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privind identificarea pieţei serviciilor de acces la stîlpi telefonici şi desemnarea 

S.A.”Moldtelecom” cu putere semnificativă pe această piaţă  
 
În temeiul 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, în 
continuare Agenţia, 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 Agenţiei nr. 55 din 29 
decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.34-36, art. 117); 
 
Ţinând cont de concluziile din Analiza privind identificarea şi analiza pieţei 
serviciilor de acces fizic la infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii 
electronice, Consiliul de Administraţie,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se identifică relevantă piaţa serviciilor de acces la stîlpi telefonici. 

 
2. Piaţa relevantă a produsului cuprinde furnizarea serviciilor de acces al 

furnizorilor la stîlpii telefonici în vederea pozării cablurilor şi elementelor 
accesorii. 

 
3. Limitele geografice ale pieţei serviciilor de acces la stîlpi telefonici este 

teritoriul naţional.  
 



  

4. Se desemnează S.A.„Moldtelecom”, IDNO 1002600048836, furnizor cu 
putere semnificativă pe piaţa serviciilor de acces la stîlpi telefonici. 

 
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se comunică 

S.A.„Moldtelecom” şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei în 
termen de 3 zile şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI. 

 
6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 
 

 
Preşedintele 
Consiliului de Administraţie 

Sergiu SÎTNIC 

Membrii 
Consiliului de Administraţie 

Ion POCHIN 

 Iurie URSU 

 
 

  


