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SINTEZA RECOMANDĂRILOR  
recepţionate în cadrul consultării publice 

la Programul de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI  pentru anul 2012 

 

Nr. Propunerea de 
elaborare/modificare a actului de 

reglementare 

Autorul 
propunerii 

Notă 

1 Aprobarea şi publicarea Modelor 
LRIC de calculare a costurilor 
pentru serviciile de interconectare 
pentru reţelele fixe şi mobile în 
trimestrul I 

„ARAX-IMPEX” 
SRL 

Se acceptă parţial. Deoarece nu sunt o 
reglementare în sine, ci un instrument al 
ANRCETI folosit pentru elaborarea 
reglementărilor va fi inclus în Planul de 
acţiuni ANRCETI pentru tr. I 2012.  

2 Modificarea Hotărîrii Consiliului de 
Administrare al Agenţiei nr. 85 din 
28 aprilie 2009, privind definirea 
listei pieţelor relevante de reţele 
şi/sau servicii de comunicaţii 
electronice, cu introducerea unei noi 
pieţe relevante cu amănuntul 
„iniţierea apelului în reţelele publice 
de telefonie mobilă”. Ca referinţe 
legale facem trimitere la art.9 
alin.(1) lit. k) şi art.51 alin.(2) ale 
Legii comunicaţiilor electronice nr. 
241-XVI din 15.11.2007, 
Recomandarea Comisiei Europene 
2007/879/CE privind pieţele 
relevante de produse şi de servicii 
din sectorul comunicaţiilor 
electronice care pot face obiectul 
unei reglementări ex ante dar şi 
Directiva 2002/19/CE.  

„ARAX-IMPEX” 
SRL 

Nu se acceptă. Hotărârile nr-60-79 din 
23.12.2010 au avut până în prezent efect 
limitat deoarece măsurile stabilite în acestea 
în ceea ce priveşte orientarea la costuri şi 
excluderea discriminării prin preţ nu au fost 
stabilite cu efect imediat, pentru a evita 
efectele bulversante pe pieţele cu amănuntul. 
Cu privire la o posibilă analiză a pieţei cu 
amănuntul „a iniţierii apelurilor în reţelele 
publice de telefonie mobilă”, ANRCETI 
consideră că o intervenţie directă pe această 
piaţă, din cauza complexităţii practicilor 
comerciale, este destul de dificilă şi 
argumentele în favoarea unei asemenea 
abordări nu sunt convingătoare. În 
conformitate cu testul celor 3 criterii pentru 
determinarea relevanţei pieţei pentru 
reglementare preventivă, o piaţă poate fi 
relevantă dacă răspunde inclusiv criteriului de 
insuficienţă a mijloacelor dreptului general al 
protecţiei concurenţei pentru redresarea 
problemelor depistate. Această piaţă se 
manifestă prin infrastructură paralelă de acces 
disponibilă (reţele de telefonie mobilă 
naţionale), ceea ce creează premise pentru o 
concurenţă efectivă pe piaţa dată, fără a fi 
necesare măsuri ex-ante. Măsuri corective ale 
ANRCETI, totuşi, vizează reducerea 
barierelor structurale, astfel cum sunt, spre 
exemplu, legarea utilizatorilor de furnizor 
prin numărul telefonic (măsura - 
implementarea portabilităţii numerelor), tarife 
înalte pentru terminarea apelurilor (măsura - 



  2

orientarea la costul LRIC a tarifelor pentru 
terminarea apelurilor).  

3 Introducerea în Hotărîrea 
Consiliului de Administrare al 
Agenţiei nr. 85 din 28 aprilie 2009, 
privind definirea listei pieţelor 
relevante de reţele şi/sau servicii de 
comunicaţii electronice a unei noi 
pieţe ce va reglementa accesul la 
reţelele mobile. Chiar dacă Agenţia 
a aprobat prin Hotărîrea Nr. 28 din 
21.09.2010 condiţiile speciale de 
licenţă privind utilizarea numerelor 
non-geografice pentru reţele mobile 
virtuale totuşi, acest serviciu nu a 
fost lansat şi nici nu se va lansa prea 
curînd de către nici un furnizor deşi, 
tentative din partea acestora au 
existat. Situaţia dată se datorează 
nedorinţei şi refuzului furnizorilor 
de reţele mobile de a pune la 
dispoziţia altor furnizori reţelele 
sale/infrastructura lor pentru 
iniţierea serviciului de reţele mobile 
virtuale.  

„ARAX-IMPEX” 
SRL 

Se acceptă parţial. ANRCETI nu are 
convingerea că lipsa furnizorilor MVNO este 
cauzată de oferta de pe piaţă şi va efectua o 
analiză pentru a evalua măsurile depuse de 
furnizori în vederea lansării de soluţii MVNO 
pe baza reţelelor existente. 

Astfel  poate fi efectuat un Studiu la tema 
abordată în cadrul Planului de acţiuni al 
ANRCETI pentru 2012. 

