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Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comuni-
caţii Electronice și Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) 
este o autoritate publică centrală care reglementează 
activitatea în acest domeniu, asigură implementarea 
strategiilor de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi 
supraveghează respectarea legislaţiei de către furnizorii 
de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice. Ea are 
statut de persoană juridică cu buget autonom şi este 
independentă de furnizorii de reţele şi servicii, de produ-
cătorii de echipamente de comunicaţii electronice, pre-
cum şi de Guvern, cu excepţia a trei cazuri: ea îşi exercită 
funcţiile şi atribuţiile în baza unui regulament aprobat 
de Guvern; aprobă, cu consultarea Guvernului, tarifele 
pentru serviciile publice de comunicaţii electronice pre-
state de furnizorii cu putere semnifi cativă pe piaţa de 
telefonie fi xă relevantă; directorul şi directorii adjuncţi ai 
Agenţiei sunt desemnaţi de către Guvern.

Instituţia cu denumirea Agenţia Naţională pentru Re-
glementare în Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI) a 
fost înfi inţată la 17 august 2000, ea fi ind una din primele 
autorităţi de reglementare în domeniul telecomunicaţi-
ilor create în spaţiul fostei URSS. Noua autoritate a fost 
constituită în urma reformelor structurale în vederea se-
parării funcţiilor de elaborare a politicii, de reglementare 
şi de operare în domeniul telecomunicaţiilor, reforme 
efectuate în conformitate cu directivele din 1997 în acest 
domeniu ale Parlamentului şi Consiliului European ale 
Uniunii Europene şi condiţiile specifi ce privind serviciile 
de telecomunicaţii de bază ale Acordului de aderare a R. 
Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului.

La 14 martie 2008, odată cu intrarea în vigoare a 
noii Legi a comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 
15.11.2007, autoritatea a fost reorganizată în Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electro-
nice şi Tehnologia Informaţiei. ANRCETI este succesorul 
de drept al ANRTI şi îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în 
baza regulamentului său, aprobat prin hotărârea Gu-
vernului nr. 905 din 28.07.2008.

Agenţia are câteva obiective de bază: 

  (i)  contribuirea la dezvoltarea pieţei de comunicaţii 
electronice prin înlăturarea barierelor în calea furni-
zării serviciilor, reţelelor şi a infrastructurii asociate; 

 (ii)  promovarea concurenţei în furnizarea reţelelor, a 
infrastructurii şi a serviciilor prin încurajarea inves-
tiţiilor efi ciente şi promovarea inovaţiei, asigurarea 
neutralităţii reglementărilor din punct de vedere al 
tehnologiei aplicate; 

(iii)  asigurarea interconectării şi interoperabilităţii reţe-
lelor publice de comunicaţii electronice, protecţia 
intereselor utilizatorilor fi nali.

Având rolul de arbitru pe piaţa comunicaţiilor electro-
nice, Agenţia promovează o politică activă şi echidis-
tantă, susţinută de o echipă tânără şi conştientă de 
responsabilităţile ce îi revin. Măsurile luate de Agenţie 
pentru dezvoltarea pieţei sunt bazate pe principiul 
nediscriminării în tratarea furnizorilor şi pe necesita-
tea înlăturării barierelor în calea furnizării serviciilor şi 
reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurii 
asociate. Agenţia analizează şi remediază problemele 
existente pe piaţă în benefi ciul utilizatorilor fi nali. De-
ciziile adoptate de Agenţie sunt supuse consultărilor 
publice şi urmăresc scopul de a crea condiţii egale de 
activitate pentru toţi furnizorii de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice. În activitatea sa Agenţia se 
ghidează de principiile de transparenţă, predictibilita-
te, oportunitate, proporţionalitate, neutralitate tehno-
logică, efi cienţă.

În conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice, 
Agenţia publică anual, până în data de 30 aprilie, ra-
portul privind activitatea sa in vederea implementării 
strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi a 
reglementărilor sale, precum şi anuarul statistic privind 
dezvoltarea comunicaţiilor electronice în R. Moldova în 
anul precedent.

Despre Agenţie
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PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI 
ALE AGENŢIEI

1  OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI

În anul 2009, principalele activităţi ale Agenţiei s-au 
axat pe trei direcţii prioritare:

  (i)  continuarea procesului de elaborare şi adoptare a 
actelor normative, stipulate în Legea comunicaţii-
lor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, în vigoa-
re din 14.03.2008( în continuare Legea 241/2007), 
de aducere a actelor de reglementare existente în 
concordanţă cu prevederile acestei legi;

 (ii)  asigurarea transparenţei procesului decizional, im-
plementarea mecanismului de consultare publică 
a proiectelor de acte de reglementare cu impact 
semnifi cativ asupra pieţelor şi furnizării serviciilor 
publice de comunicaţii electronice;

(iii)  promovarea intereselor legitime şi a drepturilor 
utilizatorilor de servicii publice de comunicaţii 
electronice.

În anul de referinţă, au fost elaborate şi aprobate 312 
hotărâri şi decizii ale Consiliului de Administraţie al 
Agenţiei, dintre care 12 hotărâri - cu caracter normativ, 
290 decizii cu privire la licenţierea activităţilor în do-
meniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei infor-
maţiei, două decizii privind soluţionarea litigiilor între 
furnizorii de reţele şi servicii şi opt decizii ce vizează 
activitatea internă a ANRCETI.

Majoritatea hotărârilor cu caracter normativ sunt de-
scrise în compartimentele de mai jos ale Raportului. 
Menţionăm aici importanţa deosebită pentru stimula-
rea concurenţei pe pieţele de comunicaţii electronice 
a două regulamente care au intrat în vigoare la înce-
putul anului 2009: cu privire la interconectare şi privind 
identifi carea şi analiza pieţelor relevante din domeniul 
comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor 
de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu 
putere semnifi cativă pe aceste pieţe.

Ultimul act normativ stabileşte metodele şi criteriile de 
identifi care a pieţelor relevante, ale căror caracteristici 
pot justifi ca punerea în sarcina furnizorilor de reţele şi/
sau servicii de comunicaţii electronice cu putere sem-
nifi cativă pe piaţă a unor obligaţii de reglementare, şi 
regulile în baza cărora Agenţia efectuează analiza pie-
ţelor relevante identifi cate şi determină dacă unul sau 
mai mulţi furnizori au putere semnifi cativă pe o anumi-
tă piaţă relevantă.

Următorul pas făcut de Agenţie a fost defi nirea listei 
a 10 pieţe relevante de reţele şi/sau servicii de comu-
nicaţii electronice şi demararea exerciţiului de analiză 
a acestora în vederea identifi cării pieţelor date. După 
identifi carea pieţelor relevante, Agenţia va efectua 
analize mai detaliate a acestora pentru a determina 
furnizorii care deţin putere semnifi cativă pe ele şi va 
stabili obligaţii preventive adecvate care vor fi  impuse 
furnizorilor. Acest exerciţiu urmează a fi  încheiat până 
la fi nele anului 2010. Agenţia consideră că acţiunile 
sale vor contribui la înlăturarea barierelor existente în 
calea furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii 
electronice şi a infrastructurii asociate, precum şi la cre-
area condiţiilor favorabile pentru o concurenţă loială 
pe pieţele de comunicaţii electronice.

O altă prioritate a activităţii Agenţiei în anul 2009 a 
fost asigurarea transparenţei procesului de elaborare, 
examinare şi adoptare a actelor de reglementare cu 
impact semnifi cativ asupra pieţelor şi furnizării servi-
ciilor publice de comunicaţii electronice. Toate proiec-
tele actelor nominalizate au fost supuse consultărilor 
publice, proces care a cuprins diverse forme active de 
consultare, precum ar fi  audierile şi dezbaterile publi-
ce, reuniunile de lucru şi şedinţele publice ale Consi-
liului de Administraţie al Agenţiei în vederea aprobării 
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acestor proiecte. Astfel, în anul de referinţă, Agenţia 
a organizat consultări publice pe marginea a 14 pro-
iecte şi a primit 313 recomandări pe marginea acestor 
documente. Dintre acestea 238 – au fost considerate 
întemeiate şi au dus la modifi carea şi completarea pro-
iectelor de hotărâri ale Consiliului de Administraţie.

În lista de priorităţi a Agenţiei s-a afl at, de asemenea, 
promovarea intereselor legitime ale utilizatorilor fi nali, 
sporirea gradului de protecţie a acestora în relaţiile cu 
furnizorii serviciilor publice de comunicaţii electro-
nice. În acest scop, Agenţia a elaborat şi aprobat, în 
premieră, Ghidul furnizorului de servicii publice de co-
municaţii electronice privind respectarea drepturilor 
utilizatorilor fi nali. Acelaşi scop urmăreşte şi hotărârea 

Consiliului de Administraţie al Agenţiei privind stabili-
rea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de 
comunicaţii electronice. Prin această hotărâre, Agenţia 
a stabilit parametrii de calitate pentru cinci genuri de 
servicii publice de comunicaţii electronice şi a obligat 
furnizorii să măsoare parametrii nominalizaţi, să pre-
zinte periodic Agenţiei rapoarte şi să publice informaţii 
despre gradul de asigurare a acestor parametri. Agen-
ţia consideră că noul act de reglementare va contribui 
la asigurarea dreptului utilizatorilor la servicii moder-
ne, de calitate înaltă şi, totodată, va încuraja furnizorii 
serviciilor publice de comunicaţii electronice să facă 
investiţii suplimentare în modernizarea reţelelor pen-
tru a aduce parametrii de calitate a serviciilor la nivelul 
standardelor existente.

2  ACTE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

2.1  hotărâri cu impact semnifi cativ 
asupra pieţei

Hotărârea nr. 12 din 31.01.2009 privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la interconectare
Regulamentul stabileşte principiile şi procedura de in-
terconectare a reţelelor şi/sau serviciilor publice de co-
municaţii electronice, de furnizare a accesului la reţele 
şi la infrastructura asociată, inclusiv la bucla /subbucla 
locală. El are scopul de a promova concurenţa pe piaţa 
reţelelor şi serviciilor, a asigura conectivitatea între utili-
zatorii fi nali ai reţelelor interconectate şi serviciilor, trans-
parenţa şi nediscriminarea în procesul de interconectare 
şi acces, precum şi a asigura protecţia utilizatorilor fi nali.

Hotărârea nr. 79 din 17.04.2009 privind reglementa-
rea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit 
pentru apelant Freephone în reţelele publice de co-
municaţii electronice
Hotărârea stabileşte condiţii obligatorii pentru furnizorii 
de reţele publice de comunicaţii electronice privind ori-
ginarea, transportul şi transferul apelurilor spre nume-
rele Freephone, indiferent de reţeaua din care se iniţiază 
apelul în scopul asigurării accesului utilizatorilor fi nali la 
numerele pentru serviciile cu acces gratuit pentru ape-
lant Freephone în reţelele publice de comunicaţii elec-
tronice.

Hotărârea nr. 80 din 17.04.2009 cu privire la aproba-
rea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea 
numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freepho-
ne în reţelele publice de comunicaţii electronice
Condiţiile speciale de licenţă conţin drepturi şi obligaţii 
ale titularilor de licenţe în vederea utilizării numerelor 
cu acces gratuit pentru apelant Freephone, în reţelele 
publice de comunicaţii electronice, atribuite de către 
Agenţie furnizorilor de reţele publice de comunicaţii 
electronice.

Hotărârea nr. 81 din 17.04.2009 cu privire la aproba-
rea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea 
numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium 
rate în reţelele de comunicaţii electronice
Condiţiile speciale de licenţă au fost elaborate şi apro-
bate în scopul asigurării accesului utilizatorilor fi nali la 
numerele pentru serviciile cu tarif special Premium rate 
şi promovării utilizării acestor resurse de numerotare. 
Condiţiile speciale de licenţă stabilesc drepturile şi 
obligaţiile furnizorilor de reţele publice de comunicaţii 
electronice privind originarea, transportul şi transferul 
apelurilor spre numerele Premium rate, indiferent de 
reţeaua din care se iniţiază apelul.

Hotărârea nr. 85 din 28.04.2009 privind de� nirea 
listei pieţelor relevante de reţele și/sau servicii de co-
municaţii electronice
Prin această Hotărâre Agenţia a defi nit 10 pieţe rele-
vante de reţele şi servicii de comunicaţii electronice 
care vor fi  supuse analizei în scopul identifi cării pieţe-
lor relevante, constatării concurenţei efective şi deter-
minării furnizorilor cu putere semnifi cativă pe aceste 
pieţe. Hotărârea a fost elaborată în conformitate cu Re-
comandarea Comisiei Europene 2007/879/CE privind 
pieţele relevante de produse şi servicii din sectorul 
comunicaţiilor electronice care pot face obiectul unei 
reglementări preventive (ex–ante) conform Directivei 
2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind cadrul de reglementare comun pentru reţelele 
şi serviciile de comunicaţii electronice.

Hotărârea nr. 126 din 02.06.2009 cu privire la stabi-
lirea categoriilor de frecvenţe radio a căror utilizare 
nu este supusă regimului de autorizare generală și 
este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a 
canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic
Hotărârea dată a fost adoptată în scopul armonizării 
legislaţiei naţionale la recomandările Conferinţei Eu-
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ropene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii 
(CEPT), în care R. Moldova este membru cu drepturi 
depline. În conformitate cu Recomandarea T/R 70-03 
a CEPT, Agenţia a stabilit categoriile de frecvenţe radio 
care pot fi  utilizate liber. Prin emiterea hotărârii au fost 
eliminate barierele birocratice în procedura de utilizare 
a acestor categorii de frecvenţe.

Hotărârea nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea 
parametrilor de calitate pentru serviciile publice de 
comunicaţii electronice
Hotărârea a fost adoptată în scopul promovării inte-
reselor utilizatorilor fi nali privind asigurarea cu ser-
vicii publice de comunicaţii electronice moderne şi 
utile, cu un grad sporit de calitate, la tarife accesibile, 
precum şi a concurenţei pe piaţa acestor servicii. Prin 
hotărârea sa Agenţia a stabilit parametrii de calitate 
pentru cinci genuri de servicii publice de comunicaţii 
electronice: de telefonie fi xă, de acces la Internet, ser-
vicii de comunicaţii furnizate prin intermediul reţele-
lor pe care se utilizează protocolul IP, servicii furnizate 
pe reţeaua ISDN şi servicii publice de linii închiriate.

2.2  Proiecte de hotărâri afl ate în curs 
de adoptare

Proiectul Metodologiei pentru calcularea bazată pe 
FL-LRAIC a costurilor la serviciile de interconectare și 
acces
Proiectul documentului a fost elaborat în scopul trasării 
principiilor metodologice pentru elaborarea modelelor de 
calculare a costurilor la reţele şi/sau servicii de comunicaţii 
electronice şi acces, furnizate cu ridicata, avându-se ca pre-
misă de bază simularea unui mediu competitiv, ce ar de-
termina furnizorii să stabilească preţurile la serviciile date 
reieşind din costurile efi ciente ale unui furnizor efi cient.

Proiectele de hotărâri privind identi� carea pieţelor 
2, 3, 4, 5, 7 și 9 din lista pieţelor relevante de reţele și/
sau servicii de comunicaţii electronice aprobată prin 
Hotărârea nr. 85 din 28.04.2009
Proiectele au fost elaborate în temeiul dispoziţiilor 
art.9 alin.(1) lit. k) şi art.51 din Legea 241/2007. Con-
form acestora, Agenţia identifi că pieţele relevante în 
scopul efectuării analizelor de piaţă, luând în consi-
derare circumstanţele naţionale specifi ce de pe piaţa 
comunicaţiilor electronice. În urma identifi cării pie-
ţelor relevante Agenţia va efectua analizele de piaţă, 
va determina furnizorii cu putere semnifi cativă pe 
pieţele date, după care le va impune obligaţii speci-
ale preventive prevăzute de legislaţia în vigoare.

Proiectul noii redacţii a Planului Naţional de Nume-
rotare
Elaborarea unei noi redacţii a Planului Naţional de 
Numerotare (PNN) a fost condiţionată de necesitatea 

aducerii acestuia în conformitate cu prevederile Reco-
mandărilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
(UIT) privind forma de prezentare a PNN şi de dezvol-
tarea rapidă a pieţei naţionale a serviciilor publice de 
comunicaţii electronice. Proiectul documentului a fost 
remis spre aprobare Ministerului Tehnologiilor Infor-
maţionale şi Comunicaţiilor.

