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1. Prevederi legale 
În conformitate cu prevederile Legii nr.241-XVI din 15.11.2007 a comunicaţiilor 

electronice, ANRCETI dispune în instrumentarul său de 2 tipuri de intervenţie de reglementare 

în sectorul comunicaţiilor electronice. Primul – prin intermediul reglementărilor generale (cum 

sunt regulamentele), respectiv, sunt simetrice în raport cu  actorii de pe piaţă şi au funcţia de a 

remedia acele probleme, care pot apărea şi pe o piaţă suficient de competitivă. Cel de-al doilea 

rezidă în reglementarea ex-ante (reglementarea de prevenire) a pieţelor care nu sunt suficient de 

competitive, adică pe ele există furnizori capabili să se comporte independent de concurenţi şi 

de consumători. În cazul reglementării ex-ante, ANRCETI, după o analiză corespunzătoare a 

pieţei şi constatările făcute, impune în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă de piaţă 

obligaţii speciale individuale (prin care reprezintă o reglementare asimetrică) pentru a remedia 

problemele legate de insuficienţa competitivităţii pieţei. 

Principalul document de reglementare simetrica a relaţiilor de interconectare şi de acces la 

reţele şi la infrastructura asociată lor este Regulamentului cu privire la interconectare. În redacţia 

curentă, acesta a fost  aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 

din 31.01.2009, în conformitate cu prevederile art.40 al Legii comunicaţiilor electronice.  

În ceea ce priveşte reglementarea ex-ante, ANRCETI, în conformitate cu prevederile art.51 

al Legii comunicaţiilor electronice, identifică pieţele relevante şi efectuează analize de piaţă pe 

aceste pieţe în scopul determinării faptului dacă piaţa relevantă este suficient de competitivă şi al 

impunerii, menţinerii, modificării ori retragerii obligaţiilor speciale preventive. Agenţia 

defineşte metodologia şi criteriile de identificare a pieţelor relevante şi identifică aceste pieţe, 

luând în considerare condiţiile naţionale specifice. De asemenea, ANRCETI publică lista 

pieţelor relevante.   

După identificarea pieţelor relevante, Agenţia efectuează analiza completă a acestor pieţe, 

astfel încât să ia decizii cu privire la desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele 

relevante (articolul  52 al Legii comunicaţiilor electronice)  şi impune obligaţii corespunzătoare 

(articolul 54 al Legii comunicaţiilor electronice). 

Procesul de identificare a pieţelor relevante a fost stabilit în  Regulamentul  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 Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei  nr. 55 din 29 decembrie 

2008. 

Prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.85 din 28.04.2009 a fost 

definită lista pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, pe care 

ANRCETI şi-a propus să le examineze în vederea aprecierii relevanţei pentru reglementarea 

preventivă (ex-ante). La întocmirea listei date s-a ţinut cont în cea mai mare măsură de 

Recomandarea Comisiei Europene 2007/879/CE privind pieţele relevante de produse   şi de 

servicii din sectorul comunicaţiilor electronice care pot face obiectul unei reglementări  ex ante, 

în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un 

cadru de reglementare comun pentru reţelele  şi serviciile de comunicaţii electronice (Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene nr.L344 din 28 decembrie 2007). Suplimentar la cele 7 pieţe 

relevante propuse în Recomandarea Comisiei, ANRCETI a găsit că sunt semne să se presupună 

că erau încă 3 pieţe din domeniu comunicaţiilor electronice, care în circumstanţele naţionale 

arătau semne de competitivitate redusă. 



2. Contextul reglementării 
Prin Regulamentul cu privire la interconectare ANRCETI a stabilit în 2009 cadrul de 

reglementare simetrică a relaţiilor de interconectare şi acces la reţelele de comunicaţii 

electronice ale furnizorilor. În cea mai mare parte, acesta reglementează relaţiile de 

interconectare a reţelelor publice de telefonie şi accesul la bucla locală de cupru a furnizorilor 

care sunt desemnaţi prin mecanismul de reglementare ex-ante drept furnizori cu putere 

semnificativă pe această piaţă. În acelaşi timp, Regulamentul în actuala redacţie cuprinde doar 

într-o mică măsură reglementarea accesului la infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii 

electronice – doar în măsura în care acest acces este necesar pentru a obţine interconectarea sau 

accesul la bucla locală. 

