
NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

Cu privire la proiectul de Hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

privind aprobarea metodologiei de  stabilire a tarifelor pentru serviciile de 

telefonie fixă prestate  utilizatorilor finali de către S.A.”Moldtelecom” 

 

Cadrul naţional legal oferă ANRCETI autoritatea de a interveni pe pieţele pe care 

există furnizori cu putere semnificativă (adică nu sunt suficient de competitive) pentru 

remedierea problemelor concurenţei.  

 

În conformitate cu art.9 alin. (1)  lit.c)-e), n), ale art.10 alin.(1) lit.f) şi ale art. 20 alin. 

(2) lit.g), precum şi ale art.53 alin. (3), art. 54 din Legea comunicaţiilor electronice 

nr.241-XVI din 15.11.2007, ANRCETI identifică pieţele relevante, efectuează 

analizele de piaţă, desemnează furnizorii de reţele  şi/sau servicii de comunicaţii 

electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă şi pune în sarcina acestor 

obligaţii ce ţin de accesul la reţelele şi/sau serviciile de comunicaţii electronice sau de 

protecţia utilizatorilor.  

 

În temeiul prevederilor legale menţionate mai sus, a fost efectuată analiza pieţei 

accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua 

publică de telefonie, prin care a fost identificată piaţa respectivă ca fiind relevantă 

reglementării preventive şi a fost desemnat S.A.”Moldtelecom” cu putere 

semnificativă pe această piaţă (Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

nr. 11 din 26.05.2011).  

 

Urmare a identificării pieţei menţionate şi desemnării S.A.”Moldtelecom” cu putere 

semnificativă pe această piaţă, în sarcina acestuia au fost impuse obligaţii speciale 

preventive prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 

25.05.2012. 

 

Una din obligaţiile speciale impuse în sarcina S.A.”Moldtelecom”, este obligaţia de 

orientare la costuri a tarifelor pentru serviciile de acces a utilizatorilor finali la posturi 

fixe şi a serviciilor de apeluri.   

 

Astfel, pe de o parte S.A.”Moldtelecom” are obligaţia de a nu  utiliza practici tarifare  

excesive în raport cu costurile de furnizare a serviciilor de telefonie fixă pentru a 

preveni eventuala utilizare a poziţiei semnificative de piaţă în detrimentul utilizatorilor 

finali, iar pe de altă parte S.A.”Moldtelecom” are obligaţia de a nu utiliza la furnizarea 

serviciilor de telefonie fixă practici tarifare de ruinare a concurenţilor. 

 

Art. 9 alin. (1) lit. d) stipulează că ANRCETI elaborează, cu consultarea prealabilă a 

autorităţii pentru protecţia concurenţei, a metodologiei de stabilire a preţurilor sau 

tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă, furnizate utilizatorilor finali de către 

furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa relevantă. Totodată, pct. 12 din Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 25.05.2012 stipulează că la baza 



calculării tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă S.A.”Moldtelecom” va utiliza 

metodologia aprobată de ANRCETI. 

 

Ţinând cont de cele menţionate a fost elaborat proiectul de Hotărâre al Consiliului de 

Administrație al ANRCETI privind aprobarea metodologiei de  stabilire a tarifelor 

pentru serviciile de telefonie fixă prestate utilizatorilor finali de către 

S.A.”Moldtelecom”.  

 

În baza Metodologiei respective se vor stabili tarifele pentru serviciile de telefonie 

fixă prestate utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice de către 

S.A.”Moldtelecom” pe de o parte şi se va efectua verificarea de către ANRCETI a 

corespunderii tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă cu prevederile Metodologiei 

şi a obligaţiilor speciale preventive impuse S.A.“Moldtelecom” în calitate de furnizor 

cu putere semnificativă pe piaţa accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi 

juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie pe de altă parte. 

 

Proiectul  de Hotărâre al Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea 

metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă prestate 

utilizatorilor finali de către S.A.”Moldtelecom”  se expune spre consultare publică 

începînd cu data de zz.ll.2013. 

 

Data limită de prezentare a recomandărilor este zz.ll.2013. 
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