Proiectul hotărârii cu privire la utilizarea numerelor 
independente de locaţie în reţelele publice de comu-
nicaţii electronice
Proiectul a fost elaborat în scopul îndeplinirii preve-
derilor PNN şi dezvoltării pieţei serviciilor publice de 
comunicaţii electronice prin implementarea serviciilor 
convergente voce - date bazate pe tehnologii avansa-
te cu aplicarea protocoalelor IP.

Proiectul hotărârii privind accesul la numerele cu ta-
rif special (Premium rate) furnizat în reţelele publice 
de comunicaţii electronice
Elaborarea proiectului a fost condiţionată de necesitatea 
asigurării accesului utilizatorilor fi nali la serviciile de conţi-
nut furnizate prin numerele Premium rate atribuite pentru 
utilizare în reţelele publice de comunicaţii electronice. El 
stabileşte condiţii obligatorii furnizorilor de reţele publice 
de comunicaţii electronice privind originarea, transportul 
şi transferul apelurilor spre numerele Premium rate, indife-
rent de reţeaua din care se iniţiază apelul.

Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea procedu-
rii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor 
limitate în scopul furnizării reţelelor și serviciilor pu-
blice de comunicaţii electronice.
Documentul a fost elaborat în temeiul art.29 şi 35 (3) 
ale Legii 241/2007 şi descrie procedura de cesionare a 
licenţelor terţilor la iniţiativa titularului licenţei. Proce-
dura stabileşte tipurile de licenţe care pot fi  cesionate, 
condiţiile de cesionare, obligaţiile cesionarului şi pro-
cedura de cesionare a licenţelor.

Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Regula-
mentului cu privire la serviciul universal
Proiectul fost elaborat în corespundere cu prevederi-
le Legii comunicaţiilor electronice şi a Directivei Uni-
unii Europene 2002/22/EC din 24 aprilie 2002 privind 
serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire 
la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii. El 
are scopul de a asigura dreptul tuturor locuitorilor R. 
Moldova de a benefi cia de un set minim de servicii de 
comunicaţii electronice de un anumit nivel de calitate 
şi la preţuri accesibile, independent de amplasarea lor 
geografi că. Documentul stabileşte condiţiile de imple-
mentare şi de asigurare a serviciului universal, a celor 
de desemnare a furnizorilor acestuia, obligaţii de asi-
gurare a calităţii serviciului universal, condiţiile de fur-
nizare a serviciului universal, mecanismele de fi nanţare 
a costului net al acestuia etc.
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ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

3.1  implementarea regimului 
de autorizare generală

Autorizarea generală este un regim juridic aplicabil 
furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electro-
nice şi care determină drepturile şi obligaţiile furnizo-
rilor fi ecărui tip de reţea sau serviciu. În cadrul acestui 
regim, persoana fi zică sau juridică ce intenţionează să 
furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electro-
nice depune la Agenţie o notifi care, care conţine un 
set minim de informaţii necesare includerii în Registrul 
furnizorilor de servicii şi/sau reţele de comunicaţii elec-
tronice. În termen de şapte zile, Agenţia examinează 
documentele depuse şi:

a)  eliberează o Declaraţie informativă, care atestă în-
scrierea în registrul menţionat şi faptul că persoana 
care a depus notifi carea poate începe activitatea 
(activitatea poate fi  începută şi în lipsa declaraţiei, 
dacă, în termen de 7 zile de la data depunerii noti-
fi cării, Agenţia nu a adoptat o decizie argumentată 
privind respingerea acesteia);

b)  adoptă o decizie argumentată privind respinge-
rea notifi cării, în cazul în care datele incluse în cea 
din urmă nu corespund realităţii, sau persoana ce 
a depus notifi carea nu poate desfăşura activitatea 
în domeniul respectiv din alte motive prevăzute de 
legislaţia în vigoare.

Agenţia aplică procedura de autorizare a persoanelor 
pentru furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor publice de 

comunicaţii electronice începând cu 15 septembrie 
2008, data intrării în vigoare a clauzelor cap. IV al Legii 
241/2007.

Prin aplicarea regimului de autorizare generală, în anul 
2009, Agenţia a acordat dreptul de a activa pe piaţa co-
municaţiilor electronice la 166 companii. Printre acestea, 
75 – sînt „jucători” noi intraţi pe piaţa respectivă, iar 91 – 
„jucători” vechi care au fost autorizaţi de către Agenţie 
în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a li-
cenţelor primite anterior sau cu renunţarea benevolă la 
licenţele deţinute în favoarea noului regim de autoriza-
re generală. În acest sens, au fost depuse 116 notifi cări 
în vederea furnizării reţelelor publice de comunicaţii 
electronice şi 141 notifi cări în vederea furnizării servici-
ilor publice de comunicaţii electronice. Pe primele trei 
locuri în topul preferinţelor acestor companii s-au clasat 
serviciile de acces la Internet (63), transmisiuni de date 
(52) şi serviciile de programe audiovizuale (42).

La 31 decembrie 2009, de dreptul de a activa pe piaţa 
comunicaţiilor electronice benefi ciau: (i) 214 companii 
autorizate pentru furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor 
de comunicaţii electronice, conform prevederilor cap. 
IV al Legii 241/2007; (ii) 859 deţinători a 918 licenţe 
pentru diverse genuri de activitate în domeniul teleco-
municaţiilor şi informaticii, obţinute în condiţiile Legii 
telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 07.07.1995, în vigoare 
la momentul respectiv, şi (iii) 8 deţinători ai licenţelor 
individuale.

3   REGLEMENTAREA COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE 

 Sursa: 

tab. 1 Furnizorii de reţele și servicii autorizaţi de Agenţie în anii 2008-2009

2 0 0 8 2 0 0 9 tOtal

total furnizori de reţele și servicii de comunicaţii 
electronice autorizaţi, dintre ei: 48 166 214

  furnizori de reţele de comunicaţii electronice 
autorizaţi, inclusiv:

- reţele publice fi xe terestre

- reţele mobile terestre

38
35

4

116
114

1

154
149

5

  furnizori de servicii de comunicaţii electronice 
autorizaţi, inclusiv:

- servicii de telefonie

- servicii de linii închiriate

- servicii de transmisiuni de date

- servicii de acces la Internet

-  difuzarea şi/sau retransmisia serviciilor 
de programe audiovizuale

40
11

4

11

21

13

141
34

19

52

63

42

181
45

23

63

84

55
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Cele 918 licenţe obţinute în condiţiile Legii telecomu-
nicaţiilor includ:

  101 licenţe generale pentru prestarea serviciilor de 
telefonie fi xă locală;

   656 licenţe generale pentru prestarea serviciilor în 
domeniul informaticii;

  38 licenţe tehnice pentru construirea, întreţinerea, 
exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio 
prin eter şi/sau prin cablu;

  123 licenţe tehnice pentru construirea, întreţinerea, 
exploatarea, precum şi crearea posturilor de televizi-
une prin eter şi/sau cablu.

Licenţele individuale includ:

  1 licenţă individuală pentru prestarea serviciilor de 
telefonie fi xă locală, interurbană şi internaţională 
(„Moldtelecom” S.A.);

  4 licenţe individuale pentru prestarea serviciilor de 
telefonie mobilă celulară („Orange Moldova” S.A., 
„Moldcell” S.A., „Eventis” S.R.L. şi „Moldtelecom” S.A.);

  3 licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio în sco-
pul furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii 
electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G) 
(„Orange Moldova” S.A., „Moldcell” S.A. şi „Moldtele-
com” S.A.).

De menţionat că implementarea regimului de au-
torizare generală are un efect benefi c pentru piaţă, 
având în vedere simplifi carea procesului de intrare pe 
piaţă a agenţilor economici. Totodată, nu toţi furnizo-
rii de pe piaţa serviciilor respective au conştientizat 
avantajele acestui regim, desfăşurând în continuare 
activitatea în condiţiile de licenţiere stabilite anterior. 
În acest sens, pentru anul 2010 Agenţia preconizează 
acţiuni de şcolarizare a furnizorilor la compartimen-
tul vizat.

3.2  gestionarea resurselor limitate 
ale statului

Potrivit Legii 241/2007, canalele şi/sau frecvenţele ra-
dio, precum şi resursele de numerotare constituie re-
surse limitate afl ate în proprietatea publică a statului, 
iar Agenţia este autoritatea abilitată cu funcţii de regle-
mentare, gestionare şi atribuire a acestora. Resursele 
menţionate se atribuie de către Agenţie furnizorilor de 
reţele şi servicii de comunicaţii electronice prin elibe-
rarea licenţelor corespunzătoare.

3.2.1 Canale și frecvenţe radio

Licenţele de utilizare a canalelor şi/sau frecvenţelor ra-
dio pentru furnizorii reţelelor şi/sau posturilor de radio 
sau de televiziune se eliberează în baza cererii depuse, 
la care se anexează licenţa de emisie sau autorizaţia de 
retransmisie în copie şi avizul Centrului Naţional pen-
tru Frecvenţe Radio, care include rezultatul selectării, 
calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio 
solicitate pentru utilizare.

În baza documentelor depuse de către furnizori, în 
anul 2009, Agenţia a eliberat 16 licenţe pentru utiliza-
rea canalelor şi frecvenţelor radio.

3.2.2 Resurse de numerotare

Principalele obiective ale Agenţiei în politica de ad-
ministrare şi gestionare a resurselor de numerotare 
vizează promovarea noilor servicii de comunicaţii 
electronice şi stimularea cererii pentru resursele de 
numerotare destinate furnizării acestor servicii, pre-
cum şi implementarea principiilor de reglementare, 
prevăzute de Directiva 2002/21/EC a Parlamentului 
European şi a Consiliului Uniunii Europene privind 
cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi 
serviciile de comunicaţii electronice, bazate pe cri-
terii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare.

Pe parcursul anului 2009, Agenţia a atribuit peste 840 
mii de numere furnizorilor de reţele şi servicii de co-
municaţii electronice, solicitate de aceştia pentru des-
făşurarea activităţilor sale în acest domeniu. Dintre ele, 
700 mii numere - pentru reţelele publice de telefonie 
mobilă („Moldcell” S.A. – 400 mii, „Orange Moldova” S.A. 
- 200 mii, “Moldtelecom” S.A. – 100 mii), peste 130 mii - 
pentru reţelele publice de telefonie fi xă (inclusiv „Mold-
telecom” S.A. - 100 749, furnizorilor alternativi de reţele 
şi servicii publice de telefonie fi xă locală – 30 mii), 7500 
- pentru serviciul „Freephone”, 1764 – pentru serviciul 
“Premium rate”, 41 - pentru serviciile transport auto şi 
alte servicii, 35 numere – pentru serviciile de IP-tele-
fonie, dial-up, servicii non-comunicaţii electronice, etc.

Totodată, în 2009, Agenţia a retras, la cererea furnizori-
lor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, 143 
700 numere, inclusiv 100 000 nu  mere - pentru reţelele 
publice de telefonie mobilă, 43 513 numere - pentru 
reţelele publice fi xe, etc.

Comparativ cu situaţia din 2008, în perioada de raport, 
numărul total al resurselor de numerotare atribuite de 
către Agenţie furnizorilor de reţele şi servicii de comu-
nicaţii electronice a crescut cu circa 8%.
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În scopul efi cientizării procesului de gestionare a re-
surselor de numerotare, Agenţia va continua în 2010 
implementarea recomandărilor CEPT/ ECC (European 
Conference of Postal and Telecommunications Admi-
nistration/Electronic Communications Committee) la 
care R. Moldova este parte.

3.2.3  Autorizarea utilizării staţiilor 
de radiocomunicaţii

Dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri 
tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomuni-
caţii pe frecvenţele sau canalele radio, asignate în mo-
dul stabilit, se acordă prin eliberarea de către Agenţie 
a permisului tehnic.

Instrucţiunea privind obţinerea permisului tehnic pen-
tru staţiile de radiocomunicaţii, aprobată de Consiliul 
de Administraţie al ANRCETI în conformitate cu pre-
vederile Legii 241/2007, stabileşte că permisul tehnic 
se eliberează de către Agenţie pentru staţiile de radi-
ocomunicaţii utilizate pentru necesităţi corporative 
şi individuale (staţii pentru radioamatori, CB (Citizen 
Band), taxi, reţele electrice, sisteme de pază, transmisii 
ocazionale, inclusiv prin satelit, tehnologie asociată), 
fără dreptul de a furniza prin intermediul acestor staţii 
servicii de comunicaţii electronice, precum şi pentru 
reţele de radioreleu din cadrul reţelelor de comunicaţii 
electronice. Pentru tipurile susmenţionate de staţii de 
radiocomunicaţii utilizarea canalelor şi/sau frecvenţe-
lor radio este permisă fără obţinerea licenţei corespun-
zătoare.

În baza instrucţiunii menţionate, Agenţia a eliberat, în 
2009, în temeiul cererilor depuse de solicitanţi, 2405 
de permise tehnice, inclusiv 55 permise – pentru 
staţiile de radiocomunicaţii staţionare, 2077 - pentru 
staţiile de radiocomunicaţii mobile, 255 – pentru ra-
dioamatori.

În total, în perioada 28.10.2008 - 31.12.2009, Agenţia a 
eliberat 2734 de permise tehnice, inclusiv 65 permise 
– pentru staţiile de radiocomunicaţii staţionare, 2396- 
pentru staţiile de radiocomunicaţii mobile, 255 – pen-
tru radioamatori şi 18 permise internaţionale.

Totodată, în temeiul Legii 241/2007, în baza Recoman-
dării ERC 70-03 a CEPT şi în scopul alinierii la modelul 
european de reglementare a domeniului comunicaţi-
ilor electronice, Consiliul de Administraţie al ANRCETI 
a aprobat categoriile de frecvenţe radio a căror utili-
zare nu este supusă regimului de autorizare generală 
şi este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare 
a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic

3.3  licenţierea activităţilor în domeniul 
tehnologiei informaţiei

În conformitate cu prevederile Legii privind regle-
mentarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 
nr.451-XV din 30.07.2001, Agenţia eliberează licenţe 
pentru două genuri de activitate în domeniul tehno-
logiei informaţiei, şi anume:

 (i)  pentru furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere 
şi implementare a produselor program, echipamen-
telor şi sistemelor informatice de importanţă statală;

(ii)  pentru furnizarea serviciilor de proiectare, elabora-
re, implementare a sistemelor şi resurselor informa-
ţionale automatizate de importanţă statală (crearea 
bazelor de date, exploatarea acestora şi serviciile 
privind furnizarea informaţiei) şi serviciilor de asigu-
rare a funcţionării acestora.

În anul 2009, licenţele pentru cele două genuri de acti-
vitate au fost solicitate de către 36 de companii. Agen-
ţia a eliberat, în acest sens, 36 licenţe pentru furnizarea 
serviciilor menţionate la pct.(i) şi 35 licenţe pentru fur-
nizarea serviciilor menţionate la pct.(ii).

Sursa: 

tab. 2 Resursele de numerotare atribuite de Agenţie în anii 2008 – 2009

2 0 0 8 2 0 0 9

Total atribuiri, inclusiv:

- numere pentru reţele publice de telefonie celulară mobilă

- numere pentru reţele publice de telefonie fi xă

- s erviciul „Freephone” 

- serviciul “Premium rate”

- serviciile transport auto şi alte servicii

-  serviciile IP-telefonie, dial-up, servicii non-comunicaţii 
electronice

778 101

700 000

78 000

39

40

14

8

840 089

700 000

130 749

7 500

1 764

41

35
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4   PROMOVAREA CONCURENŢEI

4.1 acces și interconectare

Conform Legii 241/2007, unul din drepturile specifi ce 
aplicabile activităţilor de furnizare a reţelelor şi/sau 
serviciilor publice de comunicaţii electronice este cel 
de a negocia şi încheia acorduri de acces şi de inter-
conectare, în scopul asigurării conectivităţii între utili-
zatorii fi nali ai reţelelor interconectate şi interoperabi-
lităţii reţelelor şi serviciilor, promovării concurenţei pe 
această piaţă şi asigurării protecţiei drepturilor utiliza-
torilor fi nali.

În scopul stabilirii principiilor şi regulilor de interco-
nectare a reţelelor şi de acces la reţele şi/sau servicii, 
Consiliul de Administraţie al Agenţiei a aprobat o nouă 
redacţie a Regulamentului cu privire la interconectare, 
care a intrat în vigoare la 31 ianuarie 2009.

