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Sumar

Republica Moldova şi-a declarat intenţia de a adera la Uniunea Europeană şi întreprinde paşi concreţi 
în realizarea acestui obiecti v. Un rol important în procesul de apropiere de Uniunea Europeană îi revine 
creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC), negocierile respecti ve urmând să fi e 
iniţiate în viitorul apropiat. Este evident, că la momentul creării acestei Zone, ţara noastră va trebui 
deja să fi e pregăti tă pentru a face faţă provocărilor procesului de liberalizare a schimburilor comerciale 
de mărfuri şi servicii.

Întrucât sectorul TIC din Republica Moldova înregistrează o dezvoltare rapidă, iar ponderea lui în PIB 
devine tot mai semnifi cati vă, analiza impactului şi a eventualelor căi de reformare a domeniului din 
perspecti va creării ZLSAC devine o sarcină tot mai actuală.

Metodologia studiului. Instrumentele de cercetare au inclus analize ale publicaţiilor naţionale şi inter-
naţionale în domeniu, studii comparate ale cadrului legislati v şi insti tuţional din Republica Moldova şi 
ţările Uniunii Europene, analiza politi cilor TIC promovate în Republica Moldova şi UE, studii econome-
trice cu privire la impactul aderării, intervievarea experţilor şi a factorilor de decizie din ţară.

Dezvoltarea sectorului TIC în UE. Revoluţia digitală a devenit în ţările din UE un factor primordial de 
creştere economică şi schimbare socială. Datorită dezvoltării tehnologiilor şi a cadrului normati v-juri-
dic bine pus la punct, sectorul TIC din ţările UE generează în mod direct circa 5% din PIB şi contribuie în 
mod semnifi cati v la creşterea globală a producti vităţii, 20% din creştere provenind direct din sectorul 
TIC, iar alte 30% − din investi ţiile în TIC.

Un rol important în reglementarea sectorului TIC din UE îi revine “Pachetului de Directi ve 2002”, apro-
bat de către Parlamentului European şi Consiliu în anul 2002 şi completat în anul 2009. Căile de dez-
voltare în conti nuare a sectorului TIC din UE sunt trasate în documentul „O agenda digitală pentru Eu-
ropa”, adoptat de către Comisia Europeană în anul 2010, care este una dintre cele şapte iniţiati ve-pilot 
ale Strategiei Europa 2020. Acest document prevede formarea unei pieţe unice TIC, îmbunătăţirea 
standardizării şi interoperabilităţii mijloacelor TIC, sporirea încrederii şi a siguranţei în tehnologiile TIC, 
îmbunătăţirea accesului europenilor la Internetul rapid și ultrarapid, impulsionarea cercetării de vârf şi 
a inovaţiei în TIC, furnizarea de servicii accesibile online şi de competenţe digitale pentru toţi cetăţenii 
Europei, valorifi carea potenţialului TIC în benefi ciul societăţii.

Cadrul juridic şi insti tuţional al sectorului TIC din Republica Moldova. Cadrul legal, reglementar şi 
cel insti tuţional din Republica Moldova a fost şi mai este încă într-un proces conti nuu de schimbare, 
scopul urmărit fi ind racordarea acestuia la rigorile europene. Documentele de politi ci, elaborate şi 
implementate în Republica Moldova au contribuit într-o măsură decisivă la edifi carea societăţii infor-
maţionale şi la apropierea cadrului juridic şi insti tuţional la cel european. Pe parcursul anilor a fost 
desfi inţate monopolurile istorice şi deschise perspecti vele pentru liberalizarea completă a pieţei.

Totuşi, în scopul armonizării depline a cadrului legal şi regulatoriu cu cel european şi liberalizării com-
plete a pieţei din domeniul comunicaţiilor electronice, Republica Moldova va trebui să modifi ce mai 
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multe legi şi regulamentele din domeniul TIC. Aceste modifi cări trebuie să asigure punerea în aplicare 
a unui mecanism de uti lizare efi cientă a frecvenţelor, existenţa condiţiilor pentru o concurenţă efi cien-
tă, consolidarea pieţei interne, actualizarea politi cilor fi scale, armonizarea standardelor naţionale cu 
cele ale Uniunii Europene, apărarea drepturilor uti lizatorilor fi nali, garantarea independenţei regula-
torului naţional.

Impactul crizei economice asupra sectorului TIC. La nivel internaţional, în sectorul TIC, criza econo-
mico-fi nanciară din anii 2007−2009 s-a manifestat în mod diferit, cel mai serios fi ind afectate sub-sec-
toarele “computer hardware” şi „echipamente”. În general, pe plan mondial, s-a atestat o reducere a 
consumului de produse TIC şi a volumului de investi ţii capitale. Relansarea economică este prognozată 
pentru anii 2011−2013.

Şi în Republica Moldova sectorul comunicaţiilor electronice a avut de suferit din cauza crizei, însă con-
secinţele acesteia au fost cu mult mai mici. Volumul total al vânzărilor pe cele patru pieţe de comuni-
caţii electronice – de telefonie fi xă, de telefonie mobilă, de acces la Internet, de difuzare şi retransmise 
a programelor audiovizuale − a consti tuit in anul 2009 cca. 5,630 milioane lei, înregistrând o scădere 
uşoară de 1,7%. Dimpotrivă, o creştere semnifi cati vă a fost atestată pe piaţa serviciilor de acces la 
Internet, valoarea acestei pieţe ati ngând în anul 2009 cifra de 436,4 milioane lei, creşterea fi ind de 
34,7%. În anul 2010 sectorul comunicaţiilor electronice s-a ridicat la o valoare totala de aproximati v 6 
mld. 142,1 mil. lei, înregistrînd o creştere de 9,1% comparati v cu anul 2009, aceasta fi ind o dovadă a 
ieșirii din criză.

Sectorul TIC din Republica Moldova în comparaţie cu cel din UE. În general, sectorul TIC din ţara 
noastră se dezvoltă rapid, oferind cetăţenilor accesul la cele mai noi realizări tehnologice. Toţi indi-
catorii de dezvoltare au fost în creştere, iar volumul vânzărilor pe piaţa comunicaţiilor electronice a 
crescut, de la 4,3 mlrd. lei în anul 2006, până la 6,1 mlrd. lei în anul 2010. În general, Republica Mol-
dova se caracterizează prin cea mai mare dinamică de creştere a ponderii sectorului TIC în PIB, în anul 
2008 cota respecti vă fi ind de 9,23% și este în topul ţărilor cu viteză mare de acces la Internet. Această 
creştere se datorează nu atât ritmului înalt de dezvoltare a sectorului, cât mai mult dezvoltării insufi ci-
ente ale altor sectoare a economiei.

Deşi rezultatele obţinute de Republica Moldova sunt promiţătoare, comparaţiile cu valorile indica-
torilor respecti vi din UE relevă faptul, că ţara noastră mai rămâne încă în urmă. Astf el, în UE rata de 
penetrare a telefoniei mobile este de 112 abonaţi la o sută de locuitori (în Moldova − 89); rata de 
penetrare a telefoniei fi xe − 72 abonaţi la o sută de locuitori (în Moldova − 33); rata de penetrare a 
Internetului − 51 de uti lizatori la o sută de locuitori (în Moldova − 38), rata de penetrare a accesului la 
Internet în bandă largă la puncte fi xe − 25,6 (în Moldova −7,6).

Liberalizarea domeniului telecomunicaţiilor din Moldova. Recomandările referitoare la liberalizarea şi 
crearea condiţiilor de concurenţă au fost incluse practi c atât în toate acordurile de asistenţă, încheiate 
de Guvern cu FMI şi Banca Mondială, cât şi în acordul de aderare a Republicii Moldova la Organizaţia 
Mondială a Comerţului. Totuşi, chiar şi după aproape două decenii de la obţinerea independenţei, şi 
după un deceniu de la aderarea la OMC, realizarea acestor recomandări şi cerinţe se confruntă cu anu-
mite difi cultăţi, întrucât afi rmarea sectorului de telecomunicaţii din Republica Moldova a pornit de la 
binecunoscutul monopol istoric.

Îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de OMC. În scopul onorării angajamentelor asumate, Republica 
Moldova a liberalizat serviciile internaţionale de telefonie fi xă, serviciile de fax, telegraf şi comunicaţii 
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prin satelit, care, până la 1 ianuarie 2004 erau un drept exclusiv al Moldtelecom. Serviciile de telefonie 
fi xă locală şi interurbană fusese liberalizate până la aderare, încă în anul 2001.

În opinia experţilor, în procesul de negociere a creării Zonei de liber schimb între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeana, condiţiile de acces pe piaţa de comunicaţii electronice ale Republicii Moldova 
ar trebui să rămână fără schimbări, aşa cum ele sunt formulate în Lista angajamentelor specifi ce ale 
Republicii Moldova faţă de OMC.

Privati zarea Moldtelecom. Pe parcursul ulti melor decenii s-au întreprins mai multe tentati ve de pri-
vati zare a Moldtelecom. Eşecul proiectelor de privati zare se explică, în mare măsură, prin lipsa unor 
viziuni clare ale guvernării asupra scopurilor şi impactului privati zării, implicarea factorilor de ordin 
politi c, alegerea nereuşită a momentului privati zării.

Conform angajamentelor asumate de Republica Moldova, privati zarea Moldtelecom rămâne şi în con-
ti nuare o acţiune prioritară a programul de guvernare. Analiza variantelor de privati zare relevă faptul 
că privati zarea imediată a Modtelecom nu este oportună, la analiza acestei opţiuni urmând să se revi-
nă într-o perspecti vă de termen mediu. În toate situaţiile, orice formulă de privati zare a Moldtelecom 
ar trebui să prevadă, la o primă etapă, reorganizarea şi reformarea companiei.

Benefi ciile şi costurile liberalizării serviciului universal în contextul creării Zonei de Liber Schimb. 
Analiza detaliată a mecanismelor de implementare a Serviciului Universal relevă faptul că la nivel in-
ternaţional nu există un mecanism unic de implementare, care ar conveni tuturor ţărilor. Mecanismul 
concret de fi nanţare a Serviciului Universal, uti lizat într-o anumită ţară, se pliază pe specifi cul reforme-
lor de piaţă, priorităţile guvernării, starea economiei, structura veniturilor populaţiei etc.

În general, setul minim de servicii, incluse în Serviciul Universal actual din Republica Moldova cores-
punde cu cel prevăzut de Directi va Uniunii Europene 2002/22/EC, însă nu este implementat integral. 
Realizarea în volum deplin a setului european de servicii în Republica Moldova va necesita costuri nete 
deosebit de ridicate. Până în prezent, nu există o viziune comună a tuturor părţilor interesate referitor 
la componenţa pachetului şi programul de implementare al Serviciului Universal, Fondul Serviciului 
Universal, termenii de implementare.

Concluzii şi recomandări. Principalele concluzii ale Studiului pun în evidenţă parti cularităţile dezvol-
tări sectorului TIC din Republica Moldova în context european şi global. S-a constatat, că dezvoltarea 
sectorului TIC din Republica Moldova a urmat o evoluţie ascendentă, favorizată, în mare parte, de 
elaborarea şi implementarea unui cadru normati v-juridic şi a unor politi ci sectoriale şi inter-sectoriale 
efecti ve şi efi ciente, care în linii mari corespund practi cilor europene. Totodată, în Republica Moldova 
mai persistă abordări depăşite, inclusiv implementarea insufi cientă a legislaţiei, implicarea politi cului 
în acti vitatea operaţională a companiilor de stat şi în acti vitatea organelor de justi ţie, fapt ce necesită 
actualizarea mai multor legi și regulamente, lichidarea anumitor monopoluri existente de facto şi re-
structurarea sistemului judiciar.

Recomandările Studiului se referă la creşterea competi ti vităţii economice a sectorului TIC, asigurarea 
unei poziţii echidistante a guvernării faţă de toţi operatorii de pe piaţa serviciilor TIC, modelele de re-
structurare a operatorului istoric, implementarea în volum deplin a Serviciului Universal.

Pe termen lung, efectele încheierii ALSAC vor fi  poziti ve pentru sectorul TIC, însă, la prima etapă, vor fi  
necesare măsuri de diminuare a unor eventuale efecte negati ve.
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Introducere

Republica Moldova face paşi concreţi pentru apropierea de Uniunea Europeană, în cadrul negocierilor 
Acordului de asociere fi ind convenite deja 21 din cele 28 de arti cole.

În procesul de negocieri a Acordului de Asociere, Capitolul “Societatea Informaţională” (Titlul 6) a fost 
provizoriu închis prin includerea a cinci arti cole, care prevăd întărirea cooperării în dezvoltarea societă-
ţii informaţionale în benefi ciul cetăţenilor şi întreprinderilor prin disponibilitatea pe scară largă a Teh-
nologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) şi prin calitatea unor servicii mai bune la preţuri accesibile, 
facilitând accesul la pieţele de comunicaţii electronice, încurajând concurenţa şi investi ţiile în acest 
sector, precum şi promovând dezvoltarea de servicii publice on-line cu protecţia datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private. Se sti pulează, de asemenea, că Republica Moldova va armoniza 
legislaţia naţională cu cea a UE.

Conform proiectului Acordului de asociere, Republica Moldova va trebui să implementeze în termenii 
conveniţi cele 10 Directi ve şi cele 2 Decizii ale UE privind TIC, fapt ce va conduce la armonizarea com-
pletă a legislaţiei naţionale cu Acquis-ul comunitar în domeniul respecti v.

Ţara noastră a avansat semnifi cati v şi în procesul de pregăti re a lansării negocierilor cu UE privind cre-
area Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC). În scopul coordonării acti vităţilor ce ţin 
de lansarea acestor negocieri, Guvernul Republicii Moldova a aprobat la sfârşitul anului 2010 Hotărâ-
rea nr. 1125 ”Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea 
Recomandărilor Comisiei Europene pentru insti tuirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 
dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

Deşi includerea în ZLSAC a serviciilor se consideră a fi  de o perspecti vă mai îndepărtată, în scopul unei 
pregăti ri cât mai bune pentru abordarea aspectelor ce ţin de sectorul TIC, este necesară elaborarea 
viitoarelor platf orme de negociere. La elaborarea acestor platf orme trebuie să se ţină cont de faptul 
că Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ALSAC), care urmează să fi e negociat pentru a 
crea zona respecti vă, este un Acord OMC plus, iar Acordul OMC conţine prevederi explicite referitoare 
la sectorul telecomunicaţiilor.

Este evident faptul, că crearea ZLSAC presupune şi anumite costuri, ce ar putea chiar să depăşească 
eventualele benefi cii în cazul în care Republica Moldova nu va fi  sufi cient de bine pregăti tă pentru a 
face faţă provocărilor procesului de liberalizare a schimburilor comerciale.

În acest context, studiul de faţă, care se bazează pe analiza experienţei ţărilor UE ce au încheiat la 
ti mpul lor acorduri de asociere, are drept scop evaluarea impactului pe care îl va avea crearea ZLSAC 
asupra domeniul TIC din Moldova şi identi fi carea acţiunilor care trebuie întreprinse pentru armoniza-
rea legislaţiei şi reglementărilor naţionale TIC cu Acquis-ul comunitar. Recomandările incluse în Studiu 
vor contribui la accelerarea procesului de asociere şi vor permite evitarea unor eventuale repercusiuni 
negati ve asupra sectorului TIC din Republica Moldova.
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Metodologia studiului

Instrumentele de cercetare au inclus:

a) analiza lucrărilor şti inţifi ce naţionale şi internaţionale în domeniu;

b) analiza rapoarte stati sti ce ale Biroului Naţional de Stati sti că;

c) analiza rapoartelor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehno-
logia Informaţiei;

d) analiza rapoartelor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;

e) analiza rapoartelor privind îndeplinirea angajamentele Moldovei în procesul de implementare a 
Programului de vecinătate cu UE;

f) interviuri cu experţi şi factorii de decizie din domeniu.

