
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 

REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

  

H O T Ă R Â R E 

 

 
Nr.          din                   

                                                    

 

bd. Ştefan cel Mare, 134,               Telefon:                             Fax:                                       e-mail: office@anrceti.md 

MD-2012,  Chişinau                      +373-22-25-13-17             +373-22-22-28-85                 www.anrceti.md  

 

privind retragerea măsurilor de reglementare preventivă a pieţei de furnizare cu 

ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe  

 

În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. m) şi w) şi ale art. 61 alin.(1) și (2) 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 a 

serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe (2020), Consiliul de Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se constată încetarea caracterului relevant pentru reglementarea preventivă a 

pieţei de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe.  

2. Se exclude, din data de 01.07.2021, pct. 6 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. 

3. Se retrag, din data de 01.07.2021, obligaţiile speciale preventive impuse în 

sarcina S.A.“Moldtelecom” prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

nr. 53 din 28.12.2017. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării și se comunică 

S.A.”Moldtelecom” şi Consiliului Concurenţei în termen de 3 zile lucrătoare de la data 

aprobării.  
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