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SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

la proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

cu privire la măsurile de reglementare preventivă a pieței de tranzit de trafic 

 în reţeaua publică de telefonie a S.A.”Moldtelecom” precum şi la proiectul de 

Analiză a pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (Iteraţia III, 2014) 

 

Proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) cu privire 

la măsurile de reglementare preventivă a pieței de tranzit de trafic în reţeaua publică de 

telefonie a S.A.”Moldtelecom”, precum şi proiectul de Analiză a pieţei de tranzit de trafic 

în reţelele publice de telefonie (Iteraţia III, 2014) au fost expuse consultării publice pe 

pagina de Internet a ANRCETI în perioada 03 octombrie 2014 – 21 octombrie 2014.  

În adresa ANRCETI, în decursul perioadei de consultare, au parvenit comentarii şi 

recomandări la proiectele menţionate din partea S.A.”Moldtelecom” şi S.R.L.”Arax 

Impex”.  

Comentariile şi propunerile  S.A.”Moldtelecom” 
 

1. Pct. 5 - menţinerea obligaţiilor speciale impuse în sarcina S.A. 

„Moldtelecom” prin Hotărârea CA al ANRCETI nr. 28 din 01.11.2011 (HCA 

28/2011). 

În perioada 2012-2013 S.A. „Moldtelecom” de mai multe ori şi-a expus poziţia 

referitor la necesitatea definirii corecte a mecanismului de achitare între operatorii 

naţionali pentru serviciul de tranzit de apeluri internaţionale de intrare prin redistribuirea 

venitului provenit de peste hotarele ţării pentru apelurile internaţionale de intrare. 

Este cunoscut faptul, că unele prevederi din hotărârea HCA 28/2011 şi în special 

redacţia actuală a pct. 40 din anexă a generat situaţii de conflict între furnizori. Pentru a 

corespunde esenţei şi noţiunii obligaţiei de tranzit a traficului internaţional prevăzute la 

pct.4 din HCA 28/2011 şi pentru a exclude neconformităţile din pct. 40, 

S.A.„Moldtelecom” prin scr. nr. 01-10-01/5561 din 09.07.2013 a solicitat completarea şi 

modificarea Hotărârii CA ANRCETI nr.28 din 01.11.2011, prin stabilirea mecanismului 

transparent de achitări conform prevederilor Actelor finale ale Conferinţei Administrative 

UIT aprobate la Melbourne în 1988 în prisma art. 4 din Codul Fiscal al Republicii 

Moldova, constatărilor Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe şi poziţiei 

autorităţilor publice fiscale din R.M., în baza căruia se va realiza redistribuirea 

proporţională a venitului provenit de peste hotarele ţării între S.A.„Moldtelecom” şi 

furnizorii naţionali către reţelele cărora au fost tranzitate apelurile internaţionale. 

Prin scr. nr. 01-DREA/808 din 06.08.2013 ANRCETI a informat că va reveni la 

subiectul mecanismului de achitare între furnizori descris la pct. 40 în cadrul iteraţiei III al 

analizei pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie. Examinând documentele 

în cauză, am constatat, că proiectul de Hotărâre şi analiza pieţei nr.9 expuse consultărilor 

publice nu aduc atingere pct. 40. 

În această ordine de idei, propunem expunerea pct. 40 din HCA 28/2011 în 

următoarea redacţie: În cazul tranzitului internaţional de apeluri prin reţeaua furnizorului-

ofertant către numere geografice fixe sau non-geografice independente de locaţie ale altor 
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furnizori naţionali, furnizorului-ofertant îi revine 10% din veniturile provenite pentru 

apelurile internaţionale iniţiate în reţelele furnizorilor internaţionali, tranzitate prin 

reţeaua furnizorului-ofertant şi au ca destinaţie reţelele furnizorilor naţionali. ” 

 

Comentariile ANRCETI 

Se acceptă.  

