NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la proiectul de analiză a pieței de furnizare cu ridicata a serviciilor de
acces de înaltă calitate la puncte fixe și la proiectul de Hotărâre a Consiliului de
Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a pieței
date
În conformitate cu articolul 57 din Legea comunicaţiilor electronice nr.241 din
15.11.2007, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), identifică pieţele relevante şi efectuează analize de
piaţă pe aceste pieţe în scopul determinării faptului dacă piaţa relevantă este suficient de
competitivă şi al impunerii, menţinerii, modificării ori retragerii obligaţiilor speciale
preventive.
De asemenea, ANRCETI defineşte metodologia şi criteriile de identificare a
pieţelor relevante şi identifică aceste pieţe, luând în considerare condiţiile naţionale
specifice.
După identificarea pieţelor relevante, ANRCETI efectuează analiza detaliată a
acestor pieţe, astfel încât să ia decizii cu privire la desemnarea furnizorilor cu putere
semnificativă pe pieţele relevante şi să impună obligaţii corespunzătoare.
În conformitate cu punctul 1.1.5 din Planul de activitate al ANRCETI pentru anul
2017 aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 36 din 29 decembrie 2016,
ANRCETI urma să efectueze identificarea și analiza pieței cu ridicata a unor segmente
terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie
de capacitate închiriată sau rezervată (Piața 6).
Menționăm că această piață face parte din lista piețelor relevante din
Recomandarea Comisiei Europene 2007/879/EC privind piețele relevante de produse și
de servicii din sectorul comunicațiilor electronice care pot face obiectul unei reglementări
ex ante.
Odată cu trecerea a 7 ani de la ultima revizuire a Recomandării privind piețele
relevante (Recomandarea 2007/879/EC), Comisia, pe 9 octombrie 2014, a adoptat o nouă
Recomandare cu privire la piețele relevante de produse și servicii din sectorul
comunicațiilor electronice susceptibile reglementării preventive (în continuare
Recomandarea 2014/710/EU).
În urma consultărilor publice a Recomandării 2014/710/EU, a studiului de experți
(Ecorys, Idate, Icri: Future electronic communications markets subject to ex ante

regulation, Final report, 18.9.20131) furnizat Comisiei, și a discuțiilor Comisiei cu Grupul
de lucru a experților BEREC s-a ajuns la concluzia că Piața 6 din Recomandarea
2007/879/EC este în continuare susceptibilă reglementării ex-ante. Părțile interesate au
accentuat totuși asupra necesității redefinirii pieței relevante menționate, având în vedere
evoluția pieței, dezvoltarea tehnologică, utilizatorul-țintă al produselor de pe piața dată.
Piața furnizării cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate constituie o
piață de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces la puncte fixe. Recomandarea
2014/710/UE propune autorităților de reglementare o nouă abordare în ceea ce privește
definirea și analiza piețelor relevante în care sunt prezente servicii cu ridicata de acces la
puncte fixe. Aceste piețe au fost divizate convențional în:
-

-

Mass-market: piețe relevante cu servicii de acces de larg consum, în care piața
4 din Recomandarea 2007/879/CE a fost redefinită în piața de furnizare cu
ridicata de servicii de acces local la puncte fixe (Piața 3a), iar piața 5 din
Recomandarea 2007/879/CE a fost redefinită în piața de furnizare cu ridicata
de servicii de acces central la puncte fixe (Piața 3b); și
High-quality access: piață relevantă cu servicii de acces de înaltă calitate, unde
piața 6 din Recomandarea 2007/879/CE a fost redefinită în piața de furnizarea
cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe (Piața 4).

Nota explicativă la Recomandarea 2014/710/UE menționează că divizarea dată a
fost necesară ca urmare a analizei cererii serviciilor de acces la puncte fixe atât pe piața
cu ridicata, cât și pe piața cu amănuntul. Analiza efectuată a demonstrat că există o
diferență semnificativă între caracteristicile produselor solicitate de utilizatorii finali
persoane fizice și persoane juridice pe piața furnizării serviciilor de acces la puncte fixe.
Conform notei explicative la Recomandarea 2014/710/EU, parametrii tehnici și de
calitatea care diferențiază produsele piețelor de acces la puncte fixe în cele de larg
consum și cele de înaltă calitate sunt: capacitatea dedicată de transmisie a datelor (care
rezultă în viteze simetrice de download/upload), existența acordurilor privind calitatea
serviciilor (SLA), securitatea, robustețea și latența conexiunii furnizate.
Caracteristicile date ale serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe
corespund celor de pe piața de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii
închiriate. Astfel, în Recomandarea 2014/710/EU, Piața 6 “furnizare cu ridicata a unor
segmente terminale de linii închiriate” din Recomandarea 2007/879/EC a fost redefinită,
astfel:
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Piața 4: furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe
(WHQA – wholesale high-quality access provided at a fixed location).
Ținând cont de cele menționate, ANRCETI și-a propus efectuarea analizei pieței
din perspectiva Recomandării 2014/710/UE, adică a pieței serviciilor de acces de înaltă
calitate la puncte fixe.
Pentru efectuarea prezentei analize de piaţă, ANRCETI a expediat spre completare
furnizorilor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice un Chestionar de
date statistice privind segmentele terminale de liniile închiriate. Chestionarul dat precum
şi Instrucţiunea privind completarea acestuia au fost expuse pe pagina de Internet a
ANRCETI în perioada 01.08.2017 – 25.08.2017.
Urmare a analizei privind identificarea pieței, ANRCETI a ajuns la concluzia că
piaţa furnizării cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe cuprinde
serviciile de furnizare a segmentelor terminale de linii închiriate, indiferent de legăturile
de transmisie, tehnologiile utilizate şi capacităţi de transmisie, pentru punerea la
dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată. Limitele geografice ale pieței menționate
au fost determinate drept teritoriul naţional, iar Testul celor trei criterii a demonstrat că
această piaţă este susceptibilă reglementării preventive.
Analiza detaliată, în care au fost examinate o serie de criterii pe care ANRCETI le
consideră corespunzătoare pentru piața dată, a arătat că S.A.„Moldtelecom” deține putere
semnificativă pe piața furnizării cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la
puncte fixe şi urmează a fi desemnată de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI
drept furnizor cu putere semnificativă pe piața dată.
În urma analizei, în conformitate cu articolul 61 din Legea nr. 241/2007,
ANRCETI are dreptul să impună, să menţină, să modifice sau să revoce obligaţiile faţă de
furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.
Astfel, în urma analizei efectuate, ANRCETI a ajuns la concluzia necesității
menținerii obligațiilor speciale preventive impuse anterior în sarcina S.A.„Moldtelecom”
pe Piața furnizării cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de
tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată
(Piaţa 6), cu aplicarea modificărilor ce se impun, în legătură cu redenumirea pieței
relevante.
Proiectul de analiză a pieței de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă
calitate la puncte fixe și proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al
ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a pieței date au fost supuse
consultării publice în perioada 05.12.2017 - 22.12.2017.

În cadrul consultării publice au parvenit propuneri din partea S.A.„Moldtelecom”.
Deciziile luate pe marginea comentariilor şi propunerilor au fost reflectate în Sinteza
recomandărilor care vizează analiza pieței menționate..
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