Regulamentul cuprinde principiile şi procedura de 
interconectare a reţelelor şi/sau serviciilor publice de 
comunicaţii electronice şi de furnizare a accesului la re-
ţele şi la infrastructura asociată, inclusiv la bucla / sub-
bucla locală. Noul act normativ stabileşte pentru furni-
zorii desemnaţi de Agenţie ca având putere semnifi -
cativă pe piaţa corespunzătoare obligaţii clare privind 
interconectarea reţelelor pe care aceştia le operează. 
Printre acestea consemnăm obligaţiile de transparen-
ţă şi nediscriminare faţă de ceilalţi jucători din piaţă, 
publicarea ofertei de referinţă pentru interconectare, 
fundamentarea pe costuri a preţurilor de interconec-
tare, termene concrete pentru negocierea şi semnarea 
acordurilor de interconectare.

Un alt element nou al regulamentului este comparti-
mentul care stabileşte principiile şi procedura de ac-
ces la infrastructura asociată, inclusiv la bucla locală. 
Potrivit documentului, furnizorii desemnaţi ca având 
putere semnifi cativă pe piaţa furnizării accesului la 
bucla locală, vor avea obligaţia de a furniza acest ser-
viciu, în condiţii de nediscriminare, tuturor furnizorilor 
care solicită accesul dat. Totodată, ei vor fi  obligaţi să 
publice o ofertă de referinţă care să includă atât un 
set minim de servicii de furnizare a accesului la bucla 
locală, cât şi tarifele şi condiţiile în care vor oferi aceste 
servicii.

Având în vedere tratarea neunivocă a pct. 12 al regula-
mentului de către furnizorii de reţele şi servicii de co-
municaţii electronice, Agenţia a examinat suplimentar 
situaţia creată pe piaţa interconectării reţelelor şi servi-
ciilor şi a decis modifi carea prevederilor acestui punct. 
Potrivit hotărârii nr. 279 din 17.11.2009 al Consiliului 
de Administraţie al Agenţiei, noua redacţie a pct. 12 al 
Regulamentului cu privire la interconectare stabileşte 
că furnizorul de reţele publice de comunicaţii elec-

tronice care nu are obligaţii preventive de asigurare 
a tranzitului de trafi c impuse de Agenţie este obligat 
să negocieze un acord de interconectare directă doar 
în cazul, în care trafi cul mediu lunar bidirecţional de 
interconectare indirectă înregistrat între acest furnizor 
şi furnizorul-solicitant pe parcursul ultimelor 3 luni de-
păşeşte 50 000 minute.

În conformitate cu art. 43(1) al Legii 241/2007, Agen-
ţia este abilitată cu dreptul de a impune una sau mai 
multe obligaţii specifi ce preventive furnizorilor ce au 
putere semnifi cativă pe una din pieţele de comunica-
ţii electronice, inclusiv obligaţii de control al tarifelor şi 
fundamentarea lor în funcţie de costuri.

În acest sens, în 2009, Agenţia a elaborat şi a supus 
consultărilor publice proiectul metodologiei pentru 
calcularea bazată pe FL-LRAIC a costurilor la servicii de 
interconectare şi acces. Ea are scopul de a stabili princi-
piile metodologice LRIC pentru elaborarea modelelor 
de calculare a costurilor de interconectare la reţele şi/
sau servicii de comunicaţii electronice şi acces, furniza-
te cu ridicata, avându-se ca premisă de bază simularea 
unui mediu deplin competitiv, ce ar determina furnizo-
rii să stabilească preţurile la serviciile date reieşind din 
costurile unui furnizor efi cient. Orientarea preţurilor la 
costuri, cu utilizarea unui model bazat pe principiile 
metodologice LRIC, este cea mai apropiată simulare 
a condiţiilor unei pieţe deplin competitive şi permite 
asigurarea unor premise adecvate pentru dezvoltarea 
unor pieţe cu amănuntul competitive.

4.2  analiza pieţelor și puterea 
semnifi cativă pe piaţă

În scopul promovării concurenţei efi ciente pe piaţa 
comunicaţiilor electronice, Agenţia a aprobat Regula-
mentul privind identifi carea şi analiza pieţelor relevan-
te din domeniul comunicaţiilor electronice şi desem-
narea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunica-
ţii electronice cu putere semnifi cativă pe aceste pieţe, 
care a intrat în vigoare pe 17.02.2009. Noul regulament 
cuprinde:

  metodele şi criteriile de identifi care a pieţelor rele-
vante, ale căror caracteristici pot justifi ca punerea în 
sarcina furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comu-
nicaţii electronice cu putere semnifi cativă pe piaţă a 
unor obligaţii de reglementare;

  regulile în baza cărora Agenţia efectuează analiza 
pieţelor relevante identifi cate şi determină dacă 
unul sau mai mulţi furnizori au putere semnifi cativă 
pe o anumită piaţă relevantă.
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De asemenea, Agenţia, prin hotărârea Consiliului său de 
Administraţie nr. 85 din 28.04.2009, a defi nit lista pieţelor 
care urmează a fi  analizate în vederea identifi cării pieţe-
lor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii elec-
tronice. Hotărârea prevede defi nirea a 10 pieţe relevante 
de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.

Pentru defi nirea pieţelor s-a ţinut cont de recomandă-
rile corespunzătoare ale Comisiei Europene, luându-se, 
totodată, în considerare şi specifi cul naţional al pieţei 
comunicaţiilor electronice. Astfel:

  pieţele 1-7 din hotărârea susmenţionată corespund 
pieţelor 1-7 din Recomandarea Comisiei Europene 
2007/879/CE;

  pieţele 8 şi 9 se regăsesc în Recomandarea Comisiei 
Europene din 11/02/2003. Identifi carea pieţei 8 (fur-
nizarea de linii închiriate-segment trunchi) reiese din 
situaţia diferită a pieţei naţionale de linii închiriate de 
cea specifi că majorităţii pieţelor corespunzătoare din 
UE. În R. Moldova situaţia concurenţială pe această 
piaţă nu a evoluat aproape deloc din 2004, anul libe-
ralizării depline a pieţei. Defi nirea pieţei 9 (serviciile de 
tranzit de trafi c în reţeaua publică de telefonie fi xă) re-
iese din situaţia existentă pe piaţa naţională de tranzit 
a apelurilor vocale între reţelele furnizorilor naţionali, 
piaţă în care lipsa concurenţei efective poate rămâne 
o barieră esenţială pentru intrarea pe piaţă a unor fur-
nizori noi şi dezvoltarea acestora în continuare;

  defi nirea pieţei 10 (accesul (fi zic) la infrastructura 
asociată reţelei proprii de comunicaţii electronice) 
reiese din necesitatea asigurării dezvoltării concu-
renţei la nivel de reţele de comunicaţii electronice, 
factor ce va spori benefi ciul utilizatorilor pe termen 
lung, benefi ciu generat de creşterea gradului de 
competiţie pe pieţele cu amănuntul.

Defi nirea pieţelor relevante de către Agenţie reprezin-
tă primul pas important în vederea estimării condiţiilor 
de dezvoltare a concurenţei pe diferite pieţe de comu-
nicaţii electronice şi determinării furnizorilor cu pute-
re semnifi cativă pe aceste pieţe. În etapa următoare, 
Agenţia a început analiza privind stabilirea relevanţei 
următoarelor pieţe:

  iniţierea apelului la un post fi x din reţeaua publică de 
telefonie (piaţa 2)

  terminarea apelurilor de voce în reţelele proprii de 
telefonie fi xă (piaţa 3)

  acces cu ridicata (fi zic) la infrastructura de reţea (in-
clusiv acces necondiţionat partajat sau total) la un 
post fi x (piaţa 4)

  acces cu ridicata la comunicaţii în bandă largă 
(piaţa 5)

  terminarea apelurilor de voce în reţelele proprii de 
telefonie mobilă (piaţa 7)

  servicii de tranzit de trafi c în reţeaua publică de tele-
fonie fi xă (piaţa 9)

În urma efectuării analizei pieţelor relevante identifi ca-
te Agenţia va purcede la punerea în sarcina furnizori-
lor desemnaţi cu putere semnifi cativă pe aceste pieţe 
a obligaţiilor preventive speciale, stabilite de Legea 
241/2007. Acest factor va stimula concurenţa şi intra-
rea pe piaţă a noi furnizori. Procesul respectiv, la rândul 
său, va conduce la diversifi carea serviciilor destinate 
utilizatorilor fi nali, în special a celor de telefonie fi xă, 
de acces la Internet în bandă largă, a serviciilor multi-
media, etc.

5   mOnitOrizare şi cOntrOl

5.1  monitorizarea aplicării legislaţiei 
în vigoare

Monitorizarea este o activitate a Agenţiei care cuprin-
de analiza sistematică a informaţiilor despre activi-
tatea participanţilor la piaţa reţelelor şi serviciilor de 
comunicaţii electronice, a serviciilor din sfera tehno-
logiei informaţiei, şi este axată pe estimarea gradului 
de aplicare de către furnizori a prevederilor actelor 
normative din domeniu, precum şi pe aprecierea co-
respunderii cadrului de reglementare rigorilor şi cerin-
ţelor timpului.

Obiectivul acestei activităţi este prevenirea eventua-
lelor încălcări de către participanţii la piaţa respectivă 
a cerinţelor stabilite în actele legislative în vigoare. 

Un loc aparte în această activitate revine asigurării 
protecţiei drepturilor utilizatorilor fi nali, sporirii gra-
dului de securizare a reţelelor publice de comunicaţii 
electronice, utilizării efi ciente a resurselor limitate ale 
statului, ridicării nivelului de conştientizare a nece-
sităţii conformării la cerinţele cadrului legal din do-
meniu.

Drept subiect al analizei îl constituie atât informaţia 
disponibilă în mediul informaţional public, cît şi cea 
ofi cială, prezentată de furnizori periodic, conform ter-
menelor stabilite în actele normative şi, după caz, in-
formaţia solicitată de Agenţie.

În cadrul activităţii de monitorizare, desfăşurate, pe 
parcursul anului 2009:
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a)  au fost depistate abateri de la cerinţele legislaţiei în 
vigoare în activitatea a 55 furnizori de servicii de pro-
grame TV prin reţele de cablu. În acest sens, au fost 
emise prescripţii privind remedierea, în termenele 
stabilite, a acestora;

b)  s-a constatat utilizarea neautorizată de către „Mold-
telecom” S.A. a resurselor de numerotare din cadrul 
Planului naţional de numerotare, fapt ce constituie 
o încălcare a cerinţelor stabilite în art. 63 alin. (5) al 
Legii 241/2007, şi pentru care „Moldtelecom” S.A. a 
fost avertizată;

c)  s-a stabilit că utilizatorii fi nali nu sînt satisfăcuţi de 
calitatea serviciilor de acces la Internet în bandă 
largă. În legătură cu acest fapt, în scopul apărării 
drepturilor şi intereselor legitime ale utilizatorilor 
fi nali, au fost elaborate recomandări speciale, care, 
ulterior şi-au găsit refl ectarea în Ghidul utilizatorului 
serviciilor de comunicaţii electronice, elaborat de 
Agenţie.

d)  a fost verifi cată permanent respectarea de către 
furnizori a termenelor de prezentare a rapoartelor 
statistice privind activitatea desfăşurată în domeniul 
comunicaţiilor electronice (telefonie fi xă, telefonie 
mobilă, inclusiv IP-telefonie, servicii de transmisiuni 
date şi acces la Internet);

f )  s-a constatat nerespectarea de către unii furnizori 
a prevederilor hotărârii Consiliului de Administraţie 
al Agenţiei nr. 79 din 17 aprilie 2009 privind regle-
mentarea furnizării serviciilor prin numere cu acces 
gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice 
de comunicaţii electronice, fapt pentru care aceştia 
au fost avertizaţi.

5.2  controlul activităţii participanţilor 
la piaţă

Activitatea de control desfăşurată de Agenţie are ca 
scop asigurarea şi promovarea concurenţei pe pie-
ţele de comunicaţii electronice şi tehnologia infor-
maţiei, precum şi protejarea drepturilor şi interese-
lor utilizatorilor. Această activitate se desfăşoară în 
condiţii de transparenţă, imparţialitate şi obiectivi-
tate şi vizează persoanele fizice şi juridice, care cad 
sub incidenţa prevederilor legislaţiei din domeniul 
respectiv.

Controalele asupra activităţii participanţilor la piaţă se 
efectuează în conformitate cu prevederile Regulamen-
tului cu privire la procedura de control în domeniul co-
municaţiilor electronice, aprobat prin hotărârea Con-
siliului de Administraţie al Agenţiei nr. 9 din 18 august 
2008.

În anul 2009, au fost efectuate 120 acţiuni de control, 
dintre care 63 – controale planifi cate, 57 – controale 
inopinate.

Controalele planifi cate au fost axate, în principal, pe 
evaluarea capacităţilor tehnice ale reţelelor de trans-
port date şi acces la Internet, condiţiilor de furnizare 
şi calităţii serviciilor, verifi carea efi cienţei şi corecti-
tudinii utilizării resurselor de numerotare, verifi carea 
respectării prevederilor actelor normative în vigoare şi 
verifi carea înlăturării încălcărilor conform prescripţiilor 
Agenţiei.

Controalele inopinate au avut drept obiectiv veri-
fi carea şi acumularea materialelor necesare pentru 
examinarea şi soluţionarea, în limita competenţei, a 
problemelor abordate în petiţiile parvenite în adresa 
Agenţiei, precum şi în sesizările din partea organelor 
corespunzătoare.

Din totalul de 120 controale, 35 au fost efectuate în 
comun cu alte instituţii de stat abilitate cu atribuţii de 
control, dintre care:

  8 – în comun cu Inspectoratul Principal de Stat pen-
tru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia 
Consumatorilor, axate pe examinarea petiţiilor par-
venite de la cetăţeni;

  24 – în comun cu Ministerul Tehnologiilor Informaţi-
onale şi Comunicaţiilor, pentru verifi carea certifi cării 
echipamentelor;

  2 – în comun cu Inspectoratul Fiscal de Stat, având 
ca scop stabilirea tipurilor de servicii furnizate în 
domeniul tehnologiei informaţiei prin prisma Cla-
sificatorului Activităţilor din Economia Moldovei;

  1 – în comun cu Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Concurenţei, în cadrul căruia s-a verifi cat respecta-
rea cerinţelor legislaţiei în vigoare privind protecţia 
concurenţei.

Celelalte 85 controale au fost efectuate de către 
specialiştii Agenţiei şi s-au axat pe următoarele su-
biecte:

  18 controale - identifi carea cazurilor de utilizare 
neautorizată a frecvenţelor radio, în rezultatul că-
rora au fost depistate fapte contravenţionale, fi ind 
încheiate 17 procese-verbale cu privire la contra-
venţiile administrative (în continuare - procese-
verbale);

  19 controale - identifi carea cazurilor de depăşire a 
termenelor prescrise de Agenţie pentru înlăturare 
încălcărilor, fi ind încheiate 16 procese-verbale;
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  3 controale – evaluarea capacităţilor tehnice ale reţe-
lelor de transport date şi acces la Internet, condiţiilor 
de furnizate şi calităţii serviciilor;

  4 controale – identifi carea cazurilor de activitate ne-
autorizată în domeniul comunicaţiilor electronice, 
fi ind întocmite 4 procese-verbale;

  19 controale – examinarea petiţiilor, a fost întoc-
mit un proces-verbal, 2 furnizori au fost averti-
zaţi pentru neasigurarea continuităţii şi calităţii 
serviciilor;

  12 controale – verifi carea efi cienţei şi corectitudinii 
utilizării resurselor de numerotare. Pentru încălcările 
depistate, în funcţie de gravitatea încălcărilor, asupra 
unui furnizor a fost întocmit un proces-verbal, iar 
pentru doi furnizori au fost aplicate sancţiuni contra-
venţionale în formă de avertisment;

  1 control - constatarea situaţiei reale privind exis-
tenţa spaţiilor tehnologice libere pentru colocare 
la unele centrale telefonice ale “Moldtelecom” S.A.;

  4 controale - verifi carea respectării prevederilor acte-
lor normative din domeniul comunicaţiilor electro-
nice. În rezultatul controlului, o întreprindere a fost 
avertizată pentru nerespectarea cerinţelor stabilite 
în licenţă;

  4 controale - identifi carea cazurilor de conectare 
neautorizată la reţele de televiziune prin cablu, fi ind 
întocmite 4 procese-verbale;

  1 control - verifi carea veridicităţii informaţiei incluse 
în notifi care şi fi şa de descriere a reţelei de comuni-
caţii electronice.