În perioada 2009-2011, ANRCETI a examinat 9 pieţe din 10 stabilite în Hotărârea 

nr.85/2009, le-a constatat pe toate cele analizate drept relevante reglementării preventive, a 

desemnat furnizorii cu putere semnificativă şi a impus remediile necesare (obligaţiile speciale 

preventive). 

Dintre cele 9 pieţe analizate, 8 sunt pieţe de servicii cu ridicata care vizează servicii de 

interconectare (de originare, terminare şi tranzit de apeluri), acces la infrastructura de buclă 

locală şi la servicii de bitstream, servicii de linii închiriate. 

În anul 2011 ANRCETI a lansat analiza pieţei 10 din listă – Servicii de acces fizic la 

infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii electronice. Conform definirii date, această 

piaţă cuprindea accesul la categorii distincte de infrastructura fizică, astfel ca – canalizare, spaţii 

de colocare, piloni, site-uri, turnuri şi alte facilităţi de infrastructură – asociată reţelelor de 

comunicaţii electronice. 

Proiectele Analizei pieţei serviciului de acces fizic la infrastructura asociată reţelelor de 

comunicaţii electronice şi a Hotărârii privind identificarea pieţei relevantă reglementării 

preventive şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă au fost publicate pe site-ul 

ANRCETI pentru consultări publice în perioada 21.02.2012 – 12.03.2012. La solicitarea 

S.A.”Orange Moldova” de extindere a termenului pentru prezentarea comentariilor, ANRCETI a 

extins termenul de consultare publică a proiectului Analizei pieţei până la data de 26.03.2012. 

Conform proiectului Analizei date, ANRCETI găsea că piaţa dată este compusă din 3 pieţe 

ale produsului distincte: 

• Piaţa A: furnizarea serviciilor de acces la canalizaţie telefonică;  

• Piaţa B: furnizarea serviciilor de acces la stâlpi telefonici;  

• Piaţa C:furnizarea serviciilor de acces la turnuri de radiocomunicaţii.  

Conform proiectului Analizei, ANRCETI a ajuns la concluzia preliminară că existau 

suficiente dovezi că S.A.„Moldtelecom” are putere semnificativă pe piaţa serviciilor de acces la 

canalizaţie telefonică şi la piaţa serviciilor de acces la stîlpi telefonici, iar S.A.”Orange 

Moldova” are putere semnificativă pe piaţa serviciilor de acces la turnuri de radiocomunicaţii. 

Pe lîngă aceste constatări, ANRCETI considera că există semne că furnizorii S.A.”Orange 

Moldova” S.A.„Moldtelecom” şi S.A.”Moldcell” se bucură de o putere semnificativă colectivă, 

având în vedere că S.A.„Moldtelecom” şi S.A.”Moldcell” au motivaţie să aibă comportament 

similar cu cel al S.A.”Orange Moldova” în ceea ce priveşte furnizarea accesului la infrastructura 

de turnuri operată. Totuşi, ANRCETI se vedea constrânsă de prevederea art.52 al Legii 

comunicaţiilor electronice, care nu admite declararea drept furnizori cu putere semnificativă pe 

cei ce deţin o cotă de piaţă sub 35%. 

În urma consultărilor publice, au parvenit propuneri şi comentarii de la 

S.A.”Moldtelecom”, S.A.”Orange Moldova” şi S.R.L.”Arax Impex”.  



