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Nota de argumentare 

 

la proiectul de Hotărîre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

pentru anul 2013 

 

Proiectul Programului de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2013 (în 

continuare - Program) este elaborat  în temeiul pct.17 şi pct.18 din Regulamentul cu privire la 

procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.96 din 16 februarie 2010  şi pct.7 din  Regulile de 

elaborare, aprobare a actelor cu caracter normativ, individual, recomandabil şi de asigurare a 

transparenţei în procesul decizional de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin  Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 09.04.2010  care  prescriu necesitatea  

oferirii tuturor părţilor interesate a posibilităţii de participare la procesul de elaborare a deciziilor 

precum şi plasarea pe pagina web oficială a ANRCETI a Programului care urmează a fi supus 

consultării publice. 

 

Proiectul Programului este coordonat cu Planul anual de activitate al ANRCETI pentru anul 

2013.   

   

Noile iniţiative pe care CA al ANRCETI le propune prin prezentul Program se concentrează 

preponderent pe promovarea concurenţei  în domeniul comunicaţiilor electronice. Astfel în 

temeiul articolului 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice care  prevede că ANRCETI 

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

concurenţei efective pe pieţele de comunicaţii electronice, se vor analiza pieţele  relevante (ciclul 

2). În cadrul lucrării  ANRCETI va revizui măsurile de reglementare preventivă în vederea 

menţinerii sau retragerii unor obligaţii impuse anterior furnizorilor de comunicaţii electronice 

desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele 1 - 9. 

 

De asemenea, reluarea analizelor de piaţă, presupune revizuirea definiţiilor pieţelor relevante 

existente sau definirea unor noi pieţe relevante, analizarea situaţiei concurenţiale pe aceste pieţe 

în sensul determinării eventualilor furnizori cu putere semnificativă şi revizuirea măsurilor de 

reglementare (ceea ce implică, după caz, menţinerea, retragerea sau modificarea obligaţiilor 

impuse sau impunerea de noi obligaţii). În acest scop se va elabora proiectul privind modificarea 

listei pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice. 

 

În special, se propune revizuirea/actualizarea (modificarea/completarea) unor Hotărîri ale  

Consiliului de Administraţie ANRCETI pentru a înlătura problemele identificate în aplicarea lor 

precum şi  aducerea acestora în concordanţă cu evoluţia tehnologiilor  şi a pieţei comunicaţiilor 

electronice, cum ar fi: 

 

i) modificarea şi completarea Hotărârii CA nr.12 din 31.01.2009 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la interconectare este necesară pentru a înlătura 

problemele identificate în punerea în aplicare a Regulamentului în vigoare precum şi 

aducerea acestuia în concordanţă cu evoluţia tehnologică şi cea a pieţei 

comunicaţiilor electronice. De asemenea, apare necesitatea stabilirii unor condiţii 

prielnice pentru dezvoltarea unei concurenţe efective pe pieţele de comunicaţii 

electronice şi executarea prevederilor legale stabilite prin Legea comunicaţiilor 

electronice; 
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ii) Metodologia de  stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă prestate  

utilizatorilor finali de către S.A.”Moldtelecom” se va elabora în conformitate cu 

prevederile art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15 

noiembrie 2007 şi întru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI nr. 11 din 26.05.2011 prin care  S.A.”Moldtelecom” a fost desemnată cu 

putere semnificativă pe piaţa accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, 

la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie.  

 

În vederea  instituirii măsurilor necesare pentru ca utilizatorii finali să beneficieze de 

posibilitatea de a  alege servicii, preţuri şi calitate, precum şi sporirea nivelului de protecţie a 

utilizatorilor finali în relaţiile cu furnizorii, promovarea de informaţii clare, în special în ceea ce 

priveşte transparenţe tarifelor şi a condiţiilor de furnizare şi utilizare a serviciilor, Programul 

prevede elaborarea proiectului Regulamentului privind furnizarea serviciilor publice de 

comunicaţii electronice utilizatorilor finali.  

De asemenea, în scopul promovării intereselor utilizatorilor finali, Programul prevede 

elaborarea Indicatorilor de calitate la furnizarea serviciilor de programe audiovizuale. 

 

Programul conţine un cadru pentru elaborarea  actelor de reglementare sau cu caracter individual 

care sunt dictate de perfecţionarea mecanismului de administrare a frecvenţelor şi canalelor radio 

şi totodată răspund scopului realizării acţiunilor prevăzute de Hotărîri ale Guvernului, cum ar fi: 

elaborarea documentelor de concurs pentru eliberarea licenţelor de utilizare a 

canalelor/frecvenţelor radio în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice (2500-

2690MHz, 2100MHz) precum şi elaborarea condiţiilor de licenţe tip pentru utilizarea 

canalelor/frecvenţelor radio în benzile de frecvenţă 900 MHz, 1800MHz. 

 

Proiectul propune amendarea Regulamentului  privind procedura de soluţionare a litigiilor din 

domeniul comunicaţiilor electronice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie 

ANRCETI nr.15 din 23.09.2008 şi are ca scop remedierea principalelor probleme legate de 

activitatea de soluţionare a litigiilor, identificate pe parcursul aplicării Regulamentului de către 

ANRCETI, cum ar fi: 

i) eficientizarea procedurii de citare şi comunicare a actelor şi adaptarea acesteia la noile 

realităţi socio-economice, dar şi la cele din domeniul TIC, în scopul asigurării 

soluţionării în termen legal al litigiilor; 

ii) instituirea unor mecanisme şi instrumente procedurale menite să excludă tergiversarea 

soluţionării litigiilor; 

iii) resistematizarea etapelor procedurilor (includerea etapei scrise în cazul litigiilor 

utilizator/ furnizor), în scopul creşterii eficienţii activităţii de soluţionare şi reducerii 

duratei procedurii. Iniţiativa se bazează pe prevederile art. 22 din Legea nr. 317/2003 

precum şi pe analiza aplicării prevederilor pct. 53-55 din Regulamentul cu privire la 

interconectare în raport cu Regulament privind procedura de soluţionare a litigiilor. 

Proiectul de amendare a Regulamentului va urmări să răspundă unor deziderate 

actuale, precum accesul furnizorilor/ utilizatorilor finali la mijloace şi forme 

procedurale mai simple, dar şi accelerarea procedurii. 

 

ANRCETI, în dependentă de  evoluţiile pieţei, ţinînd cont de executarea anumitor modificări ale  

Planului anual de activitate al ANRCETI, după caz,  vă propune corectarea acţiunilor prevăzute 

în prezentul proiect. 
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