitui 6-7%) şi cu 20-22% a vânzărilor pe piaţa de 
acces la Internet şi transmisiuni de date.

Pe piaţa de telefonie mobilă numărul de abonaţi va 
creşte în 2011 cu circa 10-12% şi va depăşi 3,5 milioane, 
iar rata de penetrare a acestor servicii va atinge 98%. Se 
estimează o uşoară diminuare a venitului mediu lunar 
per utilizator din cauza micşorării tarifelor pentru ter-

minarea traficului naţional în reţelele mobile. Totodată, 
numărul abonaţilor la serviciile de acces mobil în ban-
dă largă se va majora cu 35-40% şi va atinge 165 mii.

Agenţia consideră că numărul de abonaţi la serviciile 
de telefonie fixă va spori cu 1,5-2% şi va atinge 1,18 
mil., iar rata de penetrare a acestor servicii va depăşi 
33%. Această creştere este generată de dezvoltarea ra-
pidă a serviciilor voice-over-broadband (telefonie prin 
intermediul accesului în bandă largă). În acelaşi timp 
traficul în reţelele fixe va continua să scadă din cauza 
substituţiei serviciilor fixe cu cele mobile.

Agenţia estimează pentru anul 2011 o creştere mai 
dinamică a pieţei accesului în bandă largă la puncte 
fixe. numărul abonaţilor la aceste servicii se va majora 
odată cu ridicarea gradului de disponibilitate a infras-
tructurii necesare prin creşterea acoperirii şi lărgimii de 
bandă. numărul acestor abonaţi va spori cu 30-35% şi 
va ajunge la 350 mii, iar rata de penetrare a servicii-
lor date va atinge nivelul de 10%. Dinamizarea pieţei 
serviciilor în bandă largă va fi cauzată de dezvoltarea 
reţelelor de fibră optică, liberalizarea accesului la infra-
structura de acces a furnizorului istoric ”Moldtelecom” 
S.A şi creşterea cererii la aceste servicii. Agenţia con-
sideră că în 2011 se va încheia procesul de trecere a 
utilizatorilor de la conexiunile de tip dial-up la serviciile 
de acces în bandă largă la puncte fixe şi mobile.

Piaţa serviciilor de difuzare şi retransmisie a programe-
lor audiovizuale va fi, de asemenea, marcată de o dez-
voltare dinamică, care va fi determinată de intensifica-
rea concurenţei pe segmentul serviciilor IPTV, DTH şi 
TV prin cablu în format digital. Agenţia consideră că în 
2011 cota abonaţilor care vor utiliza serviciile digitale 
va creşte până la 33-35%.


