
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
 

la proiectele Hotărârilor Consiliului de Administraţie al ANRCETI 
 

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

individuale de telefonie fixă 
şi 

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

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

În temeiul acestor prevederi au fost elaborate proiectele Hotărârilor privind desemnarea 
furnizorilor de servicii de telefonie fixă cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor 
voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi cu privire la desemnarea furnizorilor de servicii de 
telefonie mobilă cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele 
individuale de telefonie mobilă. 

Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă a fost identificată 
prin Hotărârea ANRCETI nr.21 din 15.07.2010. Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele 
individuale de telefonie mobilă a fost identificată prin Hotărârea ANRCETI nr.20 din 15.07.2010. 

Proiectele de Hotărîri privind desemnarea furnizorilor de servicii de telefonie fixă şi mobilă 
drept furnizori cu putere semnificativă pe pieţele relevante au fost elaborate ţinând cont de analizele 
detaliate ale pieţelor date: Analiza pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de 
telefonie fixă şi Analiza pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie 
mobilă. În aceste Analize se evaluează gradul de concurenţă, se determină furnizorii care deţin 
puterea semnificativă pe aceste pieţe, şi se determină riscurile de distorsionare a pieţei, precum şi 
identificarea obligaţiilor specifice preventive ce urmează a fi impuse în scopul prevenirii acţiunilor 
ce pot dăuna concurenţei. 

La efectuarea analizei pentru a stabili dacă furnizorul (sau furnizorii) au putere semnificativă 
pe piaţa relevantă, ANRCETI a analizat fiecare dintre criteriile prevăzute în Anexa 1 a 
Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor 
electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere 
semnificativă pe aceste pieţe, bazate pe situaţia actuală de pe pieţele analizate. În fiecare caz, 
ANRCETI a evaluat prin raţionamente importanţa criteriului pe piaţa respectivă şi a analizat de 
asemenea dacă criteriul sprijină sau nu ipoteza conform căreia furnizorii de servicii de telefonie fixă 
şi mobilă, au putere semnificativă pe piaţa respectivă. Analiza efectuată a permis ANRCETI să 
testeze ipoteza privind puterea semnificativă atât calitativ, cât şi semi-cantitativ.  

Astfel, analizele efectuate au demonstrat că furnizorii nominalizaţi au acumulat un scor mai 
mare de 0 (pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă 
S.A.”Moldtelecom” a acumulat 18 puncte, iar furnizorii alternativi câte 13 puncte şi pe piaţa de 
terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă S.A.”Orange Moldova” a 
acumulat 18 puncte, iar S.A.”Moldcell” şi S.A.”Moldtelecom” câte 15 puncte), şi conform metodei 
de analiză aplicată de ANRCETI aceste scoruri denotă că aceştia au putere semnificativă pe pieţele 
de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi, respectiv, pe pieţele de 
terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă. 

La data de 13 octombrie 2010, ANRCETI a expus spre consultare publică proiectele 
Analizelor pieţelor de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi de 
terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă, precum şi proiectele 
hotărîrilor privind desemnarea furnizorilor de servicii de telefonie fixă şi mobilă drept furnizori cu 
putere semnificativă pe aceste pieţe. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea acestor 
proiecte a fost 1 noiembrie 2010. 

Astfel, pe parcursul consultării publice au parvenit recomandări, referitoare la documentele 
aflate la consultare publică din partea „Moldtelecom”S.A., „Arax-Impex”SRL, „Orange Moldova” 
S.A., „Moldcell”S.A. şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei. 
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ANRCETI a analizat cu atenţie sugestiile şi propunerile părţilor şi a descris în Sinteza 
Recomandărilor la fiecare proiect de Hotărîre deciziile luate pe marginea propunerilor şi 
argumentarea lor. 

Pe data de 15 noiembrie 2010 ANRCETI a publicat versiunea finală a Analizei pieţei de 
terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi a Analizei pieţei de terminare a 
apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă. Ţinând cont de concluziile din analize, 
ANRCETI înaintează spre aprobare proiectele Hotărârilor privind desemnarea furnizorilor de 
servicii de telefonie fixă cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele 
individuale de telefonie fixă şi proiectele Hotărârilor privind desemnarea furnizorilor de servicii de 
telefonie mobilă cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele 
individuale de telefonie mobilă. 
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