În procesul elaborării Studiului, autorii s-au ghidat de documentele UIT şi ale Comisiei Europene, ra-
poartele Eurostat, rapoartele ONU privind Guvernarea electronică, rapoartele de analiză a dezvoltării 
domeniului în OECD, în lume şi în Uniunea Europeană, documentele Băncii Mondiale, lucrările Pyramid 
Research.

De asemenea, au fost consultate baze naţionale şi internaţionale de date, referitoare la dezvoltarea 
sectorului TIC.

Au fost intervievaţi reprezentanţii Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerului 
Economiei, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Agenţiei Naţionale pentru Regle-
mentare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Centrului Naţional de Frecvenţe Radio, 
Camerei de Comerţ şi Industrie, Moldtelecom, Orange, Moldcell, Arax, APTIC, PNUD Moldova, Banca 
Mondială, USAID. Interviurile au fost realizate prin metoda “faţă-în-faţă” conform grafi celor interviuri-
lor şi întrunirilor, stabilite din ti mp.

Rezultatele analizelor preliminare au fost validate în cadrul discuţiilor organizate conform tehnicii 
„brainstorming”, în focus-grupuri. De asemenea, au fost solicitate avize de la specialişti i notorii în do-
meniu.
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1. Dezvoltarea sectorului TIC din UE

1.1. Scurt istoric

Procesul de edifi care a Societăţii Informaţionale a demarat odată cu elaborarea Raportului „Autostra-
dă Informaţională” (SUA, 1992) şi a Raportului „Europa şi Societatea Informaţională globală. Recoman-
dări pentru Consiliul Europei” (1994), cunoscut sub numele „Raportul Bangemann”. Ulterior, europenii 
au consti tuit Consiliului pentru Societatea Informaţională, un organism specializat, dedicat în exclusivi-
tate stabilirii căilor concrete de implementare a recomandărilor din „Raportul Bangemann”.

Tot în anul 1994 a fost elaborat primul plan european de acţiuni pentru Societatea Informaţională, 
inti tulat „Drumul Europei către Societatea Informaţională”. Planul includea recomandări privind îmbu-
nătăţirea cadrului legislati v, interconectarea reţelelor şi interoperabilitatea serviciilor, standardizarea, 
politi ca tarifară şi dezvoltarea pieţelor TIC.

Consiliul European, care a avut loc la Lisabona în marti e 2000, a stabilit obiecti vele ce derivă din nece-
sitatea de a transforma economia europeană în una din cele mai competi ti ve şi dinamice din lume, pu-
nând accentul şi pe oportunităţile oferite de TIC, în special, ale Internetului.1: (i) un Internet mai ieft in, 
mai rapid şi mai sigur; (ii) investi ţii în oameni şi deprinderi; (iii) sti mularea folosirii Internetului pentru 
e-Comerţ, e-Guvernare, e-Medicină, dezvoltarea conţinutului şi transportului inteligent.

Un moment important a fost adoptarea de către Consiliul European de la Sevilla (iunie 2002) a Planului 
de acţiuni ”e Europe 2005 − O Societate informaţionala pentru toţi” 2. Acest plan prevedea crearea unui 
mediu favorabil pentru dezvoltarea sectorului TIC şi avea drept obiecti ve furnizarea unor serviciilor 
publice on-line moderne, asigurarea unui mediu dinamic al e-comerţului, construirea unei infrastruc-
turi informaţionale sigure, garantarea accesului de bandă largă şi ridicarea nivelului de fi nanţare a 
acesteia.

Pornind de la faptul, că edifi carea societăţii informaţionale în Europa a trecut de la faza „de pilot” 
la cea de „exti ndere largă” Comisia Europeană a lansat în anul 2005 „Iniţiati va i2010”, scopul căreia 
consta, în primul rând, în dezvoltarea economiei digitale. Strategia i2010, implementarea căreia este 
preconizată pentru o perioadă de cinci ani, stabileşte următoarele priorităţi:

a) defi niti varea creării unui Spaţiu Informaţional European Unic, care promovează o piaţă internă 
deschisă şi competi ti vă pentru societatea informaţională şi media.

b) consolidarea inovaţiilor şi investi ţiilor în scopul cercetării tehnologiilor informaţionale şi de co-
municaţie pentru a promova dezvoltarea şi locuri de muncă mai multe şi mai bune.

1 htt p://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm 
2 htt p://europa.eu.int/informati on_society/eeurope/2005/index_en.htm 
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c) edifi carea unei Societăţi Informaţionale Europene Integrate, care promovează dezvoltarea şi în-
cadrarea în câmpul muncii într-o modalitate, care este compati bilă cu dezvoltarea stabilă şi care 
oferă prioritate serviciilor publice şi unei calităţi mai bune a vieţii.

1.2. Dezvoltarea sectorului TIC în contextul Iniţiati vei i2010

În contextul Iniţiati vei i2010, politi cile de dezvoltare a sectorului TIC au fost integrate în politi cile naţi-
onale, iar implementarea lor a produs deja rezultate notabile3. În ţările din UE, revoluţia digitală a de-
venit un factor primordial de creştere economică şi schimbare socială. Investi ţiile în sectorul TIC sunt 
investi ţii “inteligente”, ce contribuie la progresul economic şi social, păstrarea şi crearea de noi locuri 
de muncă, depăşirea efectelor crizelor economice, crearea unei baze de dezvoltare durabilă.

Cu 114 milioane de abonaţi şi 70% din gospodăriile casnice conectate la Internet, UE este cea mai mare 
piaţă mondială de acces în bandă largă fi xă, menţinând o creştere rapidă a ratei de penetrare. Circa 
61% din gospodăriile casnice europene şi mai mult de 85% din întreprinderile europene dispun de co-
nexiune în banda largă la puncte fi xe, circa ¾ din aceste conexiuni având o viteza medie de descărcare 
mai mare de 2 Megabiţi pe secundă (MB/s). Dacă în anul 2005 Internetul în bandă largă era disponibil 
pentru 87% din cetăţenii UE, atunci în anul 2010 acest indicator a ati ns valoarea de 93%4.

Conform datelor din ianuarie 2010, circa 94% din întreprinderile din ţările UE27 dispuneau de o cone-
xiune Internet, iar ponderea conexiunilor în bandă largă fi xă era de 85%. Circa 27% din întreprinderi 
dispuneau de conexiune mobilă în bandă largă. Pe segmentul de conexiuni mobile în bandă largă, circa 
67% o consti tuie întreprinderile mari, 43% întreprinderile mijlocii şi 22% întreprinderile mici5.

Exti nderea rapidă a accesului la un Internet mai rapid şi mai ieft in a sti mulat uti lizarea acestuia. Astf el, 
ponderea cetăţenilor UE ce uti lizează Internetul în mod regulat a fost într-o creştere constantă, de la 
43% în anul 2005, la 56% în anul 2008 şi peste 90% în anul 2010.

Subliniem faptul, că toate statele membre ale UE pun accentul pe politi cile de creştere a gradului de 
acoperire a teritoriului şi a populaţiei cu Internet în bandă largă. Majoritatea ţărilor UE şi-au stabilit 
deja drept obiecti v ati ngerea unui grad de acoperire de 100%, iar politi cile de dezvoltare a sectorului 
TIC au devenit părţi indispensabile ale strategiilor naţionale de dezvoltare. Politi cile respecti ve preco-
nizează dezvoltarea următoarelor domenii:

a) furnizarea de infrastructură pentru a realiza acoperirea completă a populaţiei, în special cu co-
nexiuni în bandă largă;

b) încurajarea adoptării şi uti lizării TIC şi dobândirea de competenţe digitale;

c) prestarea de servicii E-PUBLICA6.

