
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se 

operează în unele Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei  

În temeiul art. 46 alin. (5) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 

noiembrie 2007 ANRCETI a elaborat un proiect nou al Regulamentului cu privire la acces și 

interconectare (în continuare Regulament). Prin noul Regulament ANRCETI vine să 

structureze cadrul de reglementare simetrică și cel de reglementare ex-ante cu privire la accesul 

furnizorilor la rețele și la infrastructura asociată, acestea fiind separate  în reglementări aparte.  

Prin această separare, Regulamentul a păstrat din Regulamentul cu privire la interconectare nr. 

12 din 31 ianuarie 2009 (Regulamentul 12/2009) doar prevederi simetrice (aplicabile tuturor 

furnizorilor de pe piață) cu privire la acces și interconectare. 

Din modificările descrise a rezultat necesitatea transpunerii prevederilor vechi cu privire 

la reglementarea ex-ante din Regulamentul 12/2009, la care se făcea referință în obligațiile 

speciale preventive impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele relevante în hotărârile 

respective de reglementare ex-ante.   

Ținând cont de cele menționate, se impune modificarea și/sau completarea obligațiilor 

speciale preventive impuse furnizorilor desemnați cu putere semnificativă pe următoarele piețe: 

1) piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă 

(S.A.“Moldtelecom”); 

2) piețele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă 

(S.A.“Moldtelecom”, S.A.“Orange Moldova” și S.A.“Moldcell”); 

3) piața de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe 

(S.A.“Moldtelecom”); 

4) piața de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru 

produse de larg consum (S.A.“Moldtelecom”); 

5) piaţa de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (S.A.“Moldtelecom”).    

Ținând cont că proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor și 

completărilor ce se operează în unele Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI a 

fost elaborat în legătură cu elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la acces și 

interconectare, ANRCETI consideră oportună consultarea concomitentă a acestor proiecte. 

Totodată ANRCETI intenționează, sub rezerva acestei consultări publice, să procedeze la 

aprobarea proiectului de Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se 

operează în unele Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI imediat după intrarea 

în vigoare a proiectului Regulamentului cu privire la acces și interconectare    
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