S.A.”Moldtelecom” şi S.R.L.”Arax Impex”, în comentariile sale, s-au referit la pieţele 

serviciilor de acces fizic la canalizare şi stîlpi telefonici. Niciunul dintre aceşti furnizori nu au 

contestat concluziile făcute de ANRCETI. S.R.L.”Arax Impex” a venit cu propunerea de a 

include în analiza pieţei suporturile de radioficare. De asemenea, S.R.L.”Arax Impex” a 

atenţionat asupra plăţilor percepute lunar de S.A.”Moldtelecom” pentru deservirea cablurilor, 

care sunt nefundamentate din punct de vedere a cheltuielilor suportate. S.A.”Moldtelecom” s-a 

referit în principal la necesitatea de a fi făcute precizări care să ofere siguranţă juridică 

procesului de acces la infrastructura de canalizaţie şi stâlpi telefonici. 

S.A.”Orange Moldova” s-a referit doar la piaţa serviciilor de acces fizic la turnurile de 

radiocomunicaţii. S.A.”Orange Moldova” nu a fost de acord cu poziţia că pe această piaţă există 

putere semnificativă individuală. Furnizorul a menţionat că, similar celorlalţi furnizori, are 

nevoie de acces la turnurile de radiocomunicaţii. De asemenea, orientarea doar a tarifelor 

S.A.”Orange Moldova” la cost, ar poziţiona acest furnizor într-o situaţie dezavantajoasă faţă de 

concurenţi.  

ANRCETI a examinat comentariile recepţionate şi le-a găsit întemeiate. O deosebită 

atenţie cerea poziţia companiei S.A.”Orange Moldova”, cu argumentele cărei ANRCETI a căzut 

de acord. Având în vedere că declararea furnizorilor cu putere semnificativă în cadrul unei 

puteri colective ar fi fost sub riscul interferenţei cu restricţia din art.52 al Legii comunicaţiilor 

electronice, ANRCETI a găsit că avansarea prin determinarea doar a puterii semnificative 

individuale nu ar permite remedierea efectivă a problemelor concurenţei. Prin urmare, a fost 

examinată oportunitatea unei reglementări simetrice a acestei probleme, prin intermediul 

Regulamentului cu privire la interconectare. ANRCETI a găsit că asemenea abordare cel mai 

bine ar răspunde dezideratului de partajare eficientă între toţi furnizorii a infrastructurii asociate 

reţelelor de radiocomunicaţii. Conform unei asemenea abordări, subiecţi ai reglementării date, 

conform situaţiei existente pe piaţă, ar deveni  S.A.”Orange Moldova”, S.A.”Moldcell”, 

S.A.”Moldtelecom” şi Î.S.”Radiocomunicaţii”. 

Având în vedere acestea, ANRCETI a examinat suplimentar oportunitatea identificării doar 

a 2 pieţe a produsului (accesul la canalizaţie telefonică şi accesul la stâlpi telefonici) drept 

relevante reglementării preventive, desemnării furnizorului cu putere semnificativă şi impunerii 

remediilor pe acestea. ANRCETI a analizat practicile de reglementare europene relevante, care 

pornesc de la Recomandarea 2010/572/UE a Comisiei Europene  din 20 septembrie 2010 

privind accesul reglementat la reţelele de acces de nouă generaţie (Next Generation Access 

Networks – NGA). Conform acestei recomandări, regulatorii naţionali trebuie să impună 

furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţa 4 (accesul cu ridicata la infrastructura de reţea la un 

punct fix) obligaţia accesului la infrastructura potrivită pentru construirea reţelelor de acces în 

bandă largă. Obligaţia dată va permite operatorilor alternativi să urce pe scara investiţiilor şi să 

dezvolte reţelele lor în acelaşi timp cu furnizorul cu putere semnificativă.  

Prin urmare, ANRCETI a considerat potrivit să revadă poziţia sa iniţială şi să introducă 

măsurile ex-ante cu privire la accesul la infrastructura asociată reţelelor fixe în cadrul remediilor 

pieţei 4. ANRCETI planifică expunerea pentru consultare publică a analizei pieţei date (a 2-a 

iteraţie) până la finele anului 2012. De asemenea, aceasta va necesita revizuirea la începutul 

anului 2013 a Hotărârii nr.85/2009 prin excluderea pieţei 10 actuale din lista dată. 