Menţionăm faptul, că dezvoltarea rapidă a sectorului TIC în ţările din UE se confruntă şi cu anumite 
greutăţi. Astf el, există o discrepanţă în ritmurile de creştere a gradului de acoperire cu Internet în ban-

3 Europe’s Digital Competi ti veness Report, Volume 1: i2010 — Annual Informati on Society Report 2009, Benchmarking i2010: 
Trends and main achievements. {COM(2009) 390}

4 Internet access and use in 2010. STAT STAT/10/193, 14 December 2010, htt p://europa.eu/rapid/pressReleasesActi on.
do?reference=STAT/10/193&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

5 Informati on and Communicati on Technologies in the EU27. STAT/10/187. 9 December 2010, htt p://europa.eu/rapid/press-
ReleasesActi on.do?reference=STAT/10/187&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

6 htt p://europa.eu.int/informati on_society/eeurope/i2010/index_en.htm 
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dă largă şi nivelul de uti lizare efi cientă a acestuia. Deşi bandă largă este disponibilă pentru mai mult de 
90% din populaţia UE, uti lizarea efi cientă a acesteia se atestă doar în cazul a circa 50% din gospodării. 
Circa o treime din cetăţenii europeni nu au uti lizat niciodată Internetul. Discrepanţe semnifi cati ve în 
uti lizarea Internetului se atestă atât între ţări, cât și între anumite grupuri sociale, persoanele cu veni-
turi mici fi ind cele mai defavorizate.

Fiind unul extrem de inovator, sectorul TIC a fost afectat de criza economică din ulti mii ani într-o mă-
sură mai mică, însă presiunile asupra bugetelor naţionale şi fi nanţării private pot înceti ni ritmul in-
vesti ţiilor planifi cate. Pentru a atenua efectele crizei, se cere creşterea investi ţiilor în sectorul TIC, un 
rol important revenindu-i fi nanţării comunitare. În conformitate cu programele politi cii de coeziune7, 
pentru investi ţii în domeniul TIC, în anii 2007−2013, se prevede alocarea a 15,2 miliarde de euro, care 
ar trebui uti lizate într-un ti mp uti l.

Rolul crucial al TIC pentru redresarea economică a fost recunoscută în Pachetul de redresare economi-
că europeană8, care prevede alocarea din fondurile UE până la 1,02 miliarde de euro pentru investi ţiile 
în reţelele de bandă largă.

1.3. Agenda digitală pentru Europa

În anul 2010 Comisia Europeană a aprobat Strategia Europa 2020, care are drept scop depăşirea efec-
telor crizei economice şi transformarea economiei UE într-o economie inteligentă, durabilă şi favora-
bilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, producti vitate şi coe-
ziune socială9. Strategia Europa 2020 se axează pe trei priorităţi: (i) creşterea inteligentă, (ii) creşterea 
durabilă şi (iii) creşterea favorabilă incluziunii. Pentru a asigura realizarea acestor priorităţi, Strategia 
stabileşte şapte iniţiati ve-pilot, care includ şi iniţiati va „Agenda digitală pentru Europa”10.

La elaborarea Agendei digitale pentru Europa s-a pornit de la faptul că în ţările UE sectorul TIC gene-
rează în mod direct circa 5% din PIB şi are o valoare de piaţă de peste 660 de miliarde de euro anual. 
Sectorul TIC contribuie în mod semnifi cati v şi la creşterea globală a producti vităţii, 20% din creştere 
provenind direct din sectorul TIC, iar alte 30% − din investi ţiile în TIC. În prezent, dezvoltarea reţelelor 
informaţionale de mare viteză are un impact revoluţionar, similar celuia pe care l-a avut un secol în 
urmă dezvoltarea reţelelor electrice şi a celor de transport.

Totodată, la elaborarea Agendei s-a ţinut cont şi de faptul, că în dezvoltarea sectorului TIC din ţările UE 
persistă anumite probleme şi constrângeri.

Europa rămâne în urmă în dezvoltarea Internetului de mare viteză, nivelul de penetrare al reţelelor 
de mare viteză prin fi bră opti că fi ind de doar 1%. În Japonia nivelul de penetrare al reţelelor de mare 
viteză prin fi bră opti că ati nge valoarea de 12%, iar în Coreea de Sud − de circa 15%. Astăzi în SUA se 
descarcă de patru ori mai multă muzică decât în UE, în care lipsesc ofertele legale, iar pieţele sunt frag-
mentate. Circa 30% din europeni nu au folosit încă niciodată Internetul.

În anul 2007 investi ţiile UE în cercetare şi dezvoltare în domeniul TIC (37 miliarde de euro) consti tuiau 
mai puţin de jumătate din investi ţiile similare ale SUA (88 miliarde de euro). Cererea globală pentru 

7 htt p://eufi nantare.info/politi ca-coeziune.html 
8 htt p://ec.europa.eu/news/economy/081127_1_ro.htm 
9 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 fi nal
10 A Digital Agenda for Europe, Bruxelles, 19.5.2010 COM(2010)245 fi nal
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tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor reprezintă o piaţă în valoare de circa 2,000 miliarde de euro, 
pe când companiilor europene le revine doar ¼ din această piaţă.

În rezultatul identi fi cării problemelor cu care se confruntă sectorul TIC şi a perspecti velor de dezvolta-
re ale acestuia, Agenda stabileşte drept obiecti v principal obţinerea de benefi cii economice şi sociale 
durabile prin crearea şi dezvoltarea unei pieţe digitale unice, bazate pe un Internet rapid şi ultrarapid 
şi pe aplicaţii interoperabile.

Obiecti vele specifi ce şi domeniile de acţiuni ale Agendei includ:

1. O noua Piaţa unică pentru a putea benefi cia de avantajele erei digitale. Cetăţenii ar trebui să poată 
benefi cia de servicii comerciale şi de diverti sment cultural la nivel transnaţional. Dar pieţele online ale 
UE sunt încă separate de bariere, care restrâng accesul la serviciile paneuropene de telecomunicaţii, 
precum şi la serviciile şi conţinutul digital.

Comisia intenţionează să deschidă accesul la conţinutul online legal prin simplifi carea procedurilor de 
acordare si gesti onare a drepturilor de autor şi a procedurilor transfrontaliere de acordare a licenţelor. 
Alte acţiuni includ facilitarea operaţiunilor de facturare şi plată electronică, precum şi simplifi carea 
soluţionării liti giilor online.

2. Îmbunătăţirea standardizării şi interoperabilităţii TIC. Pentru a le permite cetăţenilor să creeze, să 
combine și să inoveze, este nevoie de produse TIC deschise și interoperabile, care corespund celor mai 
moderne şi performante standarde.

3. Sporirea încrederii şi a siguranţei. Europenii nu vor adopta o tehnologie în care nu au încredere; 
ei trebuie să se simtă în siguranţa şi în largul lor atunci când accesează conţinuturi online. Un răspuns 
european mai bine coordonat în faţa atacurilor ciberneti ce şi norme mai ferme în ceea ce priveşte 
protecţia datelor cu caracter personal sunt parte a soluţiei. De asemenea, se vor întreprinde acţiuni 
prin care operatorii de site-uri Web ar putea fi  potenţial obligaţi să-și informeze uti lizatorii în legătură 
cu eventualele violări ale securităţii datelor lor personale.

4. Îmbunătăţirea accesului europenilor la Internetul rapid și ultrarapid. Internetul ultrarapid este 
esenţial pentru o creştere economică puternică, pentru crearea de locuri de muncă, pentru prosperi-
tate şi pentru a garanta cetăţenilor accesul la conţinutul şi serviciile dorite.

Vor fi  explorate posibilităţile de atragere a investi ţiilor în reţelele de bandă largă prin îmbunătăţirea 
condiţiilor de creditare şi vor fi  încurajate investi ţiile în reţelele de fi bră opti că. Ţinta pentru anul 2020 
este de a pune la dispoziţia tuturor cetăţenilor europeni Internet la viteze de minimum 30 Mbps, cu cel 
puţin 50% din familiile europene abonate la conexiuni de minimum 100 Mbps. Ţinta pentru anul 2013 
este de a asigura 100% din cetăţeni cu conexiuni în bandă largă.