4 Modificarea Hotărîrii Consiliului de 
Administrare al Agenţiei nr. 85 din 
28 aprilie 2009, prin introducerea şi 
respectiv identificarea, şi analiza 
pieţei relevante corespunzătoare 
serviciilor de transmisie a serviciilor 
publice de programe de televiziune 
şi de radiodifuziune în vederea 
recepţionării de către utilizatorii 
finali. Respectiv împreună cu 
această întreprinderea măsurilor de 
analizare a situaţiei concurenţiale pe 
această piaţă în sensul determinării 
eventualilor furnizori cu putere 
semnificativă şi impunerea 
măsurilor de reglementare. Ca bază 
legală invocăm prevederile Legii 
comunicaţiilor electronice nr. 241-
XVI, Hotărîrea Consiliului de 
Administrare al Agenţiei nr. 55 din 
29.12.2008, pentru aprobarea 
Regulamentului privind 
identificarea şi analiza pieţelor 

„ARAX-IMPEX” 
SRL 

Nu se acceptă. ANRCETI ţine să intervină 
indirect pe pieţele cu amănuntul (prin măsuri 
pe piaţa cu ridicata), în afară de situaţiile unei 
concentrări excesive a pieţei cu amănuntul şi 
lipsei ofertei alternative sau potenţiale ca 
rezultat al unor bariere de intrare/ieşire 
esenţiale. În propunere nu se aduc argumente 
care să demonstreze o astfel de concentrare 
sau lipsa de alternative care, în cazul unei 
utilizări a puterii de piaţă, pot duce daune 
intereselor consumătorilor de astfel de 
servicii. 
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relevante din domeniul 
comunicaţiilor electronice şi 
desemnarea furnizorilor de reţele 
şi/sau servicii de comunicaţii 
electronice cu putere semnificativă 
pe aceste pieţe dar şi Recomandările 
Comisiei Europene 2007/879/CE şi 
2003/311/CE. 

.5 Modificarea Procedurii de cesionare 
a licenţelor de utilizare a resurselor 
limitate în scopul furnizării reţelelor 
şi serviciilor publice de comunicaţii 
electronice, aprobate prin Hotărîrea 
CA ANRCETI Nr.08 din 
25.02.2010 în vederea excluderii 
“avizului privind nedistorsionarea 
concurenţei, eliberat de către 
autoritatea pentru protecţia 
concurenţei (în original);” din lista 
documentelor necesare pentru 
cesionarea licenţelor de utilizare a 
resurselor de numerotare 
 

„ARAX-IMPEX” 
SRL 

Se acceptă. Elaborarea proiectului de 
modificare a Procedurii de cesionare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate în 
scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice 
de comunicaţii electronice, aprobate prin 
Hotărîrea CA ANRCETI Nr.08 din 
25.02.2010 în vederea  excluderii “avizului 
privind nedistorsionarea concurenţei, din lista 
documentelor necesare pentru cesionarea 
licenţelor de utilizare a resurselor de 
numerotare 
 

6 Revizuirea Hotărîrii Consiliului de 
Administrare al Agenţiei Nr. 33 din 
17 noiembrie 2011 cu privire la 
aprobarea formularelor rapoartelor 
statistice pentru furnizorii de reţele 
şi/sau servicii publice de 
comunicaţii electronice. Aceasta ar 
putea avea loc în trimestrul III al 
anului de gestiune, după primele 
perioade de raportare, care vor 
scoate la suprafaţă toate 
deficienţele, lacunele sau 
dificultăţile de întocmire a acestora 
de către furnizori.  

„ARAX-IMPEX” 
SRL 

Se acceptă. Elaborarea proiectului de 
modificare a Hotărîrii Consiliului de 
Administrare al Agenţiei Nr. 33 din 17 
noiembrie 2011 cu privire la aprobarea 
formularelor rapoartelor statistice pentru 
furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de 
comunicaţii electronice în Tr. III 

7 Stabilirea şi aprobarea, în mod 
oficial a tarifelor pentru terminarea 
apelurilor către numerele non-
geografice independente de locaţie 
din Planul Naţional de Numerotare 
în trimestrul I a anului curent  

„ARAX-IMPEX” 
SRL 

Se acceptă. Aprobarea tarifelor pentru 
terminarea apelurilor către numerele non-
geografice independente de locaţie din Planul 
Naţional de Numerotare. în Tr. I. Acestea vor 
fi propuse drept completări la hotărârile nr.60-
76 din 23.12.2010 ale ANRCETI. 

8 Includerea în  Programul de 
elaborare a unui act normativ 
privind accesul furnizorilor de 

„ARAX-IMPEX” 
SRL 

Nu se acceptă. Reglementarea accesului pe 
proprietăţi ţine de domeniul legii. Astfel, 
Grupul de lucru MTIC/ANRCETI, constituit 
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comunicaţii electronice pe 
proprietăţi pentru constituirea 
reţelelor de comunicaţii electronice. 

la 22.10.2010, în vederea armonizării Legii 
nr. 241/2007 la pachetul de acte de 
reglementare UE din 2009 a sectorului 
comunicaţiilor (Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 7 
martie 2002 privind un cadru de reglementare 
comun pentru reţelele şi serviciile de 
comunicaţii electronice (Directiva cadru), în 
redacţia Directivei 2009/140/CE a elaborat 
propuneri în textul Legii nr. 241/2007, care a 
dezvoltat instituţia vizată.  

9. A modifica termenul indicat la 
p.p.11 şi 12 din Program 

Î.M.”Moldcell” Se acceptă parţial. Termenul se modifică în 
Tr. I – II 

 

 


