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SINTEZA RECOMANDĂRILOR 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informației pentru aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 
2023 de către Agenţia Naţionala pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei  

 
Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei a fost expus spre consultare publică, de la data de 02.12.2022 până la data de 23.12.2022 inclusiv, pe pagina 
web oficială a ANRCETI, compartimentele: https://www.anrceti.md/news și https://www.anrceti.md/consultation/current.  
În perioada de consultare publică a parvenit un aviz de la ”StarNet Soluții” SRL (scrisoarea nr. SSL 14/629 din 13.12.2022) care 
include 2 propuneri. Propunerile au fost examinate dar nu au fost accepătate de către ANRCETI, acestea fiind incluse în tabelul de 
sinteză cu argumentările respective. 
 
Nr.  Nr. pct. 

din 
proiect  

Recomandări parvenite Poziţia 
ANRCETI 

Argumentarea poziţiei 
ANRCETI 

 
”StarNet Soluții” SRL 

1.   Recomandarea Comisiei Europene 2014/710/EU privind 
piețele relevante de produse și de servicii din sectorul 
comunicațiilor electronice care pot face obiectul unei 
reglementări ex ante a fost înlocuită de Recomandarea 
Comisiei Europene (EU) 2020/2245 privind piețele relevante 
de produse și de servicii din sectorul comunicațiilor 
electronice care pot face obiectul unei reglementări ex ante, în 
conformitate cu Directiva (EU) 2018/1972 a Parlamentului 
European și a Consiliului din data de 11 Decembrie 2018 
privind stabilirea Codului European al Comunicaţiilor 
Electronice (denumită în continuare Recomandarea Comisiei 
Europene (EU) 2020/2245), publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunității Europene la data de 29 decembrie 2020. Asfel, în 
cadrul Recomandării 2020/2245 este identificată ca piață 
relevantă susceptibilă de a fi reglementată ex ante - piața 
serviciilor de furnizare a capacităţii dedicate la nivel de gros 
(piața nr. 2), ce corespunde pieței serviciilor de acces la 

Nu se 
acceptă 

În anul 2020 ANRCETI a efectuat 
analiza piețelor menționate, care a 
arătat reducerea cotelor de piață 
sub 50%, dinamica piețelor arăta 
creșterea concurenței și scăderea 
gradului de concentrație a lor. Din 
aceste, dar și alte motive, 
ANRCETI a decis 
dereglementarea piețelor date. 
Deși dereglementarea piețelor nu 
presupune imposibilitatea 
revenirii, în caz în care se constată 
că condițiile concurențiale s-au 
înrăutățit, datele disponibile 
ANRCETI privind vânzările de 
servicii de capacități nu indică 
asupra unei atare evoluții. 
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puncte fixe de calitate superioară (piaţa nr. 4 din 
Recomandarea Comisiei Europene 2014/710/EU), respectiv 
pieţei serviciilor de linii închiriate – segmente terminale 
(piața nr. 6 din Recomandarea Comisiei Europene 
2007/879/CE). La sfârșitul a.2020 ANRCETI a constatat 
încetarea caracterului relevant pentru reglementarea 
preventivă a pieţei de furnizare cu ridicata a serviciilor de 
acces de înaltă calitate la puncte fixe (piața 6) și ca urmare a 
retras obligațiile obligaţiile speciale preventive impuse în 
sarcina S.A.“Moldtelecom” prin Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI nr. 53 din 28.12.2017; precum și 
în august 2017 Agenția a constatat încetarea caracterului 
relevant pentru reglementarea preventivă a pieţei de furnizare 
cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, 
indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie 
de capacitate închiriată sau rezervată (piața 8) și a retras, din 
data de 01.01.2018, obligaţiile speciale preventive impuse 
S.A. „Moldtelecom” prin Hotărârea Consiliului de 
Administrație al ANRCETI nr. 36 din 20.12.2011. Solicităm 
respectuos ca ANRCETI să includă în Programul de elaborare 
a actelor normative ale ANRCETI pentru anul 2023 
efectuarea analizelor piețelor menționate mai sus, în vederea 
evaluării și identificării problemelor concurențiale pe aceste 
piețe, în absența unor reglementări ex ante și ţinând cont de 
evoluția piețelor corespunzătoare, luând în considerare, de 
exemplu, aspecte precum convergența tehnologiilor, procesul 
de tranziție către rețele de fibră optică, inclusiv dezvoltarea 
reţelelor de foarte mare capacitate. Totodată, menționăm 
faptul că, sunt localități unde există doar 1 furnizor și nu sunt 
prezente alte rețele decât cele ale furnizorului prin intermediul 
cărora sunt oferite serviciile de comunicații electronice 
consumatorilor și respectiv, acest furnizor deține controlul 
unei rețele greu de duplicat și controlează o infrastructură cu 
cea mai mare acoperire la nivel de teritoriu.  

Totodată, nici în adresare nu au 
fost aduse dovezi concludente că 
au avut loc asemenea evoluții 
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Importanța analizei celor 2 piețe, în opinia noastră, decurge și 
din necesitatea de a se aprecia măsura în care poziția 
semnificativă în anumite regiuni teritoriale, deținută de 
furnizorul ce dispune de rețea la nivel național, influențează 
existenţa unor condiţii concurenţiale asimetrice din punctul de 
vedere al operatorilor, care împiedică intrarea pe piaţă sau 
expansiunea anumitor operatori. Cu atât mai mult că, conform 
recomandărilor UE, se consideră că există bariere structurale 
ridicate la intrarea pe piaţă atunci când aceasta, în funcţie de 
tehnologiile existente, de natura reţelelor, împreună cu 
structurile de cost asociate şi/sau cu nivelul cererii de pe 
piaţă, este caracterizată de existenţa unor condiţii 
concurenţiale asimetrice din punctul de vedere al operatorilor, 
care împiedică intrarea pe piaţă sau expansiunea anumitor 
operatori. 

 