5. Impulsionarea cercetării de vârf şi a inovaţiei în TIC. Europa va investi  mai mult în domeniul cerce-
tării şi dezvoltării şi se va asigura că cele mai bune idei europene se concreti zează pe piaţă. Agenda are 
ca scop inter alia sti mularea investi ţiilor private prin fi nanţare europeană la nivel regional şi fi nanţarea 
sporită a cercetării în UE, pentru a putea garanta că Europa ţine pasul cu concurenţa şi chiar o depă-
şeşte.

6. Furnizarea de servicii accesibile online şi de competenţe digitale pentru toţi cetăţenii Europei. 
Toată lumea, ti neri și bătrâni, indiferent de mediul social din care provin, are dreptul la cunoşti nţele 
şi competenţele necesare pentru a putea parti cipa la era digitală, ţinând cont ca serviciile publice, 
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sociale şi de sănătate, comerţul, învăţământul şi viaţa politi că migrează tot mai mult spre metode de 
prestare online.

7. Valorifi carea potenţialului TIC în benefi ciul societăţii. Vor fi  făcute investi ţii în uti lizarea inteligentă 
a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor pentru elaborarea de metode de reducere a consumului 
de energie, sprijinirea persoanelor în vârsta şi a pacienţilor, îmbunătăţirea accesului online pentru 
persoanele cu handicap.

Se preconizează dezvoltarea tehnologiilor TIC desti nate economisirii de energie, în special, tehnologia 
iluminării cu semiconductori (Solid State Lighti ng − SSL), care uti lizează cu 70% mai puţină energie fată 
de sistemele tradiţionale de iluminare.

Se stabileşte, că până în anul 2015, pacienţii, indiferent de locul în care ei se afl ă în interiorul UE, să-şi 
poată accesa online fi şele medicale.

Implementarea cu succes a Agendei digitale pentru Europa va sti mula inovaţia şi creşterea economică 
şi va contribui la ameliorarea calităţii vieţii cetăţenilor. Implementarea pe scară largă a tehnologiilor 
digitale va permite Europei să răspundă într-un mod mai adecvat la provocările fundamentale ale 
mileniului, să asigure cetăţenilor o calitate mai bună a vieţii prin ameliorarea serviciilor de asistenţă 
medicală şi a serviciilor de transport, exti nderea accesului la serviciile publice şi la conţinuturile cultu-
rale, protejarea mediului.

1.4. Reglementări europene pentru sectorul de comunicaţii electronice

În Uniunea Europeană, principalele premise ce asigurau o concurenţă efecti vă şi o protecţie sporită a 
consumatorului în sectorul telecomunicaţiilor pe perioada tranziţiei de la monopol la concurenţă au 
fost insti tuite prin cadrul de reglementare din anul 1998. Pentru a aduce acest cadru în conformitate 
cu noile realizări tehnologice şi noile condiţii ale unei pieţe liberalizate, în anii 2000−2002 Uniunea 
Europeană a stabilit un set de obiecti ve-cheie pentru pregăti rea unui nou cadru regulatoriu pentru 
infrastructura de comunicaţii electronice şi serviciile asociate. În situaţia de convergenţă a sectoarelor 
telecomunicaţiilor, a mijloacelor de informare în masă şi a tehnologiei informaţionale, toate reţelele 
şi serviciile de comunicaţii electronice trebuiau să fi e reglementate de un singur cadru de reglemen-
tare.

Noul cadru de reglementare a fost aprobat şi pus în acţiune în anul 2002. Acest cadru, înti tulat „Pa-
chetul de Directi ve 2002 pentru comunicaţii electronice” ale Parlamentului European şi a Consiliului 
din 7 marti e 2002 include Directi va 2002/21/CE (Directi va cadru)11 şi patru directi ve speciale: Directi -
va 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directi va privind 
autorizarea)12, Directi va 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infra-
structura asociată, precum şi interconectarea acestora (Directi va privind accesul)13, Directi va 2002/22/
CE privind serviciul universal şi drepturile uti lizatorilor legate de reţelele şi serviciile de comunicaţii 

11 Directi ve 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework 
for electronic communicati ons networks and services (Framework Directi ve)

12 Directi ve 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisati on of electronic 
communicati ons networks and services (Authorisati on Directi ve)

13 Directi ve 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and interconnecti on of, 
electronic communicati ons networks and associated faciliti es (Access Directi ve)
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electronice (Directi va privind serviciul universal)14 şi Directi va 97/66/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul telecomunicaţiilor15..

Pachetul de Directi ve 2002 stabileşte cerinţe faţă de cadrul insti tuţional de reglementare, principii de 
obiecti vitate, transparenţă, nediscriminare și neutralitate tehnologică, regulile de autorizare, de acces, 
de uti lizare a frecvenţelor și a infrastructurii, de reglementare a pieţelor și de salvgardare a concurenţei 
și protecţie a uti lizatorilor fi nali, modul de soluţionare a liti giilor, etc..

Pachetul de Directi ve 2002 nu reglementează conţinutul serviciilor furnizate prin reţele de comunicaţii 
electronice, cum ar fi  conţinutul emisiilor radio şi TV, serviciile fi nanciare şi anumite servicii specifi ce 
societăţii informaţionale.

După o perioadă de şapte ani de aplicare în practi că a Pachetului de Directi ve 2002, în condiţiile dez-
voltării în conti nuare a tehnologiilor şi exti nderii pieţelor de comunicaţii electronice, în scopul creării 
unei pieţe unice europene, în anul 2009 Pachetului de Directi ve 2002 a fost actualizat prin adoptarea 
de norme comunitare noi. Aceste norme includ:

a) Directi va 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de mo-
difi care a Directi vei 2002/21/CE (Directi va cadru), Directi vei 2002/19/ CE (Directi va privind au-
torizarea) şi Directi vei 2002/20/CE (Directi va privind accesul)16;

b) Directi va 2009/136/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de mo-
difi care a Directi vei 2002/22/CE (Directi va privind serviciul universal), a Directi vei 2002/58/CE 
privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confi denţialităţii în sectorul comunicaţiilor 
publice şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale 
însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului17.

Directi vele aprobate în anul 2009 prevăd:

1. Independenţa autorităţilor naţionale de reglementare. La exercitarea atribuţiilor sale, o autoritate 
naţională de reglementare responsabilă pentru reglementarea ex ante a pieţei sau pentru soluţio-
narea diferendelor dintre întreprinderi trebuie să fi e protejată de intervenţii externe sau de presiuni 
politi ce care pot să pună în pericol examinarea independentă a problemelor. Pentru ati ngerea acestui 
scop, au fost stabilite noi cerinţe referitoare la condiţiile de revocare din funcţie a conducătorului şi 
membrilor organului colecti v de conducere a autorităţii naţionale de reglementare, modul de asigura-
rea a imparţialităţii şi transparenţei în acti vitatea autorităţii de reglementare, asigurarea autorităţilor 
de reglementare cu resurse umane şi materiale sufi ciente pentru îndeplinirea atribuţiilor care le sunt 
încredinţate.

