
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la 

modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 55 din 29 

decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor 

relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe 

 

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 55/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor 

electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu 

putere semnificativă pe aceste pieţe, aprobat prin a fost elaborată în temeiul Legii 

comunicațiilor electronice nr. 241/2007.  

Prin Legea nr. 135/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301-315, art. 

515) au fost operate un șir de modificări și completări la Legea comunicațiilor electronice nr. 

241/2007. De asemenea menționăm că Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 a fost 

republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 399-410/679/17.11.2017.  

Ținând cont de cele menționate, în vederea aducerii în concordanță a Regulamentului 

privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi 

desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere 

semnificativă pe aceste pieţe cu modificările cu completările Legii comunicațiilor electronice 

nr. 241/2007, ANRCETI a elaborat proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie cu 

privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 55/ 2008 pentru 

aprobarea Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul 

comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii 

electronice cu putere semnificativă pe aceste.  

 

2. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie modifică termenul pentru efectuarea 

analizei piețelor relevante de la 2 ani la 3 ani de la stabilirea unei măsuri anterioare privind 

piețele respective, în conformitate cu art. 61 alin. (1) din Legea comunicațiilor electronice 

nr.241/2007. 

Ținând cont că art. 14 alin. (2) al Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 prevede 

procedura de consultare publică a actelor de reglementare ce pot avea impact asupra pieţelor 

relevante, a fost propus de a fi adus pct. 96 din Regulamentul nr. 55/2008 în concordanță cu 

articolul menționat, făcându-se referință la acesta. 

De asemenea, prin Legea nr. 135/2017 a fost exclus pragul de 35% al cotei de piață 

deținute de un furnizor pentru a fi considerat a avea putere semnificativă pe piaţa relevantă 

dacă, în urma analizei de piaţă, ANRCETI constată că pe această piaţă nu există concurenţă 

efectivă. Astfel, ANRCETI a modificat pragul respectiv la 50% ținând cont de principiile 

stabilite de legislaţia privind protecţia concurenţei. 

 

 

 

 



3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este necesitate. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Costuri suplimentare, legate de elaborarea și implementarea prezentului proiect de 

Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI nu sunt necesare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Drept urmare a aprobării prezentului proiect nu va necesita modificarea și completarea 

altor acte normative. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI a fost plasat pe pagina 

web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul Transparența decizională, 

secțiunea Proiecte în derulare, pentru perioada 04.09.2018 – 21.09.2018. Propuneri au parvenit 

de la S.A.”Orange Moldova”. Poziția ANRCETI cu privire la propunerile parvenite este expusă 

în Sinteza recomandărilor la proiectul dat. 

7. Consultările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesitate. 

8. Constatările expertizei anticorupție 
 

   În rezultatul efectuării expertizelor anticorupție, în proiect nu au fost atestate 

incompatibilități cu standardele naționale și internaționale anticorupție, din textul proiectului nu 

rezultă promovarea unor interese/beneficii de grup sau individuale în detrimentul interesului 

public, nu au fost indicate cerințe excesive care să depășească cadrul rezonabil pentru realizarea 

drepturilor sau obligațiilor subiecților vizați. De asemenea, proiectul nu conține factori de risc 

care să genereze riscuri de corupție. 

9. Constatările expertizei juridice 

        Constatările expertizei juridice parvenite de la Ministerul Justiției și poziția ANRCETI 

față de constatările respective au fost expuse în Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

(recomandărilor) la proiectul dat.  

10. Constatările altor expertize 

În urma avizării proiectului au parvenit propuneri de la Ministerul Economiei și 

Infrastructurii și de la Consiliul Concurenței. Poziția ANRCETI cu privire la propunerile 

parvenite este expusă în Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul dat. 
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