
NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

Cu privire la proiectele de analiză a piețelelor de terminare a apelurilor voce 

în reţelele individuale de telefonie fixă şi mobilă, precum şi proiectele de 

hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI privind măsurile de 

reglementare preventivă a acestor piețe  

 

În conformitate cu articolul 51 din Legea comunicaţiilor electronice nr.241 din 

15.11.2007 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), identifică pieţele relevante şi efectuează 

analize de piaţă pe aceste pieţe în scopul determinării faptului dacă piaţa relevantă 

este suficient de competitivă şi al impunerii, menţinerii, modificării ori retragerii 

obligaţiilor speciale preventive. ANRCETI defineşte metodologia şi criteriile de 

identificare a pieţelor relevante şi identifică aceste pieţe, luând în considerare 

condiţiile naţionale specifice. De asemenea, ANRCETI publică lista pieţelor 

relevante. 

 

Procesul de identificare şi analiză a pieţelor relevante a fost stabilit în 

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 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 55 din 29 decembrie 2008.  

 

După identificarea pieţelor relevante, ANRCETI efectuează analiza detaliată a 

acestor pieţe, astfel încât să ia decizii cu privire la desemnarea furnizorilor cu 

putere semnificativă pe pieţele relevante (articolul 52 din Legea nr. 241/2007) şi să 

impună obligaţii corespunzătoare (articolul 54 din Legea nr. 241/2007).  

 

ANRCETI a efectuat Analiza pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele 

individuale de telefonie fixă și Analiza pieţei de terminare a apelurilor voce în 

reţelele individuale de telefonie mobilă în anul 2010 (prima iterație) și în anul 2013 

(a doua iterație).  

 

Astfel, în urma primei iterații a analizelor menționate efectuate a fost identificată 

piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă și 

mobilă drept susceptibile reglementării preventive (Hotărârile Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr. 20 și 21 din 15.07.2010), au fost desemnaţi 

furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în 

reţelele individuale de telefonie fixă și mobilă (Hotărârile Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr. 37 - 56 din 18.11.2010) şi au fost impuse obligaţii 

speciale preventive în sarcina acestora (Hotărârile Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr. 60 - 79 din 23.12.2010).  

 

În urma celei de-a doua iterații a analizelor efectuate au fost identificate repetat 

pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă și 
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mobilă drept susceptibile reglementării preventive și au fost desemnaţi furnizorii 

cu putere semnificativă pe aceste piețe (Hotărârile Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr. 3 și 4 din 12.02.2013). În urma acestor analize au fost menținute 

obligațiile speciale preventive impuse furnizorilor prin Hotărârile Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr. 60 - 79 din 23.12.2010 cu modificările și 

completările ulterioare, iar în sarcina furnizorilor noi au fost impuse obligaţii 

speciale preventive (Hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 35 - 

45 din 22.08.2013). 

 

În conformitate cu articolul 53 din Legea nr. 241/2007, ANRCETI efectuează 

analiza pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei 

concurenţei efective pe aceste pieţe. Ţinând cont de aceasta, ANRCETI a iniţiat 

elaborarea analizelor de piaţă în iteraţia a 3-a. 

 

În rezultatul analizelor efectuate, concluzia ANRCETI privind definirea pieţelor de 

terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi mobilă este 

similară celei anterioare în ceea ce priveşte limitele pieţei. 

 

Limitele geografice  au fost determinate drept teritoriul naţional, iar Testul celor 

trei criterii a demonstrat că aceste pieţe sunt în continuare susceptibile 

reglementării preventive. 

 

Analizele detaliate, în care au fost examinate o serie de criterii pe care ANRCETI 

le consideră corespunzătoare pentru pieţele date, au arătat că: 

1. Toţi furnizorii au putere semnificativă pe pieţele relevante de terminare a 

apelurilor în reţele individuale de telefonie fixă, însă a arătat de asemenea că 

puterea S.A.”Moldtelecom” de influenţă a pieţelor din aval este substanţial 

mai mare ca a celorlalţi furnizori de telefonie fixă.  

2. Toţi furnizorii au putere semnificativă pe pieţele relevante de terminare a 

apelurilor în reţele individuale de telefonie mobilă, însă a arătat de asemenea 

că puterea de influenţare a furnizorilor este diferită. 

 Acestea au fost reflectate în riscurile identificate ale concurenţei. 

 

Prin urmare, concluzia ANRCETI este că toţi furnizorii de reţele de telefonie fixă 

şi mobilă de pe piaţă deţin puterea semnificativă pe pieţele de terminare a 

apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi, respectiv, mobilă şi 

urmează a fi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI drept 

furnizori cu putere semnificativă pe pieţele date. 

 

Cele menţionate mai sus, precum şi raţionamentele şi concluziile ANRCETI pe 

marginea analizelor pieţelor de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale 

de telefonie fixă şi mobilă pot fi regăsite în Proiectele de analiză a acestor pieţe 

(Iteraţia 3) care se expun spre consultare publică. 
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În urma analizei, în conformitate cu articolul 53 din Legea nr. 241/2007, 

ANRCETI are dreptul să impună, să menţină, să modifice sau să revoce obligaţiile 

faţă de furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice. 

 

Astfel, ANRCETI a ajuns la concluzia necesității menținerii, cu anumite 

modificări, a obligațiilor speciale preventive impuse anterior furnizorilor cu putere 

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

telefonie fixă şi mobilă, iar pentru furnizorii noi intrați pe piață impunerea de 

obligații speciale preventive.  

ANRCETI va publica analizele şi va prezenta Consiliului Concurenţei, în termen 

de 3 zile lucrătoare din data adoptării, deciziile ce conţin identificarea pieţelor 

relevante, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante şi 

impunerea obligaţiilor speciale în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă pe 

pieţele relevante. 

Proiectele de analiză a piețelelor de terminare a apelurilor voce în reţelele 

individuale de telefonie fixă şi mobilă, precum şi proiectele de hotărâri ale 

Consiliului de Administrație al ANRCETI privind măsurile de reglementare 

preventivă a piețelor de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de 

telefonie fixă și mobilă au fost expuse pentru consultare publică pe data de 

26.11.2014 şi au fost solicitate opiniile şi propunerile părţilor interesate pe 

marginea acestei analize şi a concluziilor făcute. Termenul limită de prezentare a 

comentariilor a fost 11.12.2014 

 

În cadrul termenului stabilit de consultare publică au parvenit comentarii din partea 

S.A.”Moldtelecom”, S.R.L.”StarNet Soluții”, S.R.L.”Net-Connect Internet”, 

S.A.”Orange Moldova” și S.R.L.”Arax-Impex”. Deciziile luate pe marginea 

comentariilor şi propunerilor sunt reflectate în Sinteza recomandărilor care vizează 

Analiza dată 
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