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Privind identificarea pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii 
electronice susceptibile reglementării preventive 

 
 „___” ___________ 2009        nr. ____  

 
În temeiul art.9 alin.(1) lit.k) şi ţinând cont de prevederile art.51 alin.(2) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007; 
 

Având în vedere prevederile pct.101 din Regulamentul privind identificarea şi 
analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea 
furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe 
aceste pieţe, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale 
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.55 din 29 
decembrie 2008; 
 

Ţinând cont de Recomandarea Comisiei Europene 2007/879/CE privind pieţele 
relevante de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice care pot face 
obiectul unei reglementări ex ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru 
reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JO) nr.L344, 28.12.2007, p.65., şi în temeiul p.15, lit. b) al Regulamentului 
ANRCETI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.905 din 28.07.2008, Consiliul de 
Administraţie 
 

Consiliul de Administraţie HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se identifică pieţele relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice 
susceptibile reglementării preventive, conform anexei.  

 
2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova.  
 

Preşedintele Consiliului 
de Administraţie        Sergiu SÎTNIC 

 
 

Membrii  Consiliului        Ion POCHIN 
 
Iurie URSU 
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Anexa 
la Hotărîrea Consiliului de Administraţie 

al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 
în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 
 

nr.____ din _________2009 
 

Pieţele relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice 
susceptibile reglementării preventive 

 
I. Pieţe relevante cu amănuntul 

Piaţa 1. Piaţa accesului la reţeaua publică de telefonie la un punct fix pentru 
persoane fizice şi juridice. 

a) Această piaţă include orice formă de conexiune a reţelei de comunicaţii 
electronice care asigură accesul la un punct fix al serviciilor de telefonie publică pentru 
persoanele fizice si juridice, indiferent de infrastructura fizica sau tehnologia de 
conectare pe care este bazata reţeaua de acces prin reţele analogice (PSTN) sau digitale 
(ISDN) cu comutare de canale, reţele de acces radio, precum şi reţele bazate pe comutaţie 
de pachete (VoIP). 

b) Piaţa dată cuprinde comunicaţiile vocale prin conexiuni de acces la Internet în 
bandă largă (VoIP over Broadband) adaptată pentru conexiunea punct la punct. În acelaşi 
timp comunicaţiile vocale prin intermediul resurselor web, apelurile prin intermediul 
computerelor nu fac parte din piaţa dată. De asemenea accesul mobil la reţeaua publică 
de telefonie nu este parte a acestei pieţe. 

c) Piaţa include atât conexiunea fizică la reţele, cât şi posibilitatea efectuării 
apelurilor vocale naţionale. Posibilitatea efectuării apelurilor internaţionale prin 
intermediul accesului la un punct fix nu este parte a acestei pieţe. 

d) Dimensiunea geografică a pieţei se defineşte ca întreg teritoriul Republicii 
Moldova. 

 
II. Pieţe relevante cu ridicata 

Piaţa 2. Piaţa accesului la reţeaua publică de telefonie fixă în vederea originării 
apelurilor. 

a) Această piaţă cuprinde serviciile de transportare a apelurilor de la punctul 
terminal al abonatului către punctul de interconectare. 

b) Dimensiunea geografică a pieţei se defineşte ca întreg teritoriul Republicii 
Moldova. 
 

Piaţa 3. Piaţa accesului la reţele publice proprii de telefonie fixă în vederea 
terminării apelurilor. 

a) Această piaţă include posibilitatea transmiterii de către furnizori a apelurilor 
vocale originate în orice reţea şi destinate utilizatorilor reţelei vizate. 

b) Limitele geografice ale fiecărei pieţe proprii de telefonie fixă în vederea 
terminării apelurilor sunt determinate de limitele fizice şi/sau logice (în cazul reţelelor 
VoIP) de răspîndire geografică a reţelei vizate. 
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Piaţa 4. Piaţa accesului (fizic) la infrastructura de reţea (inclusiv accesul 

necondiţionat partajat sau total la bucla locală) la un punct fix.  
a) Această piaţă include, la nivelul reţelelor de acces, accesul la bucla şi/sau 

subbucla telefonică locală, partajat sau total, iar la nivelul reţelelor de transport – accesul 
la reţele de fibră optică. 

b) Dimensiunea geografică a pieţei se defineşte ca întreg teritoriul Republicii 
Moldova. 

