
NOTĂ INFORMATIVĂ 
 

la proiectele de Hotărâri privind desemnarea S.A. „Moldtelecom” cu  putere 
semnificativă pe piaţa de acces cu ridicata la infrastructura de  

reţea la un punct fix şi pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă 
 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
(ANRCETI) în temeiul dispoziţiilor art.9 alin.(1) lit. a) şi m) din Legea comunicaţiilor 
electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, efectuează analize de piaţă şi desemnează furnizorii de 
reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă. În 
temeiul acestor prevederi au fost elaborate proiectele de Hotărâri privind desemnarea S.A. 
„Moldtelecom” cu putere semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea 
la un punct fix şi pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă.  
 
Pieţele menţionate au fost identificate la data de 18.03.2010 prin Hotărârile ANRCETI nr. 09 şi 
10. 

 
Prezentele proiecte au fost elaborate ţinînd cont de analizele de piaţă efectuate pentru piaţa 
accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi pentru piaţa accesului cu 
ridicata în bandă largă, care constau în evaluarea gradului de concurenţă, identificarea 
furnizorilor care deţin puterea semnificativă pe aceste pieţe, determinarea riscurilor de 
distorsionare a pieţei şi identificarea obligaţiilor specifice preventive ce urmează a fi impuse în 
scopul eliminării efectelor nocive posibile ale poziţiei semnificative asupra concurenţei 
eficiente pe aceste pieţe. 
 
La efectuarea analizelor pentru a stabili dacă furnizorul (sau furnizorii) au putere semnificativă 
pe piaţa relevantă, ANRCETI a analizat fiecare dintre criteriile prevăzute în Anexa 1 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, bazate pe situaţia actuală de pe pieţele analizate. În fiecare 
caz, ANRCETI a evaluat prin raţionamente importanţa criteriului pe piaţa respectivă şi a 
analizat de asemenea dacă criteriul sprijină sau nu ipoteza conform căreia S.A.„Moldtelecom” 
are putere semnificativă pe aceste pieţe. Analizele efectuate au permis ANRCETI să testeze 
ipoteza privind puterea semnificativă atât calitativ, cât şi semi-cantitativ. Astfel, analizele 
efectuate au demonstrat că S.A.„Moldtelecom” are putere semnificativă atât pe piaţa accesului 
cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi pe piaţa accesului cu ridicata în bandă 
largă. 

În cel mai apropiat timp Agenţia va expune consultărilor publice şi proiectul de hotărâre 
privind impunerea obligaţiilor speciale preventive pentru a remedia problemele concurenţiale 
existente pe pieţele analizate care ar putea avea impact negativ asupra pieţelor cu amănuntul 
sau care pot duce pe viitor la un eşec al pieţei. 

Ţinând cont de concluziile proiectelor de analize pentru piaţa accesului cu ridicata la 
infrastructura de reţea la un punct fix şi pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă, ANRCETI 
a elaborat proiectele hotărârilor privind desemnarea S.A. „Moldtelecom” cu putere 
semnificativă pe aceste pieţe, care se propun spre consultare.  

 