14 Directi ve 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users’ rights 
relati ng to electronic communicati ons networks and services (Universal Service Directi ve)

15 Directi ve 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of per-
sonal data and the protecti on of privacy in the telecommunicati ons sector

16 Directi ve 2009/140/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 amending Directi ves 2002/21/
EC on a common regulatory framework for electronic communicati ons networks and services, 2002/19/EC on access to, and 
interconnecti on of, electronic communicati ons networks and associated faciliti es, and 2002/20/EC on the authorisati on of 
electronic communicati ons networks and services

17 Directi ve 2009/136/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 amending Directi ve 2002/22/EC 
on universal service and users’ rights relati ng to electronic communicati ons networks and services, Directi ve 2002/58/EC 
concerning the processing of personal data and the protecti on of privacy in the electronic communicati ons sector and 
Regulati on (EC) No 2006/2004 on cooperati on between nati onal authoriti es responsible for the enforcement of consumer 
protecti on laws
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Conducătorul unei autorităţi naţionale de reglementare sau, după caz, membrii organului colecti v, pot 
fi  demişi doar în cazul în care ei nu mai corespund cerinţelor necesare pentru exercitarea sarcinilor 
de serviciu, cu condiţia ca cerinţele respecti ve să fi e formulate explicit în legislaţia naţională. Decizia 
de demitere a conducătorului autorităţii naţionale de reglementare sau, după caz, a unui membru al 
organului colecti v trebuie făcută publică la momentul emiterii acesteia. Persoana demisă trebuie să 
primească în scris o expunere a moti velor şi are dreptul de a solicita publicarea obligatorie a acesteia, 
în cazul în care demisia a fost efectuată în lipsa unei solicitări din partea lui.

2. Bugetul autorităţilor naţionale de reglementare. Autorităţile naţionale de reglementare trebuie să 
benefi cieze de bugete anuale separate. Bugetele anuale trebuie să fi e făcute publice. Este important 
ca autorităţile naţionale de reglementare responsabile pentru reglementarea ex ante a pieţei să bene-
fi cieze de propriul lor buget pentru a putea, în special, să recruteze personal sufi cient şi califi cat.

3. Valabilitatea licenţelor de uti lizare a frecvenţelor radio. Valabilitatea unui drept individual de uti li-
zare a frecvenţelor radio, care nu poate fi  comercializat, ar trebui să fi e limitată în ti mp.

În cazul în care drepturile de uti lizare a frecvenţelor radio cuprind dispoziţii privind reînnoirea vala-
bilităţii acestora, autorităţile naţionale competente ar trebui mai întâi să efectueze o reexaminare, 
inclusiv o consultare publică, ţinând cont de evoluţiile din domeniul tehnologic, al pieţei şi al zonelor 
de acoperire.

Având în vedere caracterul limitat al spectrului de frecvenţe, drepturile individuale acordate întreprin-
derilor ar trebui să fi e reexaminate cu regularitate. La efectuarea acestei reexaminări, autorităţile naţi-
onale competente ar trebui să asigure echilibrul între interesele ti tularilor de drepturi şi necesitatea de 
a promova introducerea comercializării spectrului, precum şi uti lizarea mai fl exibilă a spectrului prin 
autorizaţii generale, atunci când acest lucru este posibil.

4. Reducerea reglementărilor ex ante a pieţelor relevante. Reglementările ex ante specifi ce secto-
rului, pe măsură ce se intensifi că concurenţa pe piaţă, trebuie treptat reduse. În fi nal, reglementarea 
comunicaţiilor electronice se va realiza doar prin concurenţă.

Pornind de la faptul că în ulti mii ani pieţele comunicaţiilor electronice au demonstrat o dinamică con-
curenţială puternică, obligaţiile de reglementare ex ante trebuie să fi e impuse doar atunci, când pe 
piaţa relevantă respecti vă nu există o concurenţă efecti vă sau durabilă.

5. Separarea funcţională. Dacă unei întreprinderilor integrate pe verti cală i-au fost impuse obligaţii de 
nediscriminare, transparenţă şi separare contabilă, însă problemele legate de concurenţă şi de funcţio-
nare a mecanismelor economiei de piaţă nu au fost soluţionate, autoritatea naţională de reglementare 
poate impune acestei întreprinderi, ca o măsură excepţională, obligati vitatea de a plasa acti vităţile 
aferente furnizării la nivel angro a produselor relevante de acces într-o enti tate comercială care func-
ţionează independent.

6. Soluţionarea liti giilor. Modifi cările operate în cadrul de reglementare schimbă procedura de soluţi-
onare a liti giilor, lărgind sfera competenţei autorităţilor de reglementare.

Autorităţile naţionale de reglementare responsabile de reglementarea ex ante a pieţei sau de solu-
ţionarea liti giilor dintre întreprinderi vor acţiona independent, nu vor solicita şi nici nu vor accepta 
instrucţiuni de la un alt organ de conducere. Numai organele de soluţionare a căilor de atac (judecăto-
ria), vor avea competenţa de a suspenda sau de a revoca deciziile luate de către autorităţile naţionale 
de reglementare.
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7. Informaţii minime incluse în Contractul încheiat cu uti lizatorii fi nali. Directi va 2002/22/CE (Directi -
va privind serviciul universal) a fost modifi cată, iar modifi cările prevăd mai multe categorii de informa-
ţii, pe care trebuie să le includă contractele cu consumatorii, şi anume:

a) informaţii referitoare la furnizarea sau nu a accesului la numărul de urgenţă 112, eventuale 
proceduri de management al trafi cului uti lizate de furnizor, posibilitatea abonaţilor de a fi gura 
într-un registru al abonaţilor;

b) eventualele restricţii ale echipamentului terminal, modalităţile de plată şi durata minimă iniţială 
a contractului.

8. Portabilitatea numerelor. Portabilitatea numerelor şi acti varea ulterioară a acestora trebuie efec-
tuate într-un termen cât mai scurt. Acti varea numerelor abonaţilor ce au încheiat un acord de portare 
către un alt furnizor de servicii se va efectua în termen de cel mult o zi lucrătoare.

9. Facilitarea accesului pe proprietatea publică sau privată pentru accesul nediscriminatoriu la infra-
structură. Accesul pe proprietatea publică sau privată sunt factorii esenţiali pentru crearea reţelelor de 
comunicaţii electronice sau a noilor elemente de reţea. Complexitatea inuti lă şi întârzierile în procedu-
rile de acordare a drepturilor de acces pot reprezenta astf el obstacole importante în calea dezvoltării 
concurenţei.

Autorităţile competente, în special cele locale, în cooperare cu autorităţile naţionale de reglementare, 
ar trebui să stabilească proceduri adecvate de coordonare, care garantează faptul că părţile interesate 
dispun de informaţii privind infrastructurile sau proprietăţile publice adecvate, precum şi lucrările pu-
blice în curs de derulare sau planifi cate.

10. Acces la infrastructura asociată. Autorităţile naţionale de reglementare trebuie să poată impune 
uti lizarea în comun a elementelor de reţea şi a infrastructurii asociate, precum canale, tuburi, piloni, 
nişe, cuti i de distribuţie, antene, turnuri şi alte construcţii de susţinere, clădiri sau intrări în clădiri şi o 
mai bună coordonare a lucrărilor civile.

Autorităţile naţionale competente pot solicita întreprinderilor să ofere informaţiile necesare, pentru a 
permite autorităţilor competente să stabilească un inventar detaliat al mediului natural, disponibilităţii 
şi localizării geografi ce a infrastructurilor, pe care să-l le pună la dispoziţia părţilor interesate.
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2. Cadrul juridic şi instituţional al sectorului 
TIC din Republica Moldova

2.1. Cadrul legal şi reglementar în domeniul comunicaţiilor electronice

Legea telecomunicaţiilor nr. 520-XIII, aprobată în anul 1995, a creat condiţiile de tranziţie de la un mo-
nopol istoric la liberalizarea totală a sectorului. În anul 2000, în scopul respectării angajamentelor Re-
publicii Moldova faţă de OMC privind insti tuirea autorităţii independente de reglementare, stabilirea 
criteriilor şi condiţiilor de obţinere a licenţelor, a condiţiilor de interconectare, de salvgardare a con-
curenţei, de uti lizare a resurselor limitate şi furnizarea serviciului universal, Legea telecomunicaţiilor a 
fost modifi cată. Totodată, modifi cările introduse au avut ca scop aducerea Legii telecomunicaţiilor în 
corespundere cu principalele obiecti ve şi direcţii de dezvoltare din Pachetul de Directi ve EC din 1998 
pentru telecomunicaţii. Legea telecomunicaţiilor a fost în vigoare până în anul 2008.