În 2009, numărul acţiunilor de control efectuate 
de Agenţie s-a redus, faţă de 2008, cu circa 28 la 
sută, iar comparativ cu anul 2007 – cu circa 50%. 
Numărul controalelor planificate în 2009 a scăzut, 
faţă de 2008, cu 60%. Acest fapt a fost cauzat de 
procesul de perfecţionare a cadrului normativ şi de 
reorganizare structurală a Agenţiei, în cadrul căruia 
s-a pus accentul pe calitatea controalelor tematice 
efectuate şi pe întreprinderea măsurilor de preveni-
re a eventualelor încălcări ale legislaţiei în vigoare 
de către furnizori, fără a se interveni direct în activi-
tatea acestora.

De menţionat că, în majoritatea cazurilor, nu au fost 
constatate încălcări grave ale prevederilor legislaţiei în 
domeniu, iar în multe cazuri în care s-au depistat ne-
ajunsuri, furnizorii supuşi controalelor s-au conformat 
prescripţiilor Agenţiei. Totodată, asupra furnizorilor, 
care nu au înlăturat încălcările depistate în termene-
le prescrise sau care au comis fapte contravenţionale 
de utilizare neautorizată sau neconformă cu cerinţele 
legislaţiei în vigoare a resurselor limitate ale statului, au 
fost întocmite procese-verbale cu privire la contraven-
ţii sau aplicate sancţiuni contravenţionale în formă de 
avertisment.

În perioada de referinţă, au fost încheiate 43 de proce-
se-verbale, dintre care, până la 31 mai 2009 (data abro-
gării Codului cu privire la contravenţiile administrative 
din 29 martie 1985), 22 - au fost examinate de condu-
cerea Agenţiei, fi ind aplicate sancţiuni administrative 
conform legislaţiei în vigoare la momentul respectiv, 
iar 21 - au fost remise spre examinare în fond instanţei 
de judecată competentă.

Cele mai frecvente lacune constatate au fost:

  neasigurarea calităţii şi continuităţii serviciilor furni-
zate utilizatorilor fi nali (37%);

  utilizarea neautorizată a staţiilor de radiocomunicaţii 
şi frecvenţelor radio (39%);

  furnizarea neautorizată a reţelelor şi serviciilor de co-
municaţii electronice (9%)

  conectarea neautorizată a cetăţenilor la reţelele şi 
servicii de televiziune prin cablu analogice (9%).

În scopul reducerii cazurilor de abatere de la cerinţele 
legislaţiei în vigoare şi, respectiv, a cazurilor de sancţi-
onare administrativă, în Planul de activitate a Agenţiei 
pentru anul 2010 au fost incluse acţiuni de şcolarizare, 
prin diferite metode a furnizorilor (în cadrul controa-
lelor, plasarea informaţiei corespunzătoare pe pagina 
de Internet a Agenţiei, organizarea întrunirilor de lucru, 
etc.), dar şi a utilizatorilor fi nali cu prevederile cadrului 
de reglementare.

tab. 3  Acţiunile de control efectuate de Agenţie 
în anii 2007 – 2009

ACŢIUNI DE CONTROL 2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9

Numărul total 
de controale: 230 167 120 

Planifi cate: 226 157 63 

Inopinate: 4 10 57 
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6  sOluţiOnarea litigiilOr

6.1 litigii între furnizori

Procedurile de examinare de către Agenţie a litigiilor 
dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii 
electronice, precum şi cele dintre furnizori şi utilizatorii 
fi nali urmăresc scopul de a oferi pieţei cât mai multe 
alternative pentru soluţionarea situaţiilor litigioase. 
Aceste proceduri sunt stabilite de Regulamentul pri-
vind procedura de soluţionare a litigiilor din dome-
niul comunicaţiilor electronice, aprobat prin hotărâ-
rea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.15 din 
23.09.2008.

Conform regulamentului, în situaţia apariţiei unui liti-
giu dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii de comuni-
caţii electronice, în legătură cu drepturile şi obligaţiile 
acestora stabilite de Legea 241/2007, în cazul în care 
litigiul nu poate fi  soluţionat de către aceştia de sine 
stătător, oricare dintre părţi sesizează Agenţia în vede-
rea soluţionării litigiului. Regulamentul stabileşte două 
modalităţi de soluţionare a litigiilor: prin mediere şi 
prin procedura contencioasă. Mediere este un proces 
structurat, în care Agenţia este o a treia parte, neutră şi 
imparţială, care asistă părţile în dispută, având ca scop 
principal ajungerea la un acord acceptat şi în benefi -
ciul ambelor părţi. În cazul în care medierea se soldea-
ză cu rezolvarea litigiului, părţile încheie o tranzacţie. 
Dacă părţile nu ajung la o înţelegere în acest termen, 
litigiul este soluţionat prin intermediul procedurii con-
tencioase.

Partea interesată poate recurge direct la procedura 
contencioasă fără a mai face apel la procedura de me-
diere. Procedura contencioasă se declanşează automat 
în cazul în care procedura de mediere a eşuat. În orice 
moment al procedurii de mediere sau al procedurii 
contencioase părţile pot încheia o tranzacţie cu privire 
la obiectul litigiului. Decizia prin care Agenţia soluţio-
nează litigiul trebuie pronunţată în termen de 30 de 
zile de la data sesizării acesteia, are forţa juridică a unui 
act administrativ şi este obligatorie pentru părţi. Deci-
zia poate fi  atacată în judecată conform legislaţiei în 
vigoare.

În 2009, Agenţia a adoptat două decizii cu privire la 
litigiile între ”Arax-Impex” S.R.L. şi ”Moldcell” S.A., litigii 
examinate la fi nele anului 2008. Drept temei pentru 
iniţierea procedurii de soluţionare a primului litigiu 
a servit adresarea ”Arax-Impex” din 16.12.2008 prin 
care întreprinderea a solicitat Agenţiei să pună în 
sarcina „Moldcell” S.A. două obligaţii: (i) să prezinte 
condiţiile tehnice şi comerciale cu privire la oferirea 
interconectării în vederea terminării, în reţeaua de 
telefonie mobilă a „Moldcell” S.A., a apelurilor origi-
nate în afara R. Moldova şi (ii) să încheie un acord, 

având ca obiect interconectarea cu reţeaua publică 
de telefonie mobilă pe care o furnizează „Moldcell”, 
în vederea terminării apelurilor originate în afara 
R.Moldova, în baza unor tarife orientate spre costuri. 
Prin Decizia nr.21/SL din 18.02.2009 Consiliul de Ad-
ministraţie al Agenţiei a decis admiterea parţială a 
reclamaţiei „Arax Impex” S.R.L. şi a obligat „Moldcell” 
S.A. să negocieze, în termen de 30 zile, un acord de 
interconectare cu „Arax-Impex” S.R.L. având ca obiect 
terminarea, în reţeaua de telefonie mobilă a „Mold-
cell” S.A. a apelurilor originate în afara R.Moldova şi 
a respinge a doua solicitare a „Arax Impex” S.R.L. ca 
inadmisibilă de a fi  soluţionată conform procedurii 
de soluţionare a litigiilor.

Procedura de soluţionare a celui de-al doilea litigiu a 
fost declanşată în baza reclamaţiei ”Arax-Impex” S.R.L. 
din 16.12.2008 prin care întreprinderea a solicitat 
Agenţiei să impună „Moldcell” S.A. încă două obligaţii: 
(i) să prezinte condiţiile tehnice şi comerciale cu pri-
vire la oferirea posibilităţii pentru utilizatorii fi nali ai 
”Moldcell” de a avea acces la serviciile de IP-telefonie 
furnizate de ”Arax-Impex” prin intermediul codului de 
acces 1630 şi (ii) să încheie un acord de interconec-
tare privind furnizarea serviciilor de IP-telefonie prin 
intermediul codului de acces 1630 de către „Arax-
Impex” utilizatorilor fi nali ai ”Moldcell”. Prin Decizia 
nr.22/SL din 18.02.2009 Consiliul de Administraţie al 
Agenţiei a decis admiterea parţială a reclamaţiei SRL 
„Arax-Impex” şi a obligat „Moldcell” S.A. să negocieze, 
în termen de 30 zile, inclusiv prin punerea la dispozi-
ţie a condiţiilor tehnice şi comerciale, un acord de in-
terconectare cu ”Arax-Impex” S.R.L. în vederea asigu-
rării posibilităţii utilizatorilor fi nali ai „Moldcell” S.A. de 
a avea acces la serviciile de IP-telefonie furnizate de 
„Arax Impex” S.R.L. prin intermediul codului de acces 
1630. Şi în acest caz Agenţia a respins cea de-a doua 
solicitare a „Arax Impex” S.R.L. ca fi ind inadmisibilă de 
a fi  soluţionată conform procedurii de soluţionare a 
litigiilor.

În ambele cazuri, Agenţia şi-a motivat decizia de 
respingere a solicitării „Arax Impex” S.R.L. de a obliga 
„Moldcell” S.A. să încheie acordurile de interconec-
tare susmenţionate prin lipsa cadrului normativ co-
respunzător şi a deciziei Agenţiei privind punerea 
în sarcina „Moldcell” S.A. a obligaţiilor speciale pre-
ventive.

În anul de referinţă, la Agenţie a mai fost depusă o ce-
rere de soluţionare a litigiului între „Moldtelecom” S.A. 
şi „Arax Impex” S.R.L. cu privire la terminarea trafi cului 
iniţiat în exteriorul R. Moldova şi care are ca destinaţie 
reţelele de telefonie fi xă publică din R. Moldova. Cere-
rea dată se afl ă în proces de examinare.
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6.2 litigii între utilizatori și furnizori

Agenţia promovează interesele utilizatorilor fi nali prin 
sporirea gradului de protecţie a lor în relaţiile cu fur-
nizorii, în special prin asigurarea unei proceduri de 
soluţionare a litigiilor. Aceasta este stabilită de Regula-
mentul privind procedura de soluţionare a litigiilor din 
domeniul comunicaţiilor electronice. Potrivit procedu-
rii, în cazurile în care litigiile dintre furnizori şi utilizatorii 
fi nali nu au fost rezolvate de către părţi pe cale amiabi-
lă, aceştia au dreptul de a se adresa Agenţiei în vederea 
soluţionării prin mediere a litigiului în cauză.

În acest caz, utilizatorul va formula o reclamaţie care 
poate fi  realizată opţional conform Formularului-tip 
aprobat de Agenţie. Împuternicitul pentru examina-
rea reclamaţiilor şi soluţionarea litigiilor utilizatorilor 

fi nali ia toate măsurile cuvenite pentru a stabili cu 
exactitate situaţia de fapt şi normele juridice aplicabi-
le, inclusiv prin convocarea părţilor, separat sau împre-
ună. Părţile au obligaţia de a depune toată diligenţa în 
vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă şi de a 
colabora în acest sens cu persoana responsabilă din 
cadrul Agenţiei. În cazul în care, în termen de 30 de 
zile de la primirea unei reclamaţii, părţile nu au ajuns 
la o înţelegere cu privire la obiectul litigiului, Agenţia 
le va transmite acestora opinia sa referitor la modali-
tăţile de soluţionare a litigiului şi care are caracter de 
recomandare.

În perioada de raport, Agenţia a examinat 99 de petiţii 
ale utilizatorilor fi nali - persoane fi zice şi juridice. Dintre 
acestea 40 - s-au dovedit a fi  întemeiate şi au fost solu-
ţionate în favoarea utilizatorilor.

7  PrOtecţia drePturilOr utilizatOrilOr finali

7.1 măsuri de protecţie a utilizatorilor

În temeiul art.13 al Legii 241/2007 şi art. 23 al Legii 
privind protecţia consumatorului, ANRCETI este abili-
tată cu funcţia de protecţie a drepturilor utilizatorilor 
fi nali ai serviciilor de comunicaţii electronice. În acest 
scop, Agenţia elaborează reglementări privind asigu-
rarea protecţiei utilizatorilor, examinează şi soluţionea-
ză petiţiile acestora, colaborează cu organizaţiile ce 
reprezintă interesele utilizatorilor, furnizează acestor 
organizaţii, precum şi utilizatorilor informaţia necesară 
referitoare la activitatea furnizorilor de reţele şi/sau ser-
vicii publice de comunicaţii electronice.

În acest sens, în anul de referinţă, a fost elaborată şi 
adoptată hotărârea nr. 197 din 23.07.2009 al Consiliului 
de Administraţie al Agenţiei despre unele măsuri pri-
vind asigurarea drepturilor utilizatorilor fi nali la furniza-
rea serviciilor publice de comunicaţii electronice. Prin 
această hotărâre Consiliul a aprobat, în premieră, Ghidul 
furnizorului de servicii publice de comunicaţii electroni-
ce privind respectarea drepturilor utilizatorilor fi nali.

Drept temei pentru elaborarea Ghidului au servit recla-
maţiile parvenite la Agenţie despre încălcarea dreptu-
rilor contractuale ale utilizatorilor şi studiul efectuat de 
Agenţie asupra contractelor încheiate de furnizori cu 
utilizatorii fi nali, care a scos în evidenţă o serie de încăl-
cări ale normelor legislaţiei în vigoare. S-a constatat că 
majoritatea absolută a contractelor nu conţin multiple 
clauze, prevăzute de legislaţia în vigoare, printre care 
nivelul de calitate al serviciilor furnizate, despăgubirile 
aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul 
în care furnizorul nu respectă nivelul de calitate conve-
nit sau alte clauze contractuale, tipurile de servicii de 
deservire tehnică, preţurile şi tarifele la aceste servicii, 

metodele de iniţiere a procedurii de soluţionare a liti-
giilor etc. Pentru a schimba situaţia creată, Agenţia a 
considerat oportun de a elabora un Ghid, cu caracter 
de recomandare, în scopul creării unor linii directoare 
pentru respectarea drepturilor utilizatorilor fi nali de că-
tre furnizorii serviciilor de comunicaţii electronice.

Ghidul oferă furnizorilor recomandări privind aplicarea 
legislaţiei în vigoare, a experienţei şi bunelor practici 
europene în vederea protecţiei drepturilor şi interese-
lor legitime ale utilizatorilor fi nali. Documentul descrie 
clauzele minime obligatorii care urmează a fi  incluse în 
contractul standard, clauzele abuzive care trebuie ex-
cluse din contractele încheiate, precum şi unele prac-
tici comerciale neloiale faţă de utilizatori care urmează 
a fi  eliminate din activitatea unor furnizori de servicii.

Hotărârea stabileşte că furnizorii serviciilor publice de 
comunicaţii electronice vor elabora contracte stan-
dard în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei 
în vigoare, călăuzindu-se de liniile directoare stabilite 
în Ghid şi le vor transmite Agenţiei pentru examinare. 
În prezent, Agenţia examinează contractele standard 
prezentate de furnizori. În lipsa obiecţiilor din partea 
Agenţiei, aceştia urmează să dea publicităţii contracte-
le standard, inclusiv pe pagina de Internet, după care 
le vor pune la dispoziţia oricărui solicitant. După publi-
care, furnizorii vor reexamina contractele încheiate cu 
utilizatorii fi nali în vederea aducerii acestora în concor-
danţă cu contractele standard publicate şi vor informa 
Agenţia despre acţiunile întreprinse.

În perioada de raport, Consiliul de Administraţie al 
Agenţiei a mai adoptat hotărârea privind stabilirea 
parametrilor de calitate pentru serviciile publice de 
comunicaţii electronice, care are scopul de a asigura 
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dreptul utilizatorilor fi nali de a benefi cia de servicii 
de calitate, la tarife accesibile, precum şi de informaţii 
complete, comparabile şi accesibile privind calitatea 
acestor servicii. Prin hotărârea sa Agenţia a stabilit pa-
rametrii de calitate pentru cinci genuri de servicii pu-
blice de comunicaţii electronice: de telefonie fi xă, de 
acces la Internet, servicii de comunicaţii furnizate prin 
intermediul reţelelor pe care se utilizează protocolul IP, 
servicii furnizate pe reţeaua ISDN şi servicii publice de 
linii închiriate. Totodată, ea a obligat furnizorii să mă-
soare parametrii de calitate a serviciilor menţionate, să 
prezinte periodic Agenţiei rapoarte şi să publice infor-
maţii despre gradul de asigurare a acestor parametri

7.2 examinarea petiţiilor

În anul 2009, Agenţia a examinat 1369 de cereri, recla-
maţii, propuneri şi sesizări, majoritatea (818) dintre care 
au fost demersuri de ordin tehnologic, juridic, econo-

mic etc. Dintre acestea - 64 solicitări privind accesul 
la informaţie şi 290 solicitări de consultaţii de ordin 
tehnologic, juridic, economic din partea publicului. 
Cei interesaţi au solicitat în special informaţii privind 
etapele care trebuie parcurse pentru a deveni furnizori 
autorizaţi, informaţii privind operatorii ce activează pe 
piaţa serviciilor de comunicaţii electronice, legislaţia 
şi analizele de piaţă, date generale despre activitatea 
Agenţiei etc.

