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SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

 în urma consultării publice pe perioada  4 - 21 septembrie 2018 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale 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  

 

 

Nr.                  Recomandări parvenite    Poziţia   

ANRCETI 

                  Argumentarea poziţiei ANRCETI 

 Î.M.”Orange Moldova” S.A   

1.  La pct. 6 și 12 din proiect, propunem înlocuirea 

cuvântului “înaltă” cu sintagma “foarte înaltă”, 

după cum prevăd jurisprudența comunitară și 

orientările Comisiei Europene. 

Nu se acceptă a) În această privință a fost acceptat comentariul Ministerului 

Economiei și Infrastructurii, prin care a fost propusă 

alinierea la prevederea Legii concurenței nr. 183 din 

11.07.2012 și prezumarea, până la proba contrarie, a unei 

puteri semnificative în cazul deținerii unei cote de piață mai 

mari de 50%. 

2.  De asemenea se propune:  

Nu se acceptă 

ANRCETI a acceptat pct. 2 din avizul Ministerului 

Economiei și Infrastructurii. 
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 la pct. 5 din Regulamentul în cauză, 

introducerea sintagmei “în special, Recomandarea 

2014/710/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 

privind piețele relevante de produse și de servicii 

din sectorul comunicațiilor electronice care pot 

face obiectul unei reglementări ex ante, în 

conformitate cu Directiva 2002/21/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind un 

cadru de reglementare comun pentru rețelele și 

serviciile de comunicații electronice (JO L 295, 

11.10.2014, p. 79)” după sintagma “cele mai bune 

practici europene”; și 

 

 Totodată, menționăm că ANRCETI la efectuarea analizei 

piețelor relevante ține cont atât de Recomandarea 

2014/710/UE menționată, cât și în Recomandările Comisiei 

Europene privind piețele relevante de produse și de servicii 

din sectorul comunicațiilor electronice care pot face 

obiectul unei reglementări ex ante 2007/879/EC (Piața 1) și 

2003/311/EC (Piața 9), având în vedere circumstanţele 

specifice ale sectorului naţional de comunicaţii electronice. 

3.   completarea pct. 58 din același 

Regulament la sfârșit cu următoarea frază: “La 

evaluarea puterii semnificative pe o anumită piață 

relevantă, Agenția va ține cont de principiile 

utilizate de Consiliul Concurenței la stabilirea 

poziției dominante pe piață, prevăzute de 

Regulamentul privind stabilirea poziției dominante 

pe piață și evaluarea abuzului de poziție dominantă, 

aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Concurenței nr. 16 din 30.08.3013, precum și de 

Comunicarea Comisiei – Orientări privind analiza 

pieței și evaluarea puterii semnificative pe piață în 

Se acceptă 

parțial 

ANRCETI a acceptat pct. 2 din avizul Ministerului 

Economiei și Infrastructurii și pct. 2 din avizul  Consiliului 

Concurenței. 

 



      

 

         Page 3 
 
 

 

temeiul cadrului de reglementare al UE pentru 

rețelele și serviciile de comunicații electronice (JO 

C 159, 7.5.2018, p. 1)”. 

 

Observăm că, potrivit Legii nr. 100 din 22.12.2017 

cu privire la actele normative, la întocmirea 

proiectului de act normativ, “conceptul și noțiunile 

determinate trebuie să fie compatibile sau similare 

celor utilizate de legislația Uniunii Europene”, iar 

“opțiunile recomandate se vor întemeia pe 

dispozițiile constituționale, pe prevederile 

legislației naționale și pe cele ale tratatelor 

internaționale la care Republica Moldova este 

parte, pe jurisprudența Curții Constituționale și a 

instanțele judecătorești, după caz, pe legislația 

Uniunii Europene, precum și pe doctrina juridică în 

domeniu”. 

 

Totodată, pct. 9-11 din Comunicarea Comisiei 

menționată mai sus prevede că “definirea piețelor 

relevante și evaluarea puterii semnificative pe piață 

ar trebui să se bazeze pe aceleași metodologii ca 

cele prevăzute de legislația UE în domeniul 

concurenței”, dar ținând cont de “diferențele în ceea 

ce privește sfera de aplicare și obiectivele 

intervenției lor, și în special obiectivele și 
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circumstanțele distincte ale evaluării efectuate” de 

ANR-uri și autoritățile de concurență. 

 

    Director ANRCETI                                                                                                                                              Octavian RĂU 

 