 

2. Pct. 4.4, lit.g) - „obligaţia de efectuare a tranzitului apelurilor internaţionale 

către reţele fixe ale furnizorilor naţionali interconectaţi cu S.A.”Moldtelecom”, la preţuri 

similare celor, care este oferit oricărui furnizor naţional serviciul de terminare în proprie 

reţea a apelurilor iniţiate în reţelele altor furnizori străini deoarece sintagma ,,la preţuri 

similare celor, care este oferit oricărui furnizor naţional serviciul de terminare în proprie 

reţea a apelurilor iniţiate în reţelele altor furnizori străini” este neclară şi ambiguă, 

precum şi obligaţia dată face referinţă şi la serviciul de tranzit al apelurilor internaţionale, 

şi la serviciul de terminaţie, propunem excluderea sintagmei în cauză. 

Comentariile ANRCETI 

Se acceptă parțial. Pct.4.1, alin.6) al Analizei relevă problema concurențială asociată de 

riscul neasigurării tranzitului apelurilor internaţionale în vederea terminării în reţele naţionale fixe 

ale furnizorilor alternativi (ceea ce poate provoca imposibilitatea de a apela din exterior numerele 

telefonice din reţelele acestor) precum şi utilizarea disproporţiei de putere de negociere în raport cu 

furnizorii de terminaţie (naționali). Excluderea acestei obligații creează riscul opririi serviciilor date, 

ceea ce poate produce efecte negative foarte serioase pe piață, până la excluderea de pe piața de 

telefonie fixă a concurenților S.A.”Moldtelecom”. Având în vedere comentariul 

S.A.”Moldtelecom”, ANRCETI a modificat lit.g) al pct.4.4. al Analizei în felul următor: 

”obligaţia de efectuare a tranzitului apelurilor internaţionale către reţele fixe ale furnizorilor 

naţionali interconectaţi cu S.A.”Moldtelecom”; tranzitul dat urmează să fie efectuat în condiții care 

permit furnizorilor alternativi de telefonie fixă să încaseze remunerare pentru apelurile 

internaționale de intrare în rețelele lor similară cu cea de care beneficiază S.A.”Moldtelecom” 

Astfel formularea dată păstrează intenția ANRCETI de a impune obligativitatea asigurării de 

către S.A.”Moldtelecom” a transportului apelurilor internaționale de intrare către rețelele 

furnizorilor alternativi de telefonie fixă pentru a proteja piața împotriva riscului de pierdere a 

conectivității internaționale a numerelor deservite de furnizorii alternativi. Totodată, având în vedere 

faptul că fenomenul de subvenționare a activității de pe piața cu amănuntul este important pentru 

fiecare furnizor de pe piața cu amănuntul, ANRCETI este de părerea că condițiile în care sunt 

tranzitate apelurile date de intrare trebuie să asigure că concurenții direcți de pe piața cu amănuntul 

ai S.A.”Moldtelecom” sunt puși în situație similară de posibilitate de a replica ofertele concurentului 

principal prin obținerea unei remunerări similare (care presupune, totuși, că o anumită valoare a 

serviciului de tranzit este dedusă) cu cea, obținută de S.A.”Moldtelecom” pentru fiecare apel 

internațional de intrare în propria rețea fixă. Formatul exact al reglementării este stabilit prin 

Hotărârea de impunere a obligațiilor. 

 

3. Ţinând cont de faptul că în 2012 pentru furnizarea serviciilor de 

interconectare în vederea terminării apelurilor locale/naţionale în propria reţea 

ANRCETI a stabilit preţuri în USD, propunem ca şi preţurile pentru furnizarea 

serviciului de interconectare în vederea iniţierii apelurilor din reţeaua de telefonie 
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fixă şi preţurile pentru furnizarea serviciului de interconectare în vederea tranzitului 

naţional de trafic prin reţeaua proprie de telefonie fixă să fie stabilite în USD. 

