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privind identificarea pieţelor de terminare a apelurilor voce în reţelele   

individuale de telefonie fixă şi desemnarea furnizorilor cu  putere semnificativă 

pe aceste pieţe 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. k), l), m) şi u), art. 51 alin. (1) şi (2) şi art. 52 

alin. (1) şi (3) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 

2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr. 51-54, art. 155);  

  

În conformitate cu pct.14  şi pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice  şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917);  

 

Având în vedere prevederile 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 Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 55 din 29 

decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 34-36, art. 117);  

  

Ţinând cont de concluziile din Analiza pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele 

individuale de telefonie fixă,  Consiliul de Administraţie 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se identifică relevante reglementării preventive pieţele de terminare a apelurilor 

voce în reţelele individuale de telefonie fixă, conform anexei 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

2. Reţeaua oricărui furnizor ce ar putea să intre pe piaţa de servicii de telefonie fixă 

va reprezenta piaţă individuală de terminare a apelurilor în reţea de telefonie fixă. 

3. Piaţa relevantă a produsului cuprinde toate serviciile de terminare a apelurilor 

voce în reţeaua proprie de telefonie fixă furnizate la punctul de interconectare (POI). 
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Aceste servicii constau în transportarea apelurilor de la POI către echipamentul 

terminal aflat în reţea. 

4. Limitele geografice ale fiecărei pieţe de terminare a apelurilor voce în reţelele 

individuale de telefonie fixă sunt teritoriul naţional. 

5. Se desemnează furnizorii de reţele de telefonie fixă drept furnizori cu putere 

semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de 

telefonie fixă, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării şi se publică în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

7. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Concurenţei şi furnizorilor de reţele 

de telefonie fixă desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor 

voce în reţelele individuale de telefonie fixă în termen de 3 zile de la data intrării în 

vigoare.  

 

 

Preşedintele  

Consiliului de Administraţie    Sergiu SÎTNIC 

 

 

Membrii  

Consiliului de Administraţie    Ion POCHIN 

 

        Iurie URSU 
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Anexa 1 

la Hotărârea Consiliului  

de Administraţie al ANRCETI  

nr. __ din __________2013  

 

Pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă: 

 

1. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Moldtelecom”S.A.; 

2. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Orange-Moldova”S.A.; 

3. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Arax-Impex”S.R.L.; 

4. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Riscom” S.A.; 

5. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Sicres” S.R.L.; 

6. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Sun Communications” S.R.L.; 

7. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Starnet” S.R.L.; 

8. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”; 

9. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” ; 

10. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„ITNET” S.R.L.; 

11. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Cartel-Sistem” S.R.L.; 

12. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Media Digital Sisteme”S.R.L.; 

13. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„ALIT” S.R.L.; 

14. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Ovatel TDM”S.R.L.; 

15. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Boomtelecom” S.R.L.; 

16. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Eurostock” S.A.; 

17. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Nordlinks” S.R.L.; 

18. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Metical” S.R.L.; 

19. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„ITSC INT” S.R.L.; 
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20. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Premium Network” S.R.L.; 

21. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Dănis” S.R.L.; 

22. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Optimtel” S.R.L.; 

23. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Iristel Mol” S.R.L.; 

24. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Net-Connect Internet” S.R.L.; 

25. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Belfast” S.R.L.; 

26. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Voip Soluţie” S.R.L.; 

27. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Switchward Services” S.R.L.; 

28. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Scortel” S.R.L.; 

29. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„AltNet-C.C.” S.R.L.; 

30. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă a 

„Norma Telecom” S.R.L. 
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Anexa 2 

la Hotărârea Consiliului  

de Administraţie al ANRCETI  

nr. __ din __________2013  

 

Furnizorii de reţele de telefonie fixă desemnaţi drept furnizori cu putere semnificativă 

pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă: 

1. „Moldtelecom”S.A. (IDNO 1002600048836); 

2. „Orange Moldova”S.A. (IDNO 1003600106115);  

3. „Arax-Impex”S.R.L. (IDNO 1002600041697); 

4. „Riscom”S.A. (IDNO 1003600017763); 

5. „Sicres”S.R.L. (IDNO 1003600095321); 

6. „Sun Communications”S.R.L. (IDNO 1003600061928); 

7. „Starnet” S.R.L. (IDNO 1003600083670); 

8. Î.S.„Centrul de Telecomunicaţii Speciale” (IDNO 1003600096694); 

9. Î.S.„Calea Ferată din Moldova” (IDNO 1002600001257); 

10. „ITNET”S.R.L. (IDNO 1005600054737); 

11. „Cartel-Sistem”S.R.L. (IDNO 1002600040612); 

12. „Media Digital Sisteme”S.R.L. (IDNO 1007600062808); 

13. „ALIT”S.R.L. (IDNO 1002600015898); 

14. „Ovatel TDM”S.R.L. (IDNO 1006600033104); 

15. „Boomtelecom”S.R.L. (IDNO  1006600025679); 

16. „Eurostock”S.A. (IDNO 1004601000594); 

17. „Nordlinks”S.R.L. (IDNO 1003602035617); 

18. „Metical”S.R.L. (IDNO 1003606001865); 

19. „ITSC INT”S.R.L. (IDNO 1007600059781); 

20. „Premium Network”S.R.L. (IDNO 1010600032793); 

21. „Dănis”S.R.L. (IDNO 1003600081632); 

22. „Optimtel”S.R.L. (IDNO 1005600044079); 

23. „Iristel Mol”S.R.L. (IDNO 1010600045681); 

24. „Net-Connect Internet”S.R.L. (IDNO 1008600038125); 

25. „Belfast”S.R.L. (IDNO 1002600047943); 

26. „Voip Soluţie”S.R.L. (IDNO 1011600012097); 

27. „Switchward Services”S.R.L. (IDNO 1010600037444); 

28. „Scortel”S.R.L. (IDNO 1003600070092); 

29. „AltNet-C.C.”S.R.L. (IDNO 1004600024612); 

30. „Norma Telecom”S.R.L. (IDNO 1003600017349). 

 