În baza Legii telecomunicaţiilor, în anul 2000 a fost consti tuită Agenţia Naţională pentru Reglementare 
în Telecomunicaţii şi Informati că (ANRTI), cu statut de autoritate publică de reglementare a sectorului, 
structural separată de ministerul de ramură, cu un buget autonom, independentă de operatorii de 
reţele şi servicii şi de vânzătorii şi furnizorii de echipamente din domeniul de reglementare. ANRTI era 
independentă şi de Guvern, cu excepţia numirii în post şi demiterii directorilor regulatorului şi aprobă-
rii tarifelor de telefonie fi xă pentru uti lizatori.

Reglementările de bază, elaborate de ANRTI. Pe parcursul anilor 2000−2008, ANRTI a elaborat şi a 
pus în aplicare un şir de reglementări importante, care au servit la liberalizarea şi dezvoltarea concu-
renţei în sub sectoarele de telecomunicaţii, principalele din ele fi ind Regulamentul privind eliberarea 
licenţelor în domeniul telecomunicaţiilor şi informati cii şi Regulamentul cu privire la interconectare. În 
anul 2001 a fost aprobat Regulamentul cu privire la prestarea serviciilor de telefonie fi xă şi mobilă şi 
Regulamentul privind modul de soluţionare a liti giilor dintre operatori precum şi cele dintre operatori 
şi uti lizatori. În anul 2003 a fost implementat noul Plan Naţional de Numerotare al Republicii Moldova, 
care este în corespundere cu standardele europene, şi au fost stabilite regulile de administrare şi ges-
ti onare a acestui Plan.

Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă al Republicii Moldova. Acest document a fost 
pus în acţiune în anul 1997 şi a suferit pe parcurs mai multe modifi cări. Ulti ma din ele, din anul 2010, 
a adus documentul în corespundere cu deciziile Conferinţei Mondiale Radiocomunicaţii UIT (WRC-07 
şi cerinţele Comitetului European pentru comunicaţii electronice privind armonizarea uti lizării benzilor 
de frecvenţă radio şi permite exti nderea posibilităţilor de dezvoltare şi implementare a reţelelor şi teh-
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nologiilor moderne de comunicaţii electronice, cum ar fi  accesul la Internet pe suport radio de bandă 
largă, televiziunea digitală terestră, sistemele mobile de generaţia trei şi patru etc.

Legea comunicaţiilor electronice. Adoptarea în anul 2007 a Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-
XVI reprezintă următorul pas important în armonizarea cadrului legislati v al Republicii Moldova cu 
Acquis-ul Comunitar. Această lege corespunde, în mare măsură, cu cele patru directi ve din Pachetul 
de Directi ve EC din 2002 pentru comunicaţiile electronice şi anume: Directi va 2002/21/CE (Directi va 
cadru), Directi va 2002/20/CE (Directi va privind autorizarea), Directi va 2002/19/CE (Directi va privind 
accesul), Directi va 2002/22/CE (Directi va privind serviciul universal). Legea comunicaţiilor electronice 
a înlocuit Legea telecomunicaţiilor nr. 520-XIII şi este unul din cele mai importante acte legislati ve, care 
guvernează domeniul de comunicaţii electronice.

Legea stabileşte principalele reguli şi condiţii de acti vitate în domeniul comunicaţiilor electronice civi-
le, cadrul general al politi cii şi strategiei de dezvoltare a domeniului şi cel de reglementare. În Lege sunt 
defi nite atribuţiile ministerului şi autorităţii de reglementare, drepturile şi obligaţiile statului, furnizori-
lor reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice şi a uti lizatorilor.

În anul 2008, în baza Legii comunicaţiilor electronice, ANRTI a fost reorganizată în Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).

În anul 2009 Comisia Europeană a operat modifi cări la pachetul de Directi ve EC din 2002 pentru comu-
nicaţii electronice. Aceste modifi cări au fost incluse în Directi va 2009/136/CE şi Directi va 2009/140/
CE. Evident, modifi cările respecti ve trebuie introduse în Legea comunicaţiilor electronice a Republicii 
Moldova.

Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Adoptată în anul 2007, Legea cu privire la 
protecţia datelor cu caracter personal nr. 17-XVI are drept scop protecţia drepturilor şi libertăţilor cetă-
ţenilor în domeniile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată de persoane juridice 
şi fi zice, inclusiv a protecţiei drepturilor la inviolabilitatea vieţii private, la secretul personal şi familial.

Accentuăm faptul, că Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal nr. 17-XVI din 15.02.2007 
trebuie să fi e adusă în corespundere cu Directi va 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi 
protejarea confi denţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi cu Directi va 2009/136/CE.

În baza Legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, în luna iulie 2008 a fost creat Centrul 
Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, care este o autoritate publică autonomă, inde-
pendentă de alte autorităţi publice, persoane fi zice şi juridice şi are ca obiecti v apărarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale persoanelor fi zice în procesele de prelucrare şi transmitere transfrontali-
eră a datelor cu caracter personal, în special a dreptului la viaţă privată.

2.2. Cadrul insti tuţional în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei 
informaţiei

Urmând recomandările organismelor internaţionale, precum si exemplul ţărilor Uniunii Europene, ca-
drul insti tuţional din Republica Moldova a parcurs câteva etape de dezvoltare şi restructurare. În anul 
1993 au fost separate funcţiile de politi ci şi de reglementare de cele de operare, a fost separată acti vi-
tatea poştală de cea de telecomunicaţii. Aceste separări au fost urmate de restructurarea întreprinde-
rilor si elaborarea cadrului legal şi de reglementare.
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In consens cu tendinţele internaţionale, in anul 2000 s-a realizat următoarea etapa de reformă struc-
turală a domeniului: funcţiile de reglementare au fost separate de funcţiile de politi ci prin crearea 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare in Telecomunicaţii şi Informati că (ANRTI). ANRTI a benefi ciat 
de un proiect de asistenta tehnica din partea USAID care a jucat un rol important în crearea cadrului 
reglementar de baza.

În anul 2001 a fost creat Departamentul Tehnologii Informaţionale (DTI), subordonat direct Guver-
nului. Cu toate că din cauza existenţei în paralel a două organe de politi ci în sectorul TIC − Ministerul 
Transporturilor și Comunicaţiilor și Departamentul Tehnologii Informaţionale au existat suprapuneri 
de atribuţii, crearea DTI a jucat un rol poziti v în catalizarea procesului de dezvoltare a Societăţii Infor-
maţionale.

În anul 2005, ca rezultat al implementării prevederilor Strategiei Naţionale ”Moldova Electronică”, a 
fost creat Ministerul Dezvoltării Informaţionale, ulterior − Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor, în prezent − Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor este organul central de specialitate (Ministerul), 
care elaborează, promovează şi realizează politi ca Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice 
şi stabileşte strategia de realizare a politi cii în domeniul comunicaţiilor electronice. Ministerul elabo-
rează proiecte de legi din domeniu, colaborează şi reprezintă Guvernul în organismele internaţionale 
de specialitate.

Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” este o subdiviziune a Ministerului 
Tehnologiilor Informaţionale si Comunicaţiilor. În corespundere cu Arti colul 39 al Legii comunicaţi-
ilor electronice, Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio efectuează coordonarea internaţională şi 
internă, noti fi carea benzilor de frecvenţe, canalelor sau frecvenţelor radio, selectează, calculează şi 
planifi că frecvenţele şi/sau canalele radio în conformitate cu Tabelul naţional de atribuire a benzilor 
de frecvenţe ale Republicii Moldova, efectuează monitorizarea spectrului frecvenţelor radio desti nate 
pentru scopuri civile, ţine evidenţa staţiilor de radiocomunicaţii, canalelor şi frecvenţelor radio şi asi-
gură compati bilitatea electromagneti ce a staţiilor de radiocomunicaţii.

Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio este o comisie insti tuită de Guvern, în componenţă căreia 
este inclusă conducerea de vârf a ministerelor şi organelor de forţă din Republica Moldova. Funcţia 
principală a Comisiei de stat pentru frecvenţe radio este aprobarea Tabelului naţional de atribuire a 
benzilor de frecvenţe ale Republicii Moldova. Comisia este insti tuită prin Hotărâre de Guvern şi acti -
vează în corespundere cu statutul sau.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (Regu-
lator, ANRCETI) este autoritatea care reglementează acti vitatea în domeniul comunicaţiilor electronice 
şi al tehnologiei informaţiei, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a domeniilor menţionate 
şi supraveghează respectarea legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de 
reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.

Regulatorul este o autoritate publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comuni-
caţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei, este o persoană juridică, structural separată de Minis-
ter şi alte structuri de stat, cu buget autonom, independentă de furnizorii de reţele şi/sau servicii, de 
producătorii de echipamente de comunicaţii electronice. Reglatorul este condus de Consiliul de admi-
nistraţie, membrii Consiliul de administraţie sunt numiţi de Guvern. Divizarea funcţiilor între Minister 
şi Reglator sunt stabilite în arti colele 7 şi 8 al Legii comunicaţiilor electronice.
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Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (ANPC). Creată prin Hotărârea Parlamentului în anul 
2007, ANPC este a autoritate permanentă a administraţiei publice, care are drept scop promovarea 
politi cii statului şi întreprinderea măsurilor orientate spre protecţia şi dezvoltarea concurenţei şi limi-
tarea, reprimarea acti vităţii monopoliste, precum şi efectuarea controlului asupra executării legislaţiei 
cu privire la protecţia concurenţei.

Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) este o insti tuţie publică afl ată în subordinea Can-
celariei de Stat, dispune de autonomie administrati vă şi fi nanciară şi are drept scop reformarea secto-
rului public şi îmbunătăţirea calităţii actului de guvernare prin aplicarea intensă a tehnologiilor infor-
maţionale şi de comunicaţii.

Funcţiile de bază ale Centrului de Guvernare Electronică sunt:

a) planifi carea strategică, managementul proiectelor şi implementarea sistemelor informaţionale 
şi de comunicaţii pentru Guvern;

b) elaborarea „foii de parcurs” pentru dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în 
Republica Moldova, proiectarea infrastructurii de bază, dezvoltarea forţei de muncă califi cate şi 
impulsionarea progresului tehnologic;

c) promovarea e-transformării şi creşterea gradului de uti lizare a tehnologiilor informaţionale şi de 
comunicaţii de către cetăţeni.

În prezent Centrul de Guvernare Electronică implementează Proiectul de e-transformare a guvernării, 
scopul căruia constă în sporirea efi cienţei şi calităţii principalelor servicii publice, desti nate cetăţenilor 
şi întreprinderilor, îmbunătăţirea gesti onării domeniului TIC din sectorul public. Proiectul se axează pe 
două componente de bază:

a) suport pentru crearea Centrului de e-Guvernare, elaborarea Strategiei (anii 2011−2020), Progra-
mului de implementare (anii 2011−2015) şi a Cadrului de reglementare;

b) dezvoltarea infrastructurii de acces la serviciile electronice pentru cetăţeni şi agenţi economici 
şi desfăşurarea programelor de instruire.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Consiliul Coordonator al Audiovizualului este o autorita-
te publică autonomă. Consiliul este reprezentantul şi garantul interesului public în domeniul audio-
vizualului, autoritatea responsabilă pentru implementarea şi respectarea Codului Audiovizualului, a 
tratatelor internaţionale în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte. Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului are statut de persoană juridică de drept public cu toate atributele unei 
astf el de enti tăţi.

2.3. Cadrul de politi ci

Politi ci de dezvoltare a sectorului (anii 1991−2004). Optând pentru o cale democrati că de dezvolta-
re şi progres economico-social, Republica Moldova recunoaşte că edifi carea Societăţii Informaţionale 
reprezintă o prioritate naţională. În acest scop, imediat după obţinerea independenţei, în Republica 
Moldova au fost elaborate şi aprobate un şir de documente de politi ci de dezvoltare a sectorului, prin-
cipalele din ele fi ind:
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a) Concepţia de informati zare (1993)1;

b) Proiectul Director privind informati zarea (1995)2;

c) Politi ca naţională de dezvoltare a telecomunicaţiilor (2001)3;

d) Strategia de dezvoltare a domeniului telecomunicaţiilor (2004)4.

Deşi nu toate prevederile acestor documente de politi ci au fost transpuse în viaţă, ele au avut un rol 
decisiv în elaborarea cadrului normati v-juridic şi cel insti tuţional.

Recunoscând importanţa istorică şi strategică a procesului de edifi care a societăţii informaţionale, în 
anul 2002, Republica Moldova, împreună cu alte state ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-
Est, a semnat „Declaraţia de intenţie” şi şi-a asumat obligati vitatea de a edifi ca o societatea informaţi-
onală, bazată pe principiile stabilite în Statutul ONU, în Declaraţia Universală despre Drepturile Omului 
şi în Carta edifi cării societăţii informaţionale globale de la Okinawa.

Transpunerea în viaţă a „Declaraţiei de intenţie” a demarat prin emiterea în anul 2004 a Decretului 
Preşedintelui Republicii Moldova, prin care Guvernului i s-a recomandat iniţierea procesului de elabo-
rare a Strategiei Naţionale pentru tehnologiile societăţii informaţionale pentru dezvoltare5. În scopul 
executării acestui Decret, Guvernul aprobă în acelaşi an „Politi ca de edifi care a societăţii informaţio-
nale în Republica Moldova”6 şi creează Comisia naţională pentru edifi carea societăţii informaţionale. 
În scopul impulsionării dezvoltării sectorului TIC, parlamentul a modifi cat legislaţia naţională, introdu-
când pentru companiile din sector anumite înlesniri fi scale.

Strategia Naţională de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale “Moldova electronică”. Documentele 
de bază, care au impulsionat într-o măsură decisivă e-dezvoltarea au fost Strategia Naţională de Dez-
voltare a Societăţii Informaţionale şi Planul de acţiuni „Moldova electronică” 7, adoptate în anul 2005. 
De asemenea, ulterior au fost aprobat Regulamentul privind mecanismul de realizare a Planului de 
acţiuni “Moldova electronică”8 şi Concepţia Guvernării Electronice9.

Planul de acţiuni „Moldova electronică” este structurat în şapte comparti mente, conţine 44 obiecti ve 
cu un număr total de 77 acţiuni din următoarele domenii: guvernarea electronică, economia electroni-
că, infrastructura societăţii informaţionale, educaţia electronică, şti inţa electronică, cultura electroni-
că, sănătatea electronică. Acţiunile preconizate trebuiau realizate în perioada 2005−2010.

La data scrierii acestui studiu (ianuarie 2011), o parte semnifi cati vă din sarcinile stabilite, au fost rea-
lizate, fapt ce s-a soldat cu un progres semnifi cati v în dezvoltarea sectorului TIC. Totodată, mai multe 
din sarcini stabilite nu numai că nu au fost îndeplinite în termenii specifi caţi, dar nici nu au fost încă 

1 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 5 iulie 1993 nr. 415 „Cu privire la aprobarea Concepţiei de informati zare a soci-
etăţii şi mecanismul ei de realizare”

2 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 155 din 06.03.1995 „Cu privire la aprobarea proiectului director al informati ză-
rii societăţii în Republica Moldova şi a mecanismului realizării lui”

3 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 975 din 13 septembrie 2001
4 Ordinul Ministerului Transporturilor şi Comunicațiilor nr. 188 din 11.11.2004, Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 218-

223/460 din 03.12.2004
5 Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1743 din 19.03.2004 privind edifi carea societăţii informaţionale în Republica 

Moldova
6 Politi ca de edifi care a societăţii informaţionale în Republica Moldova. Hotărârea Guvernului nr. 632 din 08.06.2004.
7 Strategia Naţională privind Edifi carea Societăţii Informaţionale. Hotărârea