 



3. Nou în proiectul Regulamentului cu privire la interconectare 
Actualul Regulament cu privire la interconectare se bazează pe prevederile art.40 al Legii 

comunicaţiilor electronice şi stabileşte procedura privind accesul la reţele şi/sau serviciile 

publice de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată. ANRCETI consideră prevederile 

date depăşite din cauza faptului că în perioada 2009-2011 a fost format mecanismul de 

reglementare ex-ante.  

De asemenea, ANRCETI consideră, că Regulamentul în vigoare nu vizează măsuri 

importante de acces la infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii electronice. Lipsa unei 

utilizări partajate eficiente a infrastructurii asociate existente reprezentă o serie de oportunităţi 

ratate pentru sectorul comunicaţiilor electronice în perioada dezvoltării masive a reţelelor de 

acces de nouă generaţie fixe şi mobile, ceea ce se va transforma în deficienţe ale pieţei pe 

termen lung. Pentru a anticipa aceste deficienţe, ANRCETI găseşte necesar să acţioneze pro-

activ prin introducerea de modificări necesare la Regulamentul cu privire la interconectare 

(conform art.40 alin.(5) al Legii comunicaţiilor electronice).  

Având în vedere că măsurile noi preconizate de propunerile de modificări la Regulamentul 

cu privire la interconectare, precum şi modificările substanţiale la prevederile actuale în vederea 

actualizării, formează un volum de modificări semnificativ peste 50%, ANRCETI propune o 

redacţie nouă a Regulamentului cu privire la interconectare. 

Proiectul noii redacţii a Regulamentului cu privire la interconectare este într-o măsură mai 

mare orientat pe asigurarea accesului la infrastructura fizică asociată reţelelor de comunicaţii 

electronice, fixe şi mobile. 

Conform proiectului, furnizorii care operează infrastructură asociată reţelelor de acces prin 

fir şi fără fir: canalizaţie telefonică, stâlpi telefonici, piloni de radiocomunicaţii, urmează să 

ofere accesul la această infrastructură altor furnizori în vederea construirii reţelelor. Totodată, 

ANRCETI va veni cu obligaţii speciale preventive în sarcina furnizorului cu putere 

semnificativă pe piaţa cu ridicata a accesului la infrastructura de reţea la un punct fix (piaţa 4), 

care vor cuprinde şi obligaţia accesului la infrastructura asociată (canalizaţie şi stâlpi telefonici). 

Obligaţiile date vor fi mai detaliate, în funcţie de problemele concurenţei. 

De asemenea, în proiectul noii redacţii a Regulamentului cu privire la interconectare sunt 

prevăzute reglementări ce stabilesc obligaţia furnizorilor de reţele mobile să ofere acces la 

reţelele lor furnizorilor virtuali de reţele mobile (MVNO) şi să publice oferte de referinţă pentru 

asemenea acces la atingerea gradului de acoperire teritorială de 30%. Aceasta presupune 

obligaţia negocierii în vederea oferirii accesului. 



4. Procesul de consultare publică 
 

Comentariile pot fi adresate în formă scrisă la: 

Bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, 

CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA  

Fax: (0 22) 222 885 

şi/sau la: e-mail: office@anrceti.md  

 

ANRCETI încurajează părţile interesate să se expună asupra prevederilor incluse în 

proiectul noii redacţii a Regulamentului, precum şi să-şi expună lărgit viziunile, dacă găsesc 

necesar că şi alte forme de acces la reţele şi infrastructura asociată sunt necesare a fi impuse prin 

intermediul reglementării simetrice, cu argumentarea viziunilor. 

 

În urma comentariilor primite, ANRCETI va face modificări la proiect, va întocmi sinteza 

recomandărilor şi propunerilor pe care o va face publică, precum şi va invita părţile interesate să 

participe la audieri publice asupra problemelor-cheie ale proiectului. 
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