Majoritatea absolută a adresărilor şi petiţiilor au par-
venit la Agenţie prin poştă, 98 - prin intermediul pa-
ginii de Internet a Agenţiei şi adresei electronice, iar 
11 - prin intermediul „liniei verzi” 080080080. În toate 
cazurile, Agenţia a răspuns solicitărilor susmenţionate.

Totodată, Agenţia a examinat 99 de petiţii ale persoa-
nelor fi zice şi juridice (cu 0,8 % mai puţine decât în 
2008), care au reclamat faptul că furnizorii le-au lezat 
drepturile şi interesele economice legitime.

2 0 0 8 2 0 0 9

Numărul total de solicitări:

  Solicitări de acces la informaţie

  Demersuri şi solicitări de consultaţii de ordin tehnologic, 
juridic, economic

  Mesaje electronice 

  Petiţii 

740
50

582

-

108

1369
64

1108

98

99

Petiţii în funcţie de domeniul de interes 
  servicii telefonie mobilă

  servicii TV-cablu

  servicii Internet

  servicii telefonie fi xă

  servicii cu valoare adăugată

  interconectare, IP, acces la infrastructură

  altele

32
14
13
28
-

16
5

16
27
17
13
2

20
4

Aspecte reclamate 
  temeri de infl uenţă a câmpului electromagnetic generat de staţiile 
de bază asupra sănătăţii 

  datele înscrise în facturi

  calitatea serviciilor prestate, disfuncţionalităţi

  tarife exagerate

  deconectare de la reţea

  atitudine discriminatorie în furnizarea serviciilor faţă de unii abonaţi 
în raport cu alţii

  neonorarea obligaţiunilor asumate faţă de abonaţi în acţiunile 
publicitare 

  clauze abuzive conţinute în contractele încheiate cu utilizatorii fi nali

  interceptarea convorbirilor telefonice

  acţiuni abuzive de încălcare a clauzelor contractuale, acordurilor 
de interconectare, actelor normative

  altele

9
19
18
-
-

-

-
16
-

38
8

3
12
18
1
1

4

3
3
1

50
3

Sursa: Continuare pagina urmatoare

tab. 4 Petiţii și solicitări de informaţii de interes public
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Sursa: 

tab. 4 Petiţii și solicitări de informaţii de interes public

Datele statistice din tabel arată că în cele mai multe pe-
tiţii - 50 (49,5 %) – semnatarii acestora au abordat pro-
bleme legate de corectitudinea modului de prestare a 
serviciilor de către unii furnizori, de încălcarea clauzelor 
contractuale de furnizare a serviciilor, a acordurilor de 
interconectare şi actelor normative în vigoare. O parte 
considerabilă a petiţiilor - 18 (18 %) - conţin pretenţii 
ale consumatorilor faţă de calitatea serviciilor prestate 
de operatori, disfuncţionalităţile apărute în prestarea 
serviciilor de telefonie şi de acces la Internet. Statistica 
consemnează o diminuare lentă a numărului adresă-
rilor petiţionarilor care au contestat mărimea plăţilor 
stabilite pentru achitarea serviciilor prestate de către 
operatori, datele înscrise în facturi, fi ind înregistrate 
12 petiţii de acest gen (12 %) , faţă de 18% - în anul 
2008. Dacă în 2008 s-a înregistrat un număr record de 
petiţii colective, în care petiţionarii îşi exprimau îngrijo-
rarea faţă de infl uenţa echipamentelor de comunicaţii 
electronice asupra sănătăţii (15%), atunci în 2009 acest 
subiect a fost abordat în 3 petiţii (3%). De asemenea, a 
scăzut numărul pretenţiilor expuse de petiţionari faţă 

de unele condiţii incluse de către furnizori în contrac-
tele de prestare a serviciilor - 3 (3%), de atitudine discri-
minatorie în furnizarea serviciilor faţă de unii abonaţi în 
raport cu alţii - 4 (4%) şi faţă de alte aspecte ale rapor-
turilor utilizator – furnizor - 9 (9%).

Fiecare caz, descris de petiţionari, a fost investigat de 
specialiştii Agenţiei: 80 % din cazuri - din ofi ciu şi 20% - în 
cadrul unor deplasări în teritoriu. De remarcat faptul că, 
în 2009, numărul petiţiilor întemeiate s-a majorat, faţă 
de 2008, cu 5 la sută. În urma investigaţiilor efectuate 
de Agenţie, s-a stabilit că faptele expuse în 40 (40 %) de 
petiţii au fost întemeiate, iar cele descrise în 37 petiţii (37 
%) nu s-au adeverit, fi ind califi cate drept neîntemeiate. 
5 petiţii au fost remise după competenţă, 1 - retrasă de 
către petiţionar, iar 16 petiţii sunt în curs de examinare.

În scopul optimizării lucrului cu petiţiile şi organizării 
audienţelor cetăţenilor, Agenţia a elaborat şi aprobat, 
în 2009, Planul de Acţiuni cu privire la efi cientizarea 
examinării petiţiilor şi organizării audienţelor.

2 0 0 8 2 0 0 9

Petiţii după furnizorul de reţele/servicii
  „Moldtelecom” S .A
  “Moldcell” S .A
  ”Orange Moldova” S.A
  Î.M. “Sun Communications” S.R.L.
  “Nordlinks” S .R.L.
  Î.M. “Eventis” S.R.L.
  “Telcom Technologies” S .R.L.
  “Virs” S .R.L.
  “Starnet” S .R.L.
  “A.M.T.” S .R.L.
  “Realvit-TV” S .R.L.
  “Oldima” S .R.L.
  “Staslegol” S .R.L.
  Î.S. “Radiocomunicaţii”
  “ALIT” S .R.L.
  Fără specifi carea furnizorului (la general)

39
19
13
10
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-

21

34
7
9

18
1
-
-
2
8
1
2
1
2
1
1

12

Petiţii adresate de persoane � zice 67 68

Petiţii adresate de persoane juridice 41
31

Petiţii întemeiate 34 40

Petiţii neîntemeiate 62 37

Petiţii remise după competenţă - 5

Petiţii retrase (anulate la cererea petiţionarului) - 1

Petiţii în curs de examinare 12 16
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Sursa: 

tab. 5 Procesul de consultare publică în anul 2009

8  asigurarea transParenţei

8.1  consultarea publică și comunicarea 
cu furnizorii

În perioada de raport, Agenţia a devenit mai deschi-
să pentru dialog şi colaborare cu furnizorii de reţele 
şi servicii de comunicaţiilor electronice, în special la 
capitolul implicarea acestora în procesul decizional al 
autorităţii de reglementare. Ei sunt invitaţi să participe 
la toate consultările publice desfăşurate de Agenţie. 
În anul 2009, au fost supuse consultării publice toate 
proiectele de hotărâri cu impact semnifi cativ asupra 
pieţei, proces care a cuprins diverse forme active de 
consultare, precum ar fi  audierile şi dezbaterile publice, 
reuniunile de lucru şi şedinţele publice ale Consiliului 
de Administraţie al Agenţiei în vederea aprobării aces-
tor proiecte.

Principalul mecanism prin care se realizează consulta-
rea publică este pagina ofi cială de Internet a Agenţiei. 
Fiecare proiect supus consultării se anunţă pe aceas-
tă pagină printr-un text informativ care cuprinde o 
sinteză a conţinutului documentului, argumentarea 
necesităţii adoptării lui, date despre materialele care 
îl însoţesc, durata consultării, termenul de depunere 
a recomandărilor şi modalităţile prin care acestea pot 
fi  expediate la Agenţie. Pe aceeaşi pagină de Internet 
se publică informaţi despre şedinţele de audieri şi dez-
bateri publice, sinteza recomandărilor prezentate de 
furnizori pe marginea proiectelor, materiale despre 
rezultatele consultării publice, precum şi despre apro-
barea proiectelor de către Consiliul de Administraţie al 
Agenţiei.

În anul de referinţă, Agenţia a supus consultărilor pu-
blice 14 proiecte de acte normative cu impact econo-
mic şi social semnifi cativ asupra pieţei comunicaţiilor 
electronice, la care a primit în total 313 recomandări. 
Dintre acestea 238 – au fost considerate întemeiate 
şi au dus la modifi carea şi completarea proiectelor de 
hotărâri ale Consiliului de Administraţie.

8.2  comunicarea cu publicul 
și mass-media

Obiectivul principal al strategiei de comunicare a Agen-
ţiei în 2009 a vizat îmbunătăţirea informării publice 
asupra subiectelor cheie ale procesului de reglemen-
tare a pieţei de comunicaţii electronice, activităţilor 
curente ale Agenţiei şi Consiliului său de Administraţie, 
prin: stimularea interesului public faţă de reglementa-
rea şi dezvoltarea sectorului TIC, benefi ciile produselor 
şi serviciilor de comunicaţii electronice; participarea la 
consultările publice organizate de Agenţie; adaptarea 
informaţiei şi modului de transmitere a acesteia la ne-
voile grupurilor ţintă; creşterea transparenţei instituţio-
nale prin fl uidizarea circuitului informaţiei în interiorul 
Agenţiei şi din interior spre exteriorul acesteia.

Pentru atingerea acestui obiectiv s-a pus accentul pe 
informarea permanentă a publicului şi a mass-media 
despre evenimentele legate de consultarea publică a 
proiectelor de hotărâri ale Consiliului de Administraţie, 
de aprobarea şi impactul acestor hotărâri asupra pieţei 
de comunicaţii electronice şi utilizatorilor de servicii, 
de evoluţiile pieţelor de servicii de telefonie fi xă, mobi-
lă şi de acces la Internet. În acest scop, în cursul anului, 
au fost scrise şi difuzate 92 de materiale informative: 
ştiri, comunicate de presă şi comentarii. Acestea au fost 
expuse pe pagina de Internet a Agenţiei, iar majorita-
tea dintre ele - publicate în mass-media republicană. 
Presa scrisă a tipărit 88 de publicaţii despre activitatea 
Agenţiei, iar cea electronică a difuzat peste o sută de 
materiale informative cu acelaşi subiect.

Mass-media a refl ectat pe larg încă două evenimente 
organizate de Agenţie în 2009: conferinţa de presă din 
13 aprilie la care a fost prezentat raportul privind activita-
tea ANRCETI şi evoluţiile pieţei serviciilor de comunicaţii 
electronice în anul 2008 şi masa rotundă din 26 mai la 
care au fost discutate probleme actuale privind dezvolta-
rea pieţei reţelelor şi serviciilor de Internet în bandă largă.

1. Numărul proiectelor supuse consultării 14

2. Numărul proiectelor anunţate pe pagina web 14 

3. Numărul audierilor, dezbaterilor şi şedinţelor publice 16 

4. Numărul recomandărilor recepţionate 313 

5. Numărul recomandărilor considerate întemeiate 238 

6. Numărul proiectelor adoptate 10

7. Numărul proiectelor retrase 1

8.  Numărul acţiunilor în justiţie împotriva ANRCETI pentru nerespectarea Legii privind transparenţa în 
procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008

0 
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De menţionat că în anul de raport a crescut în mod 
simţitor rolul paginii de Internet a Agenţiei în procesul 
de comunicare a acesteia cu publicul şi mass-media. 
Ea a devenit unul din cele mai importante mijloace 
de informare despre activităţile, iniţiativele şi proiec-
tele Agenţiei. În cursul anului pagina web ofi cială a 
ANRCETI a fost modernizată şi completată cu un şir de 
secţiuni noi, precum ar fi : Ghidul furnizorului, Statistica 
evoluţiei pieţei, Ghidul utilizatorilor de servicii, Testează 
viteza Internet – ului, secţiuni prin care Agenţia oferă 
date şi informaţii menite să ajute utilizatorii de servicii 
în procesul de cunoaştere a pieţei de comunicaţii elec-
tronice şi de alegere a unor oferte potrivite pentru ei.

Astfel, utilizatorii interesaţi au expediat Agenţiei prin 
intermediul formularului electronic „Scrisori on-line” al 
paginii web 68 de mesaje electronice la care au primit 
răspunsuri din partea specialiştilor Agenţiei.

Statistica accesării paginii de Internet a Agenţiei în anul 
2009 arată creşterea cu 38,2% a numărului de vizitatori 
noi a acesteia. În mediu lunar pagina web a fost accesată 
de 7,5 mii de vizitatori, dintre care 3,4 mii sunt vizitatori 
noi. În fi ecare lună au fost înregistrate în mediu 22 mii 
de vizualizări ale paginilor site-ului www.anrceti.md. 
Cel mai des au fost accesate compartimentele Noutăţi, 
Testează viteza Internet - ului şi Date statistice.

9  relaţii internaţiOnale

9.1 descriere generală

În perioada de raport, Agenţia a continuat acţiunile de 
promovare a implementării standardelor europene de 
reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice. 
Obiectivul principal al activităţii externe a Agenţiei 
fost armonizarea cadrului naţional de reglementare 
cu cel al Uniunii Europene (UE) şi sporirea capacităţilor 
organizatorice şi decizionale ale ANRCETI pentru im-
plementarea cadrului de reglementare al UE cuprins în 
Legea 241/2007.

Activitatea Agenţiei s-a axat, în mare parte, pe lucrul 
cu echipa de experţi ai proiectului „Dezvoltarea regle-
mentării comunicaţiilor”, fi nanţat de Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), pe colabo-
rarea cu Comisia Europeană, BERD, Programul Naţiu-
nilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Banca Mondi-
ală, autorităţile similare din ţările membre ale UE, pe 
participarea la conferinţele/seminarele organizate de 
structurile europene şi internaţionale de specialitate. 
Această colaborare a vizat subiecte privind dezvoltarea 
societăţii informaţionale, elaborarea politicilor, strate-
giilor şi a carului legal, consolidarea sistemului statistic 
naţional etc.

Unul din cele mai importante evenimente ale anului 
2009 a fost vizita la Agenţie a Secretarului General al 
Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) Dr. 
Hamadoun Toure, care s-a afl at la Chişinău cu ocazia 
desfăşurării forumului regional pentru ţările din Europa 
şi Comunitatea Statelor Independente (CSI). La întâlni-
rea cu factorii de decizie ai Agenţiei au fost discutate 
priorităţile, importanţa activităţii conforme a ANRCETI, 
necesitatea intensifi cării schimbului de experienţă cu 
alte autorităţi de reglementare în scopul sporirii efi ci-
enţei activităţii regulatorului naţional.

În anul de referinţă, au avut loc multiple evenimente 
internaţionale importante, organizate de organismele 

europene şi internaţionale de specialitate, la care au 
participat şi reprezentanţi ai Agenţiei. Enumerăm mai 
jos doar câteva dintre ele :

  Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor

  Telecomunicaţii mondiale – seminarul privind indi-
catorii TIC (Cairo, Egipt, 3-5 martie 2009)

  WG NNA. Grupul de lucru pentru atribuirea numelor 
şi resurselor de numerotare (Istanbul, Turcia, 28-29 
aprilie 2009)

  Forumul Mondial privind politica în telecomunicaţii 
(Lisabona, Portugalia, 22-24 aprilie 2009)

  Forumul regional de dezvoltare pentru Europa şi CSI 
(Chisinau, R. Moldova, 24-26 august 2009)

  ITU Telecom World 2009 „Open networks-connected 
minds” - expoziţie (Geneva, Elveţia, 5-9 octombrie 
2009)

  Simpozionul global al regulatorilor (GSR) (Beirut, Li-
ban, 10-12 noiembrie 2009)

  Comitetul de Reglementare în Comunicaţi

  Seminar cu tema:“Analiză, previziune şi mecanisme 
de reglementare a dezvoltarii pieţei de comunicatii 
electronice” (Kiev, Ucraina, 3-5 noiembrie 2009)

  Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvolta-
re (BERD)

  Conferinţa BERD privind progresele în implementa-
rea reformelor în sectorul telecomunicaţiilor (Tbilisi, 
Georgia, 29 mai 2009)

  Comisia Europeană

  Seminarul privind analiza de piaţă: Accesul în bandă 
largă (Podgorica, Muntenegru, 4-5 iunie 2009).
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9.2 Proiect de asistenţă tehnică

În octombrie 2009 la Chişinău a fost lansat proiectul 
de asistenţă tehnică „Dezvoltarea reglementării comu-
nicaţiilor”, acordat Agenţiei de către Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Implemen-
tarea proiectului se va desfăşura în perioada octom-
brie 2009 – octombrie 2011.

Proiectul a fost acordat de BERD la solicitarea Guver-
nului R. Moldova pentru a oferi ANRCETI asistenţă 
tehnică în implementarea noii Legi 241/2007 şi ar-
monizarea practicilor naţionale de reglementare a 
acestui domeniu cu normele şi standardele Uniunii 
Europene (UE). BERD a aprobat proiectul în octom-
brie 2008, iar în august 2009 a desemnat în urma 
unui concurs internaţional drept executor al aces-
tuia compania de consultanţă Great Village Inter-
national Consultants (GVIC). Ea realizează proiectul 
împreună cu încă trei companii internaţionale: Incyte 
Consulting, Development Dynamics (DDL), McLean 
Foster&Co. şi cu compania moldovenească Levintsa 
& Associets.

Scopul proiectului este de a oferi asistenţă Guvernu-
lui şi Agenţiei în procesul de implementare a unui 
cadru de reglementare a comunicaţiilor modern, 
transparent, previzibil şi prietenos pentru investitori 
conform directivelor corespunzătoare ale UE şi de a 
contribui la sporirea capacităţilor instituţionale ale 
ANRCETI.

În cadrul proiectului, consultanţii vor oferi asisten-
ţă practică Agenţiei pentru implementarea Legii 
241/2007, luarea deciziilor corespunzătoare şi vor sus-
ţine un program de instruire a specialiştilor ANRCETI. 
Agenţia va benefi cia de asistenţă la efectuarea analizei 
de piaţă, identifi carea pieţelor relevante şi desemnarea 
furnizorilor cu putere semnifi cativă pe aceste pieţe, se-
pararea evidenţei contabile, interconectarea şi accesul 
universal, stabilirea tarifelor şi preţurilor, etc. Adiţional, 
consultanţii vor efectua analiza cadrului de reglemen-
tare a comunicaţiilor electronice din R. Moldova şi vor 
elabora un set de recomandări pentru îmbunătăţirea 
acestuia.

În perioada octombrie – decembrie 2009, consultanţii 
proiectului au efectuat câteva misiuni şi sesiuni de in-
struire pe marginea unor subiecte importante pentru 
activitatea Agenţiei, precum ar fi  defi nirea şi analiza 
pieţelor relevante de comunicaţii electronice, interco-
nectarea şi accesul la infrastructura de telecomunicaţii, 
revizuirea actelor de reglementare pentru aducerea 
acestora în conformitate cu rigorile UE, etc.

Proiectul este structurat pe următoarele activităţi de 
bază:

  revizuirea cadrului legal şi de reglementare pentru 
ajustarea acestuia la cadrul UE de reglementare a co-
municaţiilor electronice;

  defi nirea pieţelor relevante, analize de piaţă şi iden-
tifi carea pieţelor relevante, impunerea de remedii/
măsuri de reglementare ex ante;

  dezvoltarea unor modele de calculaţie a costurilor;

  aspectele comerciale şi tehnice de interconectare şi 
acces;

  asistenţă în domeniul activităţii operaţionale de re-
glementare;

  asistenţă în domeniul reglementării contabilităţii;

  asistenţă privind reglementarea interconectării şi 
elaborarea ofertei de referinţă;

  asistenţă privind reglementarea accesului necondiţi-
onat la bucla locală;

  asistenţă privind elaborarea obligaţiilor pentru servi-
ciul universal;

  instruirea personalului ANRCETI.

În cursul anului 2010, consultanţii proiectului vor acor-
da, de asemenea, asistenţă Agenţiei la elaborarea pro-
iectului strategiei de reglementare a pieţei de comuni-
caţii pe termen mediu.
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10 date generale desPre agenţie

perioadă, structura organizatorică a Agenţiei nu a 
suferit modificări esenţiale. În prezent, ea este or-
ganizată în 8 subdiviziuni independente: 3 direcţii 
şi 5 servicii, după cum urmează în organigrama de 
mai jos:

10.1 resurse umane

În perioada de raport, activitatea Agenţiei a fost 
coordonată de un director şi doi directori adjuncţi 
numiţi în funcţie prin hotărâri de Guvern. În această 

La 31.12.2009, Agenţia avea 51 de angajaţi. În perioa-
da de raport, în urma sesiunilor de recrutare şi selecţie 
de personal au fost angajaţi 8 specialişti. În politica sa 
de resurse umane, Agenţia pune accentul pe sporirea 
capacităţii instituţionale a autorităţii prin luarea unor 
măsuri de consolidare a unei echipe puternice, forma-
tă din specialişti califi caţi, capabili să facă faţă exigen-
ţilor sectorului comunicaţii electronice şi tehnologia 
informaţiei. La asigurarea capacităţii instituţionale a 
Agenţiei a contribuit şi urmărirea, în politica de resurse 
umane, a obiectivelor ce vizează cultivarea spiritului de 
echipă, dotarea corespunzătoare a locurilor de lucru, 

crearea suportului legal şi operaţional pentru asigu-
rarea sănătăţii angajaţilor, independenţa fi nanciară şi 
asigurarea unor resurse sufi ciente pentru asigurarea 
funcţionării normale a instituţiei.

Potrivit situaţiei din 31.12.2009, 88,3% dintre cei 51 
angajaţi ai Agenţiei aveau studii superioare, ponderea 
cea mai mare fi ind a angajaţilor cu studii tehnice (24), 
urmaţi de cei cu studii economice (10), juridice (7) şi 
umaniste (4). Numărul angajaţilor a căror pregătire 
profesională se încadrează la secţiunea „altele” a fost de 
6 persoane.
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Pentru îndeplinirea misiunii sale, Agenţia are nevoie 
de un personal tânăr şi dinamic, pregătit să răspundă 
provocărilor existente pe piaţa comunicaţiilor electro-
nice. Acest deziderat se refl ectă în faptul că în anii 2008 
- 2009 Agenţia a angajat exclusiv specialişti cu vârste 
cuprinse între 20 şi 29 de ani. În prezent, acest personal 
care aduce un spor de creativitate şi inovaţie în activi-
tăţile Agenţiei, numără 20 de specialişti, ceea ce consti-
tuie 39,2% din numărul total al angajaţilor. Pe locul doi 
în topul segmentelor de vârstă, cu o pondere de 27,5%, 
se afl ă angajaţii cu vârste cuprinse între 40 şi 49 de ani, 
urmaţi de segmentul de vârstă cuprins între 30 şi 39 de 
ani (15,7% din totalul angajaţilor). Angajaţii cu vârste 
cuprinse între 50 şi 59 de ani deţin o pondere de 13,7% 
din numărul total al angajaţilor, iar cei cu vârste între 60 
şi 69 de ani – 3,9%. Această structură a categoriilor de 
vârstă permite Agenţiei să asigure o repartiţie echilibra-
tă a resurselor umane prin îmbinarea personalului cu 
un nivel ridicat de experienţă profesională cu angajaţii 
mai tineri care nu dispun de experienţa cuvenită.

10.2 date fi nanciare

Bugetul Agenţiei pentru anul 2009 a fost aprobat 
prin decizia Consiliului de Administraţie nr. 29 din 
14.11.2008 în mărime de 15996 mii lei. Această sumă 
a fost aprobată pentru a asigura activitatea conformă a 
Agenţiei şi independenţa ei fi nanciară.

Conform art.12 al Legii 241/2007, în 2009 bugetul 
Agenţiei a fost format din plăţile de reglementare şi 
monitorizare şi plăţile pentru resursele de numerotare 
atribuite. Cuantumul plăţii de reglementare şi moni-

Personalul 
ANRCETI

Personal
angajat

Din care cu studii Din total personal După vârstă

supe rioare
medii 

de specia-
litate

femei bărbaţi 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

Personal 
angajat
în procente

51
100%

45
88,24%

6
11,76%

23
45,1%

28
54,9%

20
39,22%

8
15,68%

14
27,45%

7
13,73%

2
3,92%

inclusiv:

Consiliul de 
Administraţie

3 3 - 0 3 - 1 2 - -

Conducători 
de subdiviziuni

12 12 - 5 7 - 3 2 3 0

Specialişti 30 30 - 16 14 20 3 6 3 2

Personal tehnic 
şi de serviciu

6 0 6 2 4 - 1 4 1 -

torizare pentru anul 2009 a constituit 0,15 la sută din 
volumul venitului provenit din activităţile practicate 
în domeniul comunicaţiilor electronice de către fur-
nizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.

Sursa: 

tab. 6 Date despre resursele umane ale Agenţiei, situaţia din 31.12.2009

tab. 7  Date despre bugetul Agenţiei pentru 
anul 2009

INDICATORI
Planifi cat 

suma 
(mii lei) 

Efectiv 
suma

(mii lei) 

Îndepli-
nirea

(%)

1. Venituri 15 996 14 317,1 89,50 

2. Cheltuieli 15 996 11 777,4 73,63 

Dat fi ind faptul că în primele două trimestre ale anului 
2009 s-au profi lat tendinţe de stagnare a pieţelor de co-
municaţii electronice, tendinţe cauzate de efectele crizei 
economico – fi nanciare din ţară, Agenţia nu a acumulat 
surse fi nanciare sufi ciente la capitolul venituri. Totodată, 
în perioada de raport Agenţia a manifestat prudenţă în 
efectuarea cheltuielilor prevăzute de bugetul său.

Executarea bugetului Agenţiei pentru anul 2009 a fost 
verifi cată de compania de audit „Audit Atlant”. Aceasta 
nu a depistat derogări de la normele evidenţei conta-
bile şi a actelor normative în vigoare. Raportul auditu-
lui independent a fost prezentat Guvernului la fi nele 
lunii februarie 2010.
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Fig. 1 Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice, în funcţie de volumul vânzărilor, în mil. lei

Servicii de difuzare şi retransmisie 
a programelor audiovizuale

Servicii de acces la Internet 
şi transmisiuni de date

Servicii de telefonie fixă
Servicii de telefonie mobilă

TOTAL

Sursa: 

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

EVOLUŢIA PIEŢELOR DE COMUNICAŢII 
ELECTRONICE ÎN ANUL 2009

1  DESCRIERE GENERALĂ

În 2009, volumul total al vânzărilor pe cele patru 
pieţe de comunicaţii electronice monitorizate de 
Agenţie – de telefonie fixă, telefonie mobilă, de ac-
ces la Internet, de difuzare şi retransmise a progra-
melor audiovizuale – a înregistrat, comparativ cu 
anul 2008, o scădere uşoară de 1,7% şi a constituit 
5 630,1 mil. lei. Raportat la valoarea produsului in-
tern brut al ţării din anul 2009, volumul vânzărilor a 
constituit circa 9,4%.

Descreşterea înregistrată a fost cauzată, în temei, de 
diminuarea vânzărilor pe pieţele de telefonie fi xă, de 
difuzare şi retransmise a programelor audiovizuale, 
precum şi de reducerea ritmului de creştere a vânză-
rilor pe piaţa de telefonie mobilă. Acest indicator pe 
piaţa dată a crescut cu 4% şi a constituit 3 033,6 mil. lei. 
Cea mai semnifi cativă creştere a fost atestată pe piaţa 
serviciilor de acces la Internet. Valoarea acestei pieţe a 
sporit cu 19,2% şi a atins cifra de 436,4 mil. lei.
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Servicii de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale

Servicii de acces la Internet şi transmisiuni de date

Servicii de telefonie fixă

Servicii de telefonie mobilă

4,1 %
7,8 %

34,2 %

53,9 %

Sursa: 

Fig. 2 Structura pieţei de comunicaţii electronice, 
în funcţie de vânzări

Ponderea telefoniei mobile în structura pieţei de co-
municaţii electronice a crescut cu 3 puncte procentu-
ale (p. p.) şi a constituit 53,9%, iar serviciile de acces 
la Internet – cu 1,4 p. p. şi au alcătuit 7,8%. Totodată, 
ponderea telefoniei fi xe a scăzut cu 4,4 p. p. şi a consti-
tuit 34,2%, iar a serviciilor de difuzare şi retransmise a 
programelor audiovizuale s-a menţinut la nivelul anu-
lui 2008 şi a alcătuit 4,1%.

Deşi trendul vânzărilor pe cele patru pieţe de comuni-
caţii electronice a fost, în 2009, diferit, numărul utiliza-
torilor de servicii a continuat să crească. Numărul total 
al acestora a sporit, faţă de 2008, cu 10,7% şi a atins 
cifra de 4 mil. 353 mii.
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Fig. 3 Evoluţia numărului de utilizatori ai serviciilor de comunicaţii electronice, în mii
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Sursa: 

Fig. 4 Structura pieţei de comunicaţii electronice, 
în funcţie de numărul de utilizatori

Potrivit datelor statistice, 64% din numărul total al be-
nefi ciarilor de servicii de comunicaţii electronice sunt 
utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă, 26,1% - de 
telefonie fi xă, 4,7% - de acces la Internet şi 5,2% - ai 
serviciilor TV prin cablu (Figura 4).

Urmare a creşterii numărului de utilizatori ai serviciilor 
de comunicaţii electronice ratele de penetrare a servi-
ciilor de telefonie mobilă s-a ridicat la 78,1%, de telefo-
nie fi xă – la 31,9%, de acces fi x la Internet – la 5,7% şi a 
serviciilor TV prin cablu – la 6,34%.
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Fig. 6 Evoluţia investiţiilor efectuate în pieţele de comunicaţii electronice, în mil. lei
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În anul de referinţă, volumul total al investiţiilor efec-
tuate în dezvoltarea pieţelor de comunicaţii electro-
nice s-a redus, faţă de 2008, cu 10,9% şi a însumat 
1750 mil. lei. Această evoluţie a fost cauzată, în temei, 
de diminuarea investiţiilor în telefonia fi xă, mobilă 
şi serviciile de difuzare şi retransmisie a programe-
lor audiovizuale. Cei mai mari investitori au fost trei 

companii de comunicaţii electronice „Moldtelecom” 
S.A., „Orange Moldova” S.A. şi „Moldcell” S.A. care îm-
preună au asigurat 95,5% din totalul investiţiilor. 
„Moldtelecom”S.A. a investit 742,8 mil. lei sau 42,4% 
din total, „Orange Moldova” S.A.- 692,3 mil. lei sau 
39,6%, iar „Moldcell”S.A. - 235,4 mil. lei sau 13,5% din 
totalul investiţiilor.
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În 2009, cele mai semnifi cative investiţii au fost efec-
tuate în reţelele mobile – 1 136 mil. lei sau 64,9% din 
total. Investiţiile în serviciile de acces la Internet au 
crescut cu 56,2% şi au alcătuit 238,6 mil. lei. Totoda-
tă, volumul investiţiilor în reţelele fi xe au scăzut cu 
29,8% şi au constituit 340,8 mil. lei, iar în reţelele au-
diovizuale – s-au redus cu 41,3% şi au însumat 34,2 
mil. lei.

2  TELEFONIE FIXĂ

2.1 descriere generală

În anul 2009, pe piaţa serviciilor de telefonie fi xă au 
activat 19 furnizori, cu trei furnizori mai mulţi decât în 
2008. Principalul jucător pe această piaţă a continuat 
să fi e „Moldtelecom” S.A. În acelaşi an pe piaţa dată a 
intrat „Orange Moldova” S.A., care a achiziţionat în de-
cembrie 2008 compania „Telemedia Group” S.A.

În această perioadă, volumul total al vânzărilor pe piaţa 
de telefonie fi xă a scăzut al doilea an consecutiv, ajun-
gând la 1 927 mil. lei. Acest indicator s-a micşorat, în 
raport cu anul 2008, cu 12,74%.

Cifra de afaceri a furnizorilor alternativi a constitu-
it 36,43 mil. lei sau 1,89% din piaţa de telefonie fi xă, 
înregistrând o scădere, faţă de anul 2008, cu 39,40%. 
Vânzările furnizorului istoric „Moldtelecom” S.A. s-au 
redus cu 12%, ajungând la 1 891 mil. lei. Urmare a scă-
derii semnifi cative a vânzărilor efectuate de furnizorii 
alternativi, „Moldtelecom” S.A. şi-a consolidat poziţia 
pe piaţa serviciilor de telefonie fi xă. Cota de piaţă a 
acestuia a crescut de la 97,28%, în 2008, la 98,11%, în 
anul 2009.

Servicii de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale

Servicii de acces la Internet şi transmisiuni de date

Servicii de telefonie fixă

Servicii de telefonie mobilă

2,0 %
13,6 % 19,5 %
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Sursa: 

Fig. 7 Structura pieţei de comunicaţii electronice, 
în funcţie de investiţiile efectuate
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Fig. 8 Evoluţia pieţei de telefonie �xă, în funcţie de cifra de afaceri, în mii lei
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Cea mai mare cotă în structura cifrei de afaceri înregistra-
tă de furnizorii serviciilor de telefonie fi xă - 50% - a revenit 
veniturilor obţinute din apelurile internaţionale (Figura 9). 

Pe locul doi cu 16,4% s-au plasat veniturile provenite din 
apelurile spre reţelele mobile, iar pe locul trei cu 11,8 % - 
veniturile obţinute din vânzările abonamentelor.
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Fig. 9 Structura veniturilor obţinute din serviciile furnizate

Odată cu reducerea vânzărilor efectuate de furnizorii de te-
lefonie fi xă, a scăzut şi venitul mediu lunar (ARPU) al acesto-
ra. Astfel, acest indicator s-a micşorat, faţa de cel înregistrat în 
anul 2008, cu 24,79 lei sau cu 14,78% şi a constituit 142,96 lei.

2.2 abonaţi. rate de penetrare

În 2009, numărul abonaţilor la serviciile de telefonie fi xă 
a crescut, faţă de 2008, cu 24 165 sau cu 2,17% şi a atins 
cifra de 1139 mii. „Moldtelecom” S.A. a conectat la reţea-
ua sa 22,05 mii de abonaţi noi sau 91,26% din totalul co-

nectărilor nete, ajungând la 1110,3 mii abonaţi. Furnizo-
rii alternativi au conectat 2,1 mii abonaţi noi, sau 8,74% 
din totalul conectărilor nete, şi au ajuns la suma totala 
de 28,4 mii abonaţi. Dintre furnizorii alternativi, cei mai 
mulţi abonaţi au avut „Arax-Impex” S.R.L., cu o cotă de 
piaţă de 0,83%, şi „Sicres” SRL, cu o cota de 0,42%.

Datorită creşterii numărului de abonaţi la serviciile de 
telefonie fi xă, rata de penetrare a acestor servicii, ra-
portată la 100 de locuitori, a sporit de la 31,2% în 2008, 
la 31,92%, în 2009 (Figura 10).
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În 2009, „Moldtelecom” S.A., după numărul de abonaţi, 
a continuat să deţină cea mai mare cotă de piaţă – de 

97,5%. Furnizorii alternativi au împărţit înpreună o cotă 
de piaţă de 2,5% (Tabelul 1).

2.3 date despre volumul de trafi c

În anul de referinţă, volumul total al trafi cului în reţelele 
de telefonie fi xă s-a micşorat faţă de 2008 cu 11,38% şi 
a constituit 4 408 mil. minute (Figura 11).

Această descreştere a fost cauzată de diminuarea vo-
lumului majorităţii tipurilor de trafi c. Astfel, trafi cul din 
reţelele proprii ale furnizorilor de telefonie fi xă s-a di-
minuat cu 5,3%, cel de interconectare - cu 29%, iar cel 
internaţional - cu 18,64%.

furnizorul 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

Moldtelecom 100,00% 99,41% 98,64% 97,87% 97,67% 97,50%

Arax-Impex 0,00% 0,00% 0,28% 0,62% 0,64% 0,83%

Sicres 0,00% 0,00% 0,30% 0,58% 0,56% 0,42%

Riscom 0,00% 0,01% 0,24% 0,28% 0,29% 0,30%

Calea Ferată din Moldova 0,00% 0,57% 0,43% 0,44% 0,36% 0,29%

Orange Moldova 0,00% 0,00% 0,08% 0,10% 0,33% 0,26%
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Fig. 11 Evoluţia tra�cului pe piaţa telefoniei �xe, în mii minute
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Sursa: 

tab. 1 Cotele de piaţă ale furnizorilor care deţin, după numărul de abonaţi, peste 0,1% din piaţă
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Fig. 12 Evoluţia structurii tra�cului în reţelele �xe

În 2009, structura trafi cului în reţelele fi xe a suferit mici 
schimbări faţă de situaţia din anul 2008 (Figura 12). Ast-
fel, ponderea trafi cului în reţeaua proprie a furnizorilor 

a crescut cu 4,63 p.p., iar ponderea trafi cului de inter-
conectare şi a celui internaţional a scăzut cu 3,35 p.p. 
şi, respectiv 1,28 p.p.

3  TELEFONIE MOBILĂ

3.1 descriere generală

În 2009, pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă au acti-
vat patru furnizori: „Orange Moldova”S.A., „Moldcell”S.A., 

„Eventis Mobile” S.R.L., în standardul GSM, şi „Moldtele-
com” S.A., în standardul CDMA 2000 (Tabelul 2).

Sursa: 

tab. 2 Furnizorii de servicii publice de telefonie mobilă și tehnologiile utilizate de aceștia

furnizOr gsm cdma 1x/
ev-dO gPrs edge hsPa

 „Orange moldova” s.a.

 „moldcell” s.a.

 „moldtelecom” s.a.

 „eventis mobile” s.r.l.
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În anul de referinţă, venitul total al vânzărilor efectuate 
pe piaţa serviciilor de telefonie mobile a crescut, faţă 
de 2008, cu 4 la sută sau cu 118,9 mil. lei şi a atins cifra 
de 3 033,6 mil. lei.

Trendul de creştere de 4% a fost determinat ex-
clusiv de majorarea vânzărilor efectuate de „Oran-
ge Moldova” S.A.. Compania dată a sporit volumul 

vânzărilor cu 11%: de la 1 997,02 mil., în 2008, la 2 
217,7 mil. lei, în 2009. Vânzările „Moldcell” S.A. s-au 
redus cu 8,2%, iar ale „Moldtelecom” S.A.- cu 25,1%. 
Cifra de afaceri de 11,9 mil. lei a companiei „Eventis 
Mobile” S.R.L., deşi a fost cu 36,9% mai mare decât în 
2008, nu a influenţat semnificativ indicatorii pieţei 
(Figura 13).
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Fig. 16 Evoluţia venitului mediu per utilizator (ARPU), în lei moldoveneşti

În structura cifrei de afaceri a furnizorilor de tele-
fonie mobilă cea mai semnificativă cotă - de 56,9% 
- a revenit vânzărilor de servicii vocale. Veniturile 
obţinute din serviciile de interconectare au alcătu-
it 32,1%, iar cele provenite din alte servicii – 10,9% 
(Figura 15).

Venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al celor patru 
companii de telefonie mobilă s-a micşorat cu 15,7 lei: 
de la 112,8 lei, în 2008, la 97,1 lei (8,7 USD*), în 2009. 
Cel mai mare ARPU – de 107,1 lei – a fost înregistrat de 
„Orange Moldova”S.A., iar cel mai mic – de 53,2 lei – de 
„Eventis Mobile” S.R.L.(Figura 16).

Scăderea venitului mediu lunar a fost cauzat de micşo-
rarea nivelului mediu al tarifelor la serviciile de telefo-
nie mobilă pentru utilizatorii fi nali şi diminuarea con-
sumului de servicii în prima jumătate a anului 2009 ca 
urmare a crizei economico – fi nanciare.

* În 2009, rata medie ofi cială de schimb al USD a fost de 11,1134 lei per 1 USD. Sursa BNM

În perioada de referinţă, a sporit gradul de aco-
perire a teritoriului şi al populaţiei cu semnal ra-
dio a reţelelor 2G (GSM/CDMA). Conform date-

lor prezentate de furnizori, la 31.12.2009 „Orange 
Moldova”S.A.acoperea cu semnal radio 98,8% 
din teritoriul republicii şi 99,4% din populaţie, 
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„Moldcell”S.A, – 97,15% şi, respectiv, 96,8%, „Mold-
telecom” S.A. – 96,0% şi, respectiv, 93,8%, şi „Eventis 
Mobile” S.R.L. – 11% din teritoriu şi 42% din popula-
ţie (Figura 17 şi 18).

În conformitate cu condiţiile de licenţă, furnizorii de te-
lefonie mobilă au obligaţia să asigure un nivel maxim 
de cădere a apelurilor ce nu depăşeşte 2%. În anul de 
referinţă, toţi furnizorii s-au încadrat în această limită 
admisibilă.
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Fig. 20 Evoluţia numărului de utilizatori de telefonie mobilă per furnizor

3.2 utilizatori. rate de penetrare

În 2009, numărul utilizatorilor de servicii de telefonie 
mobilă a crescut cu ritmuri mai mari decât volumul 
vânzărilor. Astfel, numărul total al utilizatorilor a sporit, 
faţă de 2008, cu 14,9% şi a atins cifra de 2 784,8 mii 
(Figura 19).

Urmare a creşterii numărului de utilizatori rata de pe-
netrare a serviciilor de telefonie mobilă a sporit, faţă de 
2008, cu 10,3 p. p. şi a ajuns la 78,1%.

Cel mai mare număr de conectări nete a fost înregis-
trat de „Orange Moldova»S.A.– 199,8 mii. „Moldcell”S.A. 
a conectat la reţeaua sa 166,8 mii abonaţi noi, iar 
„Moldtelecom”S.A. – 2,8 mii (Figura 20).
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Fig. 22 Structura pieţei, în funcţie de tipul utilizatorilor

Cea mai semnifi cativă cotă de piaţă, în funcţie de nu-
mărul de utilizatori, - de circa 65,6%, - a fost deţinută de 
„Orange Moldova”. S.A. „Moldcell” S.A. a avut o cotă de 
piaţă de circa 30,4% (Figura 21).

În anul de referinţă, a continuat creşterea ponderii nu-
mărului de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă 
pe bază de abonament. Numărul acestora raportat la 

numărul total al utilizatorilor a sporit cu 2,9 p. p.: de la 
24,8%, în 2008, la 27,7%, în 2009 (Figura 22).

3.3 date despre volumul de trafi c

În 2009, trafi cul de voce în reţelele publice mobile 
a crescut, faţă de anul 2008, cu 29,2% şi a ajuns la 
3,46 miliarde minute. Practic, toate tipurile de trafi c 
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Fig. 23 Evoluţia tra�cului în reţelele mobile, în mii minute
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Fig. 24 Structura tra�cului în reţelele mobile

în reţelele mobile, cu excepţia trafi cului spre reţele-
le fi xe, au înregistrat creşteri în raport cu anul 2008 
(Figura 23).

Scăderea volumului trafi cului bilateral cu reţelele fi xe 
(de intrare şi ieşire) a fost cauzată de substituţia apelu-
rilor în reţelele fi xe şi a celor între numerele fi xe şi mo-
bile cu apelurile de la mobil la mobil. Astfel, volumul 
total al trafi cului mobil-mobil a constituit circa 77% din 
trafi cul înregistrat în reţelele mobile.

Ponderea trafi cului în reţea (în interiorul unei reţele 
mobile) a crescut, faţă de anul 2008, cu 8,6 p. p. şi a 
constituit 67,2% din volumul total al trafi cului în reţele-
le mobile (Figura 24).

În structura trafi cului total originat în reţeaua mobilă 
proprie cea mai semnifi cativă pondere a apelurilor în 
reţea – de 85% - a fost înregistrată de „Orange Moldo-
va” S.A. În reţeaua „Moldcell” S.A. aceasta a constituit 
69%, a „Moldtelecom” S.A. – 28%, iar în reţeaua „Eventis 
Mobile” S.R.L. – 52%.
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Fig. 26 Evoluţia numărului de SMS expediate prin reţelele mobile, în mii

Numărul mesajelor (SMS) expediate, în raport cu situ-
aţia din 2008, a înregistrat o diminuare uşoară. Această 
evoluţie a fost determinată de scăderea numărului de 
SMS expediate de clienţii „Orange Moldova” S.A., fapt 
cauzat de reducerea tarifelor medii la serviciile de tele-
fonie mobilă şi de substituţia mesajelor SMS cu apelu-
rile vocale. Totodată, „Moldcell” S.A. a înregistrat o creş-
tere a acestui indicator cu 13,4% (Figura 26).

3.4 servicii multimedia mobile
În perioada de raport, numărul total al utilizatorilor 
de servicii multimedia furnizate în baza tehnologiilor 

GPRS/EDGE, CDMA 2000 1x EV-DO şi HSPA, inclusiv ac-
ces la Internet prin reţelele mobile, a crescut, faţă de 
2008, cu 42,3% şi a constituit circa 2 046 mii. Aceste 
servicii sunt utilizate pentru personifi carea telefoane-
lor mobile şi accesul la Internet (inclusiv de la ecranul 
telefonului mobil), pentru multiple aplicaţii precum ar 
fi : MMS, apeluri video, etc., care solicită capacităţile de 
transmisiuni date ale furnizorilor mobili.

Alte date despre serviciile de acces mobil în bandă lar-
gă sunt prezentate în capitolul ce urmează.
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Fig. 28 Cotele de piaţă ale furnizorilor, în funcţie de cifra de afaceri
* Datele din anii 2005-2008 reflectă situaţia „Telemedia Group”S.A., achiziţionată ulterior de către „Orange Moldova”S.A.

4.1 descriere generală

În 2009, pe piaţa serviciilor de acces la Internet şi trans-
misiuni de date au activat 50 de furnizori. Volumul 
vânzărilor pe această piaţă a crescut, faţă de 2008, cu 

19,2% şi a alcătuit 436,39 mil. lei (Figura 27). Cele mai 
semnifi cative creşteri ale vânzărilor pe piaţa serviciilor 
de acces la Internet au fost înregistrate de companiile 
„Moldtelecom” S.A., „Starnet” S.R.L. şi „Orange Moldova” 
S.A., care în decembrie 2008 a achiziţionat compania 

4  ACCES LA INTERNET ŞI TRANSMISIUNI DE DATE

„Telemedia Group”. S.A. „Moldtelecom” S.A. a avut o cifră 
de afaceri de 298,8 mil. lei, „Starnet” S.R.L. – de 40,5 mil. 
lei şi „Orange Moldova”S.A.– de 23,8 mil. lei. Cota de 

piaţă a „Moldtelecom” S.A. a crescut faţă de anul 2008, 
cu 2,6 p. p. şi a ajuns la 69%, iar cotele celorlalţi furnizori 
au înregistrat scăderi nesemnifi cative (Figura 28).
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Fig. 29 Evoluţia numărului de abonaţi la Internet la puncte �xe

4.2 abonaţi. rate de penetrare

În anul de referinţă, numărul abonaţilor la serviciile de 
acces la Internet la puncte fi xe a crescut, faţă de 2008, 
cu 30,6% şi a ajuns la 203,5 mii. Dintre aceştia circa 187 
mii (91,86%) sunt abonaţi la serviciile în bandă largă, iar 
16,5 mii (8,14%) - la serviciile de Internet prin dial-up 
(Figura 29).

În comparaţie cu situaţia din 2008, numărul abonaţi-
lor la serviciile în bandă largă s-a majorat cu 62,4%, iar 
celor al Internetului prin dial-up a scăzut de două ori. 
Această evoluţie a fost cauzată de sporirea gradului de 
disponibilitate a serviciilor în bandă largă, de reduce-
rea tarifelor la aceste servicii pentru utilizatorii fi nali şi 
de efectul de substituţie a serviciilor dial-up cu servici-
ile în bandă largă la puncte fi xe şi mobile (Figura 30).
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Fig. 32 Cotele de piaţă ale furnizorilor, în funcţie de numărul de abonaţi

În anul de referinţă, rata de penetrare a serviciilor de 
acces la Internet la puncte fi xe, raportată la 100 de lo-
cuitori, s-a majorat cu 1,32 p. p. şi a constituit 5,7%, iar 
cea a serviciilor de acces la Internet în bandă largă – cu 
2 p. p. şi a alcătuit 5,23% (Figura 31).

4.3 acces la internet în bandă largă

În 2009, segmentul servicii acces la Internet în bandă lar-
gă a crescut cu 62,4%: de la 115,12 mii abonaţi, în 2008, 
la 187 mii, în 2009. Cea mai mare cotă a acestei pieţe - de 
71,5% - a deţinut-o „Moldtelecom”S.A. (Figura 32).
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Fig. 33 Cotele furnizorilor în conectările de noi abonaţi la serviciile de bandă largă

În perioada de raport, cel mai mare număr de co-
nectări nete a fost înregistrat de „Moldtelecom”S.A. 
– 71,1%. „Starnet”S.R.L. a conectat 20,8% din numărul 
total de abonaţi noi, iar ceilalţi furnizori împreună – cir-
ca 8% (Figura 33).

Cea mai răspândită tehnologie de acces la Inter-
net în bandă largă la puncte fixe continuă să fie 
ADSL. În 2009, circa 76% din toate conexiunile la 
Internet în bandă largă au fost în baza ADSL (Fi-
gura 34).
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Fig. 36 Ratele de penetrare broadband în R. Moldova şi în unele ţări ale UE
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Cel mai mare număr de abonaţi la serviciile în bandă 
largă la puncte fi xe a fost asigurat de tehnologia ADSL 
– 141,5 mii abonaţi (Figura 35), în creştere cu 57,2% 
faţă de 2008.

Totodată, în 2009 reţelele optice (FTTx) au constituit 
cea mai dinamică tehnologie de acces în bandă largă 
la puncte fi xe. Cea mai mare parte a furnizorilor utili-
zează această tehnologie sub forma de FTTB (fi bră op-
tică până la clădire) şi Ethernet de ultima milă. În 2009, 

numărul abonaţilor prin FTTB a sporit cu 105%, această 
creştere fi ind determinată, în principal, de conectările 
efectuate în mun. Chişinău.

În anul de referinţă, rata de penetrare a serviciilor de 
acces la Internet la puncte fi xe s-a majorat cu 1,33 p. 
p. şi a constituit 5,70%, iar cea a serviciilor de acces la 
Internet în bandă largă – cu 2 p.p şi a alcătuit 5,23%. 
Deşi ultimul indicator a crescut, valoarea acestuia 
este foarte mică în comparaţie cu situaţia din ţările 
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Uniunii Europene, unde rata medie de penetrare a 
serviciilor de acces în bandă largă depăşeşte 23,5% 
(Figura 36).

Dezvoltarea teritorială a serviciilor în bandă largă se ca-
racterizează printr-o înaltă concentrare a abonaţilor în 

mun. Chişinău, unde se afl ă mai mult de jumătate din 
abonaţii la aceste servicii – 106,3 mii abonaţi (56,7% 
din total). (56,7%). Numărul de abonaţi raportat la 100 
menaje constituie în mun. Chişinău 43,3, iar în majo-
ritatea raioanelor acest indicator variază între 5 şi 15. 
(Tabelul 3).

Sursa: 

tab. 3 Accesul la serviciile în bandă largă, în funcţie de teritoriu și tehnologiile utilizate

4.4 acces la internet mobil în bandă largă

În 2009, serviciul de acces la Internet mobil în bandă 
largă, a fost prestat de trei furnizori de comunicaţii 

mobile. Companiile „Orange Moldova” S.A. şi „Moldcell” 
S.A. au prestat servicii Internet în bandă largă prin teh-
nologia HSPA, iar „Moldtelecom” S.A - prin tehnologia 
CDMA EV-DO. Numărul total al utilizatorilor de Internet 

nr. de 
ordine

Unitatea
 administrativ-

teritorială

TOTAL 
abonaţi 

în BL

Penetrarea 
serviciilor 

în BL la 
100 menaje 

Abonaţi Tehnologiile de acces în BL

Prin 
ADSL

Prin
FTTB

Prin 
Cablu TV

Prin
Radio ADSL FTTB

LAN
Cablu

TV Radio

1 Municipiul Chişinău 106.354 43,3 61.699 35.789 8.186 680 58,0% 33,7% 7,7% 0,6%

2 Municipiul Bălţi 7.851 16,8 7.851 0 0 0 100% 0% 0% 0%

3 Raionul Anenii noi 2.937 11,1 2.937 0 0 0 100% 0% 0% 0%

4 Raionul Basarabeasca 1.211 12,8 1.211 0 0 0 100% 0% 0% 0%

5 Raionul Briceni 2.691 9,4 2.691 0 0 0 100% 0% 0% 0%

6 Raionul Cahul 4.028 11,0 4.028 0 0 0 100% 0% 0% 0%

7 Raionul Cantemir 1.657 9,5 1.657 0 0 0 100% 0% 0% 0%

8 Raionul Călăraşi 1.799 6,9 1.799 0 0 0 100% 0% 0% 0%

9 Raionul Căuşeni 2.342 8,0 2.342 0 0 0 100% 0% 0% 0%

10 Raionul Cimişlia 1.892 9,8 1.892 0 0 0 100% 0% 0% 0%

11 Raionul Criuleni 1.831 8,0 1.831 0 0 0 100% 0% 0% 0%

12 Raionul Donduşeni 837 4,6 837 0 0 0 100% 0% 0% 0%

13 Raionul Drochia 2.733 8,6 2.733 0 0 0 100% 0% 0% 0%

14 Raionul Dubăsari 689 6,7 689 0 0 0 100% 0% 0% 0%

15 Raionul Edineţ 2.775 9,3 2.775 0 0 0 100% 0% 0% 0%

16 Raionul Făleşti 1.659 5,2 1.659 0 0 0 100% 0% 0% 0%

17 Raionul Floreşti 1.803 5,5 1.803 0 0 0 100% 0% 0% 0%

18 Raionul Glodeni 1.166 5,4 1.166 0 0 0 100% 0% 0% 0%

19 Raionul Hînceşti 2.964 8,1 2.964 0 0 0 100% 0% 0% 0%

20 Raionul Ialoveni 3.821 13,3 3.821 0 0 0 100% 0% 0% 0%

21 Raionul Leova 1.309 8,2 1.309 0 0 0 100% 0% 0% 0%

22 Raionul Nisporeni 1.349 6,8 1.349 0 0 0 100% 0% 0% 0%

23 Raionul Ocniţa 1.462 6,9 1.462 0 0 0 100% 0% 0% 0%

24 Raionul Orhei 3.809 10,1 3.000 797 0 12 78,8% 20,9% 0,0% 0,3%

25 Raionul Rezina 1.459 9,0 1.459 0 0 0 100% 0% 0% 0%

26 Raionul Rîşcani 1.691 6,5 1.691 0 0 0 100% 0% 0% 0%

27 Raionul Sîngerei 2.052 7,1 2.052 0 0 0 100% 0% 0% 0%

28 Raionul Soroca 2.689 7,9 2.689 0 0 0 100% 0% 0% 0%

29 Raionul Străşeni 2.909 10,7 2.909 0 0 0 100% 0% 0% 0%

30 Raionul Şoldaneşti 748 4,9 748 0 0 0 100% 0% 0% 0%

31 Raionul Ştefan Vodă 1.586 6,9 1.586 0 0 0 100% 0% 0% 0%

32 Raionul Taraclia 1.470 11,6 1.470 0 0 0 100% 0% 0% 0%

33 Raionul Teleneşti 1.348 5,9 1.348 0 0 0 100% 0% 0% 0%

34 Raionul Ungheni 3.425 9,5 3.424 1 0 0 100% 0% 0% 0%

35 UTA Gagauz-Eri 6.627 14,9 6.627 0 0 0 100% 0% 0% 0%

 TOTAL 186.973 16,5 141.508 36.587 8.186 692 75,7% 19,6% 4,4% 0,4%
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Fig. 38 Evoluţia cifrei de afaceri în sectorul TV şi radio prin cablu/eter, mii lei
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mobil în bandă largă a constituit circa 80 mii. Dintre 
aceştia 61,93% sunt clienţi ai „Orange Moldova” S.A., 

30,37% - ai „Moldcell” S.A. şi 7,70% - ai „Moldtelecom” 
S.A (Figura 37).

5.1 descriere generală

În 2009, cifra de afaceri înregistrată de furnizorii serviciilor 
de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale a 

scăzut, faţă de 2008, cu 1,34% şi a ajuns la 232,77 mil. lei. 
Această evoluţie a fost cauzată de diminuarea vânzărilor 
pe pieţele serviciilor de difuzare şi retransmisie a progra-
melor televizate (TV) şi radiofonice prin eter. (Figura 38).

5  DIFUZARE ŞI RETRANSMISIE A PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE
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Fig. 39 Structura pieţei TV prin cablu, în funcţie de cifra de afaceri

Conform datelor prezentate de furnizori, cea mai mare 
pondere în cifră de afaceri – de 46,05% - a fost înre-
gistrată de sectorul servicii TV prin eter. Cota venituri-
lor provenite din furnizarea serviciilor TV prin cablu a 
constituit 41,07%, iar cea obţinută din serviciile radio 
prin eter – 12,83%. În sectorul radio prin cablu a fost 
înregistrată o cifra de afaceri de circa 109 mii lei, ceea 
ce constituie aproximativ 0,05% din volumul total al 
vânzărilor.

Venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor 
de servicii TV prin cablu a constituit 35,47 lei. Cel mai 
mare furnizor de pe acest segment de piaţă – „Sun Com-
munications” S.R.L. - a înregistrat un ARPU de 42,16 lei.

În anul de referinţă, cele mai importante cote pe piaţa ser-
viciilor TV prin cablu, în funcţie de cifra de afaceri, au fost 
deţinute de următorii furnizori: „Sun Communications” S.R.L. 
– 55,26% (+3,95 p. p.), „AMT” S.R.L. – 7,22% (-4,87 p. p.), Cen-
trul Tehnic Comercial „ALFA” – 4,17% (+0,02 p. p.) (Figura 39).
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5.2 abonaţi. structură și evoluţie

Datele statistice prezentate de furnizorii serviciilor TV 
prin cablu şi prin eter codifi cat (în standardul MMDS) ara-
tă, că numărul abonaţilor la aceste servicii s-a redus, faţă 
de 2008, cu 4,51% şi a ajuns la 226 mii, dintre care 18,3 
mii – sunt utilizatori ai serviciilor TV digital. (Figura 40). 
Rata de penetrare a serviciilor TV multicanal raportată la 
100 locuitori a scăzut cu circa 0,57 p. p. şi a alcătuit 6,34%.

Cea mai mare parte a furnizorilor de servicii TV prin ca-
blu au activat în centrele raionale şi în localităţi rurale, 
iar 17 - în mun.Chişinău.

Cei mai mulţi utilizatori ai serviciilor TV multicanal - 
60,68% - locuiesc în mun. Chişinău, 10,60% - în mun.Băl-
ţi, iar 28,72% - în alte localităţi ale republicii (Figura 41).

În acelaşi an au fost înregistraţi 2544 de abonaţi la ser-
viciile de televiziune digitală prin satelit (DTH).

Mai bine de 55% din abonaţii la serviciile TV multicanal 
au avut acces la peste 50 de canale TV (Figura 43).

Descreşterea principalilor indicatori (vânzări, abonaţi, 
rate de penetrare) ai pieţei serviciilor de difuzare şi re-
transmisie a programelor audiovizuale a fost provocată 
de efectele crizei economico-fi nanciare din anul 2009. 
Agenţia consideră că în 2010 se va produce recuperarea 
acestui segment de piaţă, în particular pe seama pro-
movării şi implementării mai rapide a serviciilor audiovi-
zuale multicanal, precum ar fi  TV prin cablu, IPTV şi DTH.

În funcţie de numărul de utilizatori, cota cea mai 
mare pe piaţa serviciilor TV prin cablu - 49,17%,- a 
fost deţinută de „Sun Communications” S.R.L. Alte 
două companii – Centrul Tehnic Comercial „ALFA” şi 
„AMT” S.R.L. – au deţinut cote de 8,61 şi, respectiv, 
2,98%, iar restul furnizorilor -cote mai mici de 1% (Fi-
gura 42).

În 2009, majoritatea absolută a utilizatorilor de servicii 
TV multicanal – 97,6% - au fost abonaţi la serviciile TV 
prin cablu, iar 2,4% - la serviciile TV prin eter codifi cat. 
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În 2009, pentru prima dată în ultimii zece ani, valoa-
rea pieţei de comunicaţii electronice a înregistrat o 
scădere uşoară de 1,7%. Acest trend a fost cauzat, în 
principal, de diminuarea bruscă a vânzărilor pe piaţa 
telefoniei mobile în primul trimestru şi a celor de pe 
piaţa telefoniei fi xe în primul semestru al anului 2009, 
proces determinat în cea mai mare parte de reducerea 
consumului de servicii de către utilizatorii fi nali ca ur-
mare a crizei economice. Totodată, scăderea vânzărilor 
pe piaţa telefoniei mobile a fost generată şi de micşo-
rarea tarifelor la serviciile furnizate de companiile mari. 
Diminuarea valorii pieţei de telefonie fi xă a fost infl u-
enţată, de asemenea, de factorul substituţiei fi x-mobil, 
prin care trafi cul a migrat din reţelele fi xe spre reţelele 
mobile.

Potrivit datelor statistice, în cursul semestrului doi al 
anului 2009 piaţa de comunicaţii electronice a început 
să arate semne de creştere, fapt care i-au permis să 
recupereze o parte din scăderea înregistrată în prima 
jumătate a anului.

Pentru 2010 Agenţia prognozează o creştere a pie-
ţei de comunicaţii electronice de 5-8%. Acest trend 
va fi susţinut de majorarea volumul de vânzări pe 
pieţele de telefonie mobilă, de acces la Internet, de 
difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale. 
Potrivit estimărilor, cea mai mare creştere în valoare 
absolută va înregistra piaţa de telefonie mobilă. Nu-
mărul de utilizatori ai acestui tip de telefonie se va 
majora cu circa 12% şi va depăşi cifra de trei milioa-
ne, iar rata de penetrare a acestor servicii va atinge 
86-88%.

Agenţia consideră că piaţa telefoniei fi xe va înregistra 
în 2010 o stabilizare şi o mică creştere în raport cu situ-
aţia anului 2009. Numărul de abonaţi la serviciile de te-

lefonie fi xă va spori maximum cu 1,5%, iar penetrarea 
acestor servicii nu va depăşi 32%.

Totodată, Agenţia estimează că în 2010 cea mai dina-
mică evoluţie se va produce pe piaţa accesului în ban-
dă largă. Deşi rata de penetrare a serviciilor de acces la 
Internet în bandă largă la puncte fi xe a ajuns în 2009 
la 5,2%, acest indicator este mult sub media de 23,5% 
înregistrată în ţările din Uniunea Europeana. În prezent, 
există rezerve enorme pentru creşterea acestei pieţe, 
în special prin promovarea de către furnizori a oferte-
lor convergente de date, voce, video şi mobil. Potrivit 
estimărilor Agenţiei, numărul abonaţilor la serviciile 
în bandă largă se va majora cu peste 45% şi va atinge 
cifra de 270 mii. Cel mai rapid va creşte numărul de 
utilizatori în localităţile din afara mun. Chişinău, unde 
acesta ar putea să se dubleze.

Agenţia consideră că în 2010 practic se va încheia pro-
cesul de trecere a utilizatorilor de la conexiunile de tip 
dial-up la serviciile de acces în bandă largă. Numărul 
utilizatorilor de Internet în bandă îngustă se va micşora 
cel puţin de trei ori, iar ponderea utilizatorilor de acces 
în bandă largă va fi  de peste 98%.

Agenţia estimează, de asemenea, creşterea rapidă a 
numărului de utilizatori ai serviciilor mobile în bandă 
largă. Potrivit rapoartelor statistice, furnizorii de telefo-
nie mobilă au înregistrat, în 2009, circa 80.000 de uti-
lizatori de Internet mobil în bandă largă. În anul 2010 
numărul acestor utilizatori va creşte cu cel puţin 80%.

Aceleaşi estimări arată că în 2010 piaţa serviciilor de 
difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale va 
fi  marcată de o dezvoltare mai dinamică a serviciilor TV 
multicanal digitale, precum ar fi  TV digital prin cablu, 
IPTV, DTH.

6  CONCLUZII. PROGNOZE PENTRU ANUL 2010