 

Comentariile ANRCETI 

Având în vedere că impactul modificării monedei tarifelor date este semnificativ 

(îndeosebi pentru furnizorii ce solicită serviciile date), ANRCETI consideră că 

această modificare trebuie să fie supusă unui proces de consultare publică deplin. 

În acest fel, ANRCETI intenționează examinarea ulterioară a propunerii date și 

parcurgerea unui proces deplin de consultare publică.  

 

Comentariile şi propunerile  S.R.L.”Arax-Impex” 

1. Analiza privind identificarea pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de 

telefonie. Pct.2.3. Definirea pieţei. Întrebarea nr.1. 

Cu raţionamentele expuse în analiză suntem parţial de acord, în cazul 

tranzitului cuplat cu terminaţie - din punct de vedere a relaţiilor contractuale, 

furnizorul care transportă şi termină apelul într-o reţea terţă nu oferă servicii de 

intermediere a plăţilor. Acesta are relaţii financiare distincte eu cei doi furnizori. 

Totodată, furnizorul în reţeaua căreia sunt finisate apelurile prestează în favoarea 

celui ce transportă apelurile pînă la POI serviciu de terminare a apelurilor. 

Respectiv furnizorul care preia apelurile originate într-o altă reţea publică din 

R.M. sau din afara R.M. le tranzitează prin propria reţea, terminându -le în altă 

reţea publică din R.M. sau din a afara R.M. beneficiază de un serviciu de terminare 

a apelurilor. 

La rîndul său piaţa relevantă de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii 

cuprinde toate serviciile de terminare in reţeaua proprie de telefonie a apelurilor 

voce furnizate la POI constînd în transportarea apelurilor de la POI către 

echipamentul terminal aflat în reţea. Independent de tehnologiile utilizate până la 

punctul de interconectare, de originea apelului, de numărul de furnizori ce 

transportă apelul sau furnizorul care solicită serviciul de te rminare a apelului, 

natura tehnică a serviciului de terminare rămâne aceeaş i. Astfel, pentru partea care 

primeşte apelul originea acestuia nu ar trebui să aibă o valoarea însemnată , toate 

apelurile preluate de la furnizorul care beneficiază de serviciul de terminare a 

apelurilor în proprie reţea fiind responsabilitatea acestuia. 

Pentru asigurarea conectivităţii abonaţilor furnizorii sunt obligaţi să-şi ofere 

reciproc serviciu de terminare a apelurilor pe principii de reciprocitate. Astfel în 

opinia noastră, serviciul de tranzit asigură preluarea apelurilor din reţeaua unui 

furnizor şi transportul acestora prin reţeaua furnizorului care furnizează serviciul 

de tranzit către o altă reţea publică de comunicaţii electronice, iar tranzitul cuplat 

cu terminare se integrează mai mult în componenta pieţii serviciilor de terminare. 

Intr-adevăr, tranzitul cuplat cu terminaţiei este serviciu  mult mai selectat de către 

furnizori pentru că oferă avantaje net superioare tranzitului pur, optimizează 

costurile de interconectare şi fluidizează traficul, însă asta în condiţiile în care 

furnizorii nu abordează practici de discriminare a traficului şi creare a unor 

impedimente artificiale de terminare în proprie reţea a oricărui tip de apeluri. 
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Furnizorii alternativi nu au dezvoltat şi nu dezvoltă o infrastructură pentru 

reţele de comunicaţii electronice cu scopul  de a furniza servicii de tranzit ca 

activitate principală, ci pentru a putea răspunde nevoilor proprii, tranz itul fiind 

mai degrabă un serviciu complementar serviciilor de originare şi terminare a 

apelurilor. 

 

Comentariile ANRCETI 

ANRCETI constată că raționamentele prezentate susțin raționamentele sale 

din proiectul Analizei. 

 

2. Pct.2.4. Piaţa relevantă a produsului. Subpct.2.4.3. Sumarul 

analizei pieţei produsului, întrebarea 7.   

