
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al 

ANRCETI 
 
 

cu privire la desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe 
pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de 

telefonie fixă 
 

şi la Analiza pieţelor de terminare a apelurilor voce în reţelele 
individuale de telefonie fixă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

În conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. m) şi l) al Legii nr.241 a comunicaţiilor electronice, 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
(Agenţia) efectuează analizele de piaţă în situaţiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii şi 
desemnează furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe 
piaţa relevantă. 

Pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă au fost identificate 
prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.21 din 15.07.2010. În temeiul prevederilor 
legale menţionate mai sus, a fost efectuată analiza în detaliu a pieţelor relevante, care a relevat 
existenţa puterii semnificative a fiecărui furnizor de telefonie fixă pe piaţa terminării în proprie reţea. 
Prin urmare au fost elaborate proiectele Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei privind 
desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante. 

Agenţia expune pe pagina sa de Internet (www.anrceti.md) pentru consultare publică proiectele 
date (proiectul analizei pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi 
proiectele hotărîrilor CA al Agenţiei privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe 
pieţele date). 

 
Menţionăm că la efectuarea analizei pentru a stabili dacă există furnizor (furnizori) cu putere 

semnificativă pe piaţa relevantă, ANRCETI a analizat fiecare dintre criteriile prevăzute în Anexa 1 a 
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, bazate pe situaţia actuală de pe pieţele analizate1.  

În fiecare caz, ANRCETI a evaluat prin raţionamente importanţa criteriului pe piaţa respectivă 
şi a analizat de asemenea dacă criteriul sprijină sau nu ipoteza conform căreia fiecare furnizor de reţea 
fixă are putere semnificativă pe piaţa terminării apelurilor în reţeaua sa. Ipoteza dată apare în primul 
rând în cazul furnizorilor ce deţin mai mult de 35% dintr-o piaţă relevantă. Analiza efectuată a permis 
ANRCETI să testeze ipoteza privind puterea semnificativă atât calitativ, cât şi semi-cantitativ. Astfel, 
analiza a arătat că toţi furnizorii au putere semnificativă pe pieţele relevante de terminare a apelurilor 
în reţele fixe individuale, însă a arătat de asemenea că puterea S.A.”Moldtelecom” de influenţare a 
pieţelor din aval este substanţial mai mare ca a celorlalţi furnizori de telefonie fixă. Aceasta a fost 
reflectat în riscurile identificate ale concurenţei. 

Prin urmare în proiectul analizei se sugerează luarea deciziilor de desemnare a furnizorilor cu 
putere semnificativă pe pieţele relevante, precum şi sunt sugerate remediile necesare pentru 
prevenirea abuzurilor de puterea de piaţă în detrimentul concurenţei. 

Având acestea în vederea, Agenţia a pregătit şi proiectele de Hotărîri privind desemnarea 
furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante.  

Comentariile părţilor interesate sunt aşteptate în perioada 13 octombrie 2010 – 1 noiembrie 
2010 în formă scrisă la adresa: Bd.Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, 
sau nr. de fax: (0 22) 222 885 şi/sau la adresa de e-mail office@anrceti.md. În scop de asigurare a 
transparenţei procesului de consultare, vor fi considerate doar comentarii în formă scrisă. 

 
 

 

                                                 
1 Aprobat prin hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.55 din 29.12.2008 
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