 
Piaţa 5. Piaţa accesului virtual la reţea care include accesul de tip “bit stream” 

la un punct fix, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice în banda 
largă. 

a) Această piaţă cuprinde accesul virtual, inclusiv accesul de tip „bit stream” într-
un punct fix. Această piaţă este situată în aval de accesul fizic care aparţine pieţei 4, unde 
accesul cu ridicata în bandă largă poate fi construit cu utilizarea acestei puteri de intrare 
în combinaţie cu alte elemente. 

b) Dimensiunea geografică a pieţei se defineşte ca întreg teritoriul Republicii 
Moldova. 

 
Piaţa 6. Piaţa accesului de linii închiriate-segment terminal, indiferent de 

tehnologia utilizată pentru furnizarea capacităţii închiriate sau dedicate. 
a) Această piaţă include servicii de capacităţi dedicate, între punctele terminale 

furnizate la locaţia furnizorului client, ce permit transfer necomutat de date între aceste 
puncte. 

b) Dimensiunea geografică a pieţei se defineşte ca întreg teritoriul Republicii 
Moldova. 
 

Piaţa 7. Piaţa accesului la reţele proprii de telefonie mobilă în vederea 
terminării apelurilor vocale. 

a) Această piaţă include posibilitatea transmiterii de către furnizori a apelurilor 
vocale originate în orice reţea şi destinate utilizatorilor reţelei vizate. 

b) Limitele geografice ale fiecărei pieţe proprii de telefonie mobilă în vederea 
terminării apelurilor sunt determinate de limitele fizice de răspîndire geografică a reţelei 
vizate. 
 

Piaţa 8. Piaţa furnizării de linii închiriate-segment trunchi. 
a)  Această piaţă include servicii de conexiuni dedicate între două puncte, care 

permit transportarea cu viteză înaltă a semnalelor de la o reţea la alta şi presupun 
conectarea la nivelul reţelei de transport. De regulă, liniile închiriate trunchi utilizează 
tehnologii ca SDH, PDH sau tehnologii IP cum MPLS, Ethernet sau alte tehnologii care 
permit transfer de date de capacităţi înalte.  

b) Dimensiunea geografică a pieţei se defineşte ca întreg teritoriul Republicii 
Moldova. 

 
Piaţa 9. Servicii de tranzit de trafic în reţeaua publică telefonică fixă.  
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a) Piaţa dată cuprinde serviciile de tranzit comutat al apelurilor vocale în reţeaua 
publică de telefonie fixă pentru transportarea lor între comutatoarele situate local, 
naţional, precum şi între punctele de interconectare pentru transportarea comutată a 
traficului furnizorilor naţionali sau traficului destinat reţelelor furnizorilor naţionali. 

b) Dimensiunea geografică a pieţei se defineşte ca întreg teritoriul Republicii 
Moldova. 
 

Piaţa 10. Piaţa accesului (fizic) la infrastructura asociată reţelei proprii de 
comunicaţii electronice.  

a) Piaţa dată cuprinde infrastructura fizică, astfel ca – canalizare, spaţii de 
colocare, piloni, sit-uri, turnuri – asociată reţelelor de comunicaţii electronice, dublarea 
cărei este imposibilă, este anevoiasă datorită cerinţelor de urbanistică, de păstrare a 
mediului sau alte cerinţe administrative, existenţa unor drepturi exclusive de trecere sau 
care au existat în trecut, dublarea poate dura mult timp, poate să nu aibă rezonabilitate 
economică datorită lipsei unor efecte de economii de scară şi densitate similare cu cele 
ale furnizorului ce deţine infrastructura asociată. Fiecare piaţă a accesului (fizic) la 
infrastructura asociată reţelei proprii de comunicaţii electronice este legată printr-o 
legătură structurală verticală cu alte pieţe cu ridicata de reţele şi/sau servicii de 
comunicaţii electronice pe care furnizorul deţine o putere semnificativă, însă deţinerea 
unei astfel de puteri semnificative pe o piaţă în aval pieţei de infrastructură nu înseamnă 
automat deţinerea puterii semnificative pe piaţa infrastructurii asociate. 

b) Dimensiunea geografică a pieţei se defineşte ca întreg teritoriul Republicii 
Moldova. 
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