Cu raţionamentele expuse în analiză suntem parţial de acord. Avînd în vedere 

cele sus expuse, considerăm că serviciile de tranzit includ serviciile de tranzit a 

tuturor categoriilor de apeluri. Originea şi tipul apelului nu schimbă în nici un mod 

serviciul de tranzit, iar precizarea dată  este justificată şi absolut necesară pentru 

evitarea unor interpretări înguste a produsului pieţei relevante.  

O definiţie mai cuprinzătoare a pieţei relevante a produsului care să includă 

toate categoriile de apeluri este motivată şi de obligaţia impusă 

S.A.„Moldtelecom” privind efectuarea tranzitului apelurilor internaţionale către 

reţelele fixe ale furnizorilor naţionali. Mai mult decît atît, reieşind din natura 

serviciului de tranzit, un furnizor de servicii de tranzit care deţine suficientă 

capacitate în reţea şi are încheiate un număr important de contracte / de 

interconectare cu alţi furnizori, este puţin probabil să furnizeze servicii de tranzit 

de „nişă", adică servicii de tranzit doar pentru anumite categorii de apeluri. 

Subliniem că tranzitarea prin reţeaua unui furnizor  pe segmentul dintre POI cu 

reţeaua în care este originat sau din care se preia apelul până la POI cu reţeaua în 

care este transferat sau in care este terminat apelul nu există restricţii de ordin 

tehnic (pe criteriul originii apelului). 

De altfel în prezent, în practică, furnizorii de reţele publice  de comunicaţii 

electronice prezenţi pe piaţa serviciilor de tranzit furnizează aceste servicii pentru 

toate categoriile de apeluri. Concomitent, subliniem că  acest raţionament a fost 

susţinut de însăşi ANRCETI în prima analiză identificarea pieţei de tranzit de 

trafic in reţelele publice de  telefonie publicată la 16/08/2010, dar şi prin Hotărârea 

CA ANRCETI nr.25 din 19.08.2010 privind identificarea pieţei de tranzit de trafic 

în reţelele publice de telefonie (a se vedea pct.2). 

Ţinind cont de faptul, că in urma analizelor efectuate natura serviciului de 

tranzit şi produsul relevant al pieţii nu s-a schimbat solicităm modificarea 

raţionamentelor expuse la pct.2.4.3. după cum urmează:   

„Aplicarea testului monopolistului ipotetic indică asupra faptului, că piaţa 

relevantă a produsului este piaţa serviciilor de tranzit de trafic în reţelele publice 

de telefonie, care include serviciile de tranzit local şi naţional prin orice reţea 

publică de telefonie a tuturor categoriilor de apeluri”  

De asemenea această solicitare urmează a fi luată în calcul şi la pct.2.7. 

Concluzii privind identificarea pieţelor relevante. 
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Astfel, solicităm completarea textului după. cum urmează:  

„Aplicarea testului monopolistului ipotetic a indicat asupra faptului, că piaţa 

dată include serviciile de tranzit local şi naţional a tuturor categoriilor de apeluri 

prin orice reţea publică de telefonie”. Răspunsul afirmativ la întrebările 10 şi 11 

sunt condiţionate de modificările sus solicitate. 

 

Comentariile ANRCETI 

 

Se acceptă. ANRCETI a operat modificări în cadrul Analizei pieţei de tranzit 

de trafic în reţelele publice de telefonie, Iteraţia III (2014) după cum urmează: 

 

La subpct.2.4.2 se adaugă un substituent nou în următoarea redacţie: 

„f) Servicii de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie pentru toate categoriile 

de apeluri.” 

 

La subpct.2.4.2.1 se adaugă textul în următoarea redacţie: 

 

„Servicii de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie pentru toate 

categoriile de apeluri. 
 

Un furnizor de servicii de tranzit care deţine suficientă capacitate în reţea şi are 

încheiate un număr important de contracte de interconectare cu alţi furnizori nu va 

întâmpina bariere semnificative dacă ar dori să ofere servicii de tranzit pentru alte categorii 

de apeluri decât cele pe care le furnizează deja, de altfel, este puţin probabil să furnizeze 

servicii de tranzit doar pentru anumite categorii de apeluri. Provenienţa apelurilor nu are 

absolut nici o influenţă asupra esenţei serviciilor de tranzit de apeluri, din punct de vedere 

tehnic şi al costurilor tranzitul apelurilor este echivalent indiferent de originea apelurilor. 

 

Menţionăm că în prezent, în practică, furnizorii de reţele publice de 

comunicaţii electronice prezenţi pe piaţa serviciilor de tranzit furnizează aceste 

servicii pentru toate categoriile de apeluri.  

 

ANRCETI consideră că serviciile de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie 

includ serviciile de tranzit de trafic pentru toate categoriile de apeluri.” 

 

La subpct.2.4.3 şi subpct.2.7, alineatul 2, după sintagma „prin orice reţea publică de 

telefonie” se adaugă sintagma „a tuturor categoriilor de apeluri”.  

 

3. Analiza pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie şi 

desemnarea S.A.”Moldtelecom” cu putere semnificativă pe această piaţă.  

Pct.4.1. Problemele concurenţiale identificate.  

În opinia noastră textul introductiv al problemelor identificate ar trebui să se 

expună asupra faptului că problemele de concurenţă pot fi de origine tarifară, cât şi 

non-tarifară. 

 

Comentariile ANRCETI 



 6 

 

Menţionăm că în proiectul de Analiză ANRCETI face referinţă atît la 

problemele concurenţiale de origine tarifară cît şi la cele de origine non-tarifară. A 

se vedea subpct.4.1 „Probleme concurenţiale identificate la nivelul pieţelor 

relevante de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie”.  

 

4. Analiza ar trebui să surprindă atât problemele concurenţiale 

existente, cât şi pe cele potenţiale, care s-ar putea manifesta pe piaţa 

serviciilor ce tranzit, iar lista problemelor identificate nu este una exhaustivă, 

ci are scopul de a oferi o imagine de ansamblu asupra tipurilor de 

constrângeri competitive care ar putea avea loc in raport cu furnizarea 

diverselor servicii de interconectare.  
 

Comentariile ANRCETI 

 

Notăm că problemele concurențiale identificate de ANRCETI în analiză nu se 

referă doar la situații de utilizare a puterii de piață în detrimentul concurenței. 

Acestea cuprind orice problemă potențială ce ar putea apărea, dacă furnizorul cu 

putere semnificativă ar decide să utilizeze într-un careva fel puterea sa de piață și 

ar leza prin aceasta concurența. În proiectul de Analiză a pieţei de tranzit de trafic 

în reţelele publice de telefonie ANRCETI a identificat atît problemele 

concurenţiale existente cît şi cele potenţiale. Menţionăm că problemele identificate 

sunt generice şi cuprind mai multe riscuri specifice, iar remediile impuse în sarcina 

S.A.”Moldtelecom” prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

nr.28 din 01.11.2011 sunt proporţionale problemelor identificate şi au ca scop 

remedierea fiecărui risc în parte.  

 

5. La prima problemă identificată, considerăm că expresia 

„neacordarea interconectării” este generalizată  şi de fapt este divizată în două 

acţiuni: refuzul de a negocia un acord de interconectare şi refuzul de a acorda 

accesul la reţea şi serviciile de interconectate. Serviciile de interconectare sunt 

esenţiale şi absolut necesare furnizorilor competitori pentru a furniza servicii 

pe piaţa din aval. Astfel, furnizorul dominant are tendinţa de a refuza  

acordarea accesului deoarece intrarea unui furnizor pe piaţa cu amănuntul 

din aval, facilitată prin acordarea accesului la serviciile esenţiale pe pieţele de 

gros, ar avea ca rezultat erodarea puterii de piaţă a furnizorului cu putere 

semnificativă la nivelul pieţei cu amănuntul şi, implicit, a profitului 

înregistrat de acesta. 

Pe lîngă problematicele enumerate în analiză considerăm că mai există 

cîteva printre care: 

- discriminarea la furnizarea informaţiilor puse la dispoziţie clienţilor. 

- impunerea de condiţii contractuale nejustificate, de exemplu solicitări 

de depunere a unor garanţii exagerate, de verificare a solvabilităţii şi acorduri 

de confidenţialitate, restricţionarea serviciilor oferite sau a punctelor de 

interconectare. 
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- delimitarea punctelor de interconectare şi a serviciilor în concordanţă 

cu propria tehnologie de reţea sau propria reţea de distribuţie astfel încât 

costurile de interconectare ale companiilor concurente să fie majorate.  

Comentariile ANRCETI 

Se acceptă parțial. ANRCETI consideră că informația pusă la dispoziția 

clienților nu influențează serviciile de tranzit  (fluxul de astfel de informații poate 

avea influență semnificativă în cazul altor piețe unde un furnizor ar putea să aibă 

putere semnificativă). De asemenea, ANRCETI nu consideră că delimitarea 

punctelor de interconectare şi a serviciilor în concordanţă cu propria tehnologie 

de reţea este neapărat o problemă concurențială, or ANRCETI găsește rezonabilă 

impunerea unei obligații de furnizare a serviciilor de interconectare în alte condiții 

tehnice decât cele specifice rețelei furnizorului cu putere semnificativă doar în 

situații, în care găsește că acest furnizor deliberat utilizează o tehnologie învechită 

și stopează prin aceasta modernizarea altor furnizori ( sau determină creșterea 

costurilor concurenților prin necesitatea de a avea interfață cu o rețea de o 

generație inferioară).  

 

6. Concomitent, deşi pe parcursul analizei Agenţia constată că 

S.A.„Moldtelecom” îşi subvenţionează anumite servicii totuşi la capitolul 

„Probleme concurenţiale” evită sa dezvolte acest subiect.  

Problema subvenţionării încrucişate este unu dintre cele mai stringente la 

care apelează din plin furnizorii cu putere semnificativă pe piaţă. Această 

problemă este una dintre cele mai grave, care afectează în cel mai direct mod 

concurenţa loială între furnizori.  

În acest sens, solicităm analiza amplă a acestei problematici şi în temeiul 

art.46 al Legii 241/2007 identificarea unor remedii viabile pentru 

împiedicarea subvenţionării încrucişate abuzive. 

Tot aici am dori să subliniem, că acordarea serviciilor de tranzit la tarife 

excesive în raport cu costurile nu este singura problematică. Aici invocăm 

practica tarifelor discriminatorii pentru aceste servicii. Astfel, furnizorul cu 

putere semnificativă poate aplica furnizorilor alternativi tarife mai ridicate 

decât cele aferente aceloraşi servicii furnizate propriei unităţi de afaceri. 

Acest lucru conduce la majorarea costurilor suportate de către operatorii 

alternativi, făcând dificilă concurenţa pe pieţele cu amănuntul din aval.  

Comentariile ANRCETI 

 

ANRCETI este de acord cu raționamentul dat, cu toate că acesta este relevant 

piețelor de terminare a apelurilor (a mărimii tarifelor pentru aceste servicii și 

tratării diferențiate a serviciilor oferite în funcție de origine sau de furnizor). 

Notăm că riscul aplicării tarifelor discriminatorii pentru serviciile de tranzit este 

reflectat în proiectul Analizei, iar abordarea ANRCETI este de a limita tarifele 

maximale ce pot fi percepute de furnizorul cu putere semnificativă pentru 

serviciile de tranzit naționale (inclusiv  locale) și de a impune obligația de 

nediscriminare a furnizorilor.  
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7. Pct.4.4. Impunerea, menţinerea, modificarea ori retragerea 

obligaţiilor speciale preventive. 

„Lit.g) obligaţia de efectuare a tranzitului apelurilor internaţionale căt re reţele 

fixe ale furnizorilor naţionali interconectaţi cu S.A. „Moldtelecom”, la preţuri 

similare celor, la care este oferit oricărui furnizor naţional serviciul de terminare în 

proprie reţea a apelurilor iniţiate în reţele ale furnizorilor străini”  

Aici dorim să menţionăm că această obligaţiei este foarte neclar formulată, 

inaccesibilă şi indefinită. Obligaţia este lipsită de claritatea proprie reglementări 

lor ce se referă la controlul preţurilor şi urmează ca Agenţia  să se expună univoc 

pe marginea acesteia. Precizăm că SA Moldtelecom" a refuzat să-şi execute 

obligaţia de transparenţă impusă prin Hotărârea CA ANRCETI nr. 60 din 

23.12.2010, ceia ce presupune nepublicarea în ORI a tarifelor pentru terminare în 

proprie reţea a apelurilor iniţiate în exteriorul R .M., iar Agenţia continuă să rămînă 

inertă la această încălcare.  

Astfel, în temeiul principiului de transparenţă, solicităm să precizaţi cu 

exactitate care va fi totuşi preţul pe care urmează să-1 achite S.A.”Moldtelecom" 

furnizorilor alternativi pentru terminarea apelurilor internaţionale în reţelele 

furnizorilor naţionali de reţele fixe. Solicitarea dată presupune publicarea de către 

Agenţie a preţului de terminare a apelurilor internaţionale practicate de 

S.A.”Moldtelecon” în reţeaua sa de telefonie fixă. Cererea dată este motivată prin 

prisma identificării exacte a cuantumului coeficientului de 90% prevăzut de pct.40 

a Hotărîrii nr. 28 din 01.11.2011.  

Menţionăm că actele elaborate de autorităţile publice trebuie să întrunească 

condiţiile legalităţii, accesibilităţii şi preciziei.  

Tot aici menţionăm, că potrivit prevederilor alin.4 al art.42 a Legii 241/2007 

Obligaţiile şi condiţiile impuse în conformitate cu alin. (l) -(3) trebuie să fie 

obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale. 

În urma analizelor efectuate şi în temeiul Hotărîrii CA ANRCETI nr.28 din 

01.11.2011 cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive 

S.A.”Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de tranzit  de 

trafic în reţelele publice de telefonie, pe seama S.A.”Moldtelecom”  a fost pusă 

obligaţia referitoare la controlul preţurilor, inclusiv obligaţia de fundamentare a 

preţurilor în funcţie de costuri. Reieşind din aceste circumstanţe, prin obligaţia de 

control al preţurilor Agenţia trebuie să identifice clar cuantumul acestora, avînd 

dreptul să ceară unui furnizor toate informaţiile ce au stat la baza stabilirii tarifelor 

şi să impună, după caz, ajustări ale acestor tarife.  

 

Comentariile ANRCETI 

Nu se acceptă. ANRCETI a luat notă de relațiile de achitări pentru traficul de intrare 

internațional în rețelele furnizorilor alternativi de telefonie fixă, formate în perioada 2013-

2014. ANRCETI consideră că prin acestea, este atins dezideratul asigurării furnizorilor 

alternativi cu o remunerare pentru apelurile internaționale de intrare similară cu valoarea 

obținută de S.A.”Moldtelecom” pentru apelurile internaționale de intrare în rețeaua 

acestei. Prin urmare, ANRCETI nu vede necesar să efectueze intervenție în formatul 

stabilit. 
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8. Proiectul privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei de 

trafic în reţeaua publică de telefonie a S.A.”Moldtelecom”.  

Solicităm completarea pct.2 după cum urmează: „Piaţa relevantă a produsului 

cuprinde serviciile de tranzit local şi naţional a tuturor categoriilor de apeluri pe 

segmentul de reţea între două sau mai multe puncte de interconectare”. 

 

Comentariile ANRCETI 

 

Se acceptă. ANRCETI a operat modificări şi completări în proiectul de Hotărâre. 


