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privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de furnizare cu ridicata 

de servicii de acces local la puncte fixe  
 

 
În temeiul prevederilor art. 9 alin.(1) lit. l), m), n) şi w), art. 58 alin. (1) și (3) și ale 

art. 61 alin. (1), (3) și (4) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399 - 410, art. 679), cu modificările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile 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, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 55 din 29 decembrie 2008 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 34-36, art. 117), cu modificările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de concluziile din Analiza pieţei de furnizare cu ridicata de 

servicii de acces local la puncte fixe și a pieței de furnizare cu ridicata de servicii de 

acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum (2020), Consiliul de 

Administraţie: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se identifică relevantă reglementării preventive piaţa de furnizare cu ridicata de 

servicii de acces local la puncte fixe. 

2. Se desemnează S.A.„Moldtelecom” (IDNO 1002600048836) drept furnizor cu 

putere semnificativă pe piaţa de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte 

fixe. 

3. Se mențin Obligaţiile speciale preventive impuse S.A.„Moldtelecom” prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 42 din 14.11.2017, cu 

modificările prevăzute în anexa la prezenta hotărâre și aplicabile nu mai devreme de 

1 iulie 2021.  

4. Pct. 4 din anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

nr.85 din 28 aprilie 2009 privind definirea listei piețelor relevante de rețele și/sau servicii 

de comunicații electronice se modifică și va avea următorul conținut: 

“4. Acces local la puncte fixe.  



  

  2 

Piaţa produsului include, la nivelul reţelelor de acces, accesul necondiționat la bucla 

şi/sau sub-bucla locală, partajat sau total și accesul necondiționat local virtual (VULA).  

Pe parte de dimensiunea geografică, în funcție de condițiile concurențiale locale,  

piaţa dată a produsului este caracterizată de existența a două piețe geografice subnaționale, 

aflate în limitele teritoriului aflat sub controlul autorităţilor constituţionale: 

1) Piața geografică subnațională 4 a); 

2) Piața geografică subnațională 4b).”. 

5. Prezenta hotărâre se completează de drept cu alte reglementări emise de 

ANRCETI în acest sens.  

6. Prezenta hotărâre se comunică S.A.”Moldtelecom” şi Consiliului 

Concurenţei în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării. 

7. Partea dispozitivă a prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

Membrii  

Consiliului de Administraţie     Octavian RĂU 

 

 

Andrei MUNTEAN 

 

 

Marian POCAZNOI  
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Anexă 

la Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI  

        nr.   din    

 

Obligaţiile speciale preventive impuse în sarcina S.A.“ Moldtelecom” prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 42 din 14.11.2017 se modifică 

după cum urmează: 

 

1. La pct.1: 

1) lit.a) se expune în următoarea redacție: 

”a) accesul fizic la liniile  de acces  de cupru ce conectează la rețea locațiile 

utilizatorilor, la nivelul oricărui Nod de Racordare a Abonaţilor (NRA) cu excepția celor 

amplasate în localitățile cuprinse de Anexa 3 a prezentelor Obligații, inclusiv dacă liniile 

de acces sunt neutilizate la momentul solicitării accesului și sunt într-o  stare  care permit 

accesul;” 

2) lit.b) se expune în următoarea redacție: 

”b) accesul fizic la liniile de acces optice, la nivelul oricărui Nod de Racordare a 

Abonaţilor (NRA) ce conectează la rețea locațiile utilizatorilor situate în localități din afara 

listei cuprinse de Anexa 3 a prezentelor Obligații;” 

 

2. Se completează cu o anexă cu următorul conținut: 

“Anexa 3 

La obligaţiile speciale 

preventive ce se impun S.A.„Moldtelecom” 

                        Hotărârea nr. 42 din 14.11.2017 

 

Lista localităților urbane care nimeresc în limitele pieței geografice subnaționale 4a) 

 

1) Cahul;                

2) Călăraşi;                    

3) Chișinău; 

4) Cimişlia;                        

5) Codru;             

6) Cricova;                 

7) Orhei; 

8) Drochia;     

9) Edineţ;       

10) Făleşti;                  

11) Floreşti;   

12) Hâncești; 

13) Ialoveni;                         

14) Rîşcani;                                                 

15) Sîngerei;                         

16) Soroca;                          

17) Ungheni.”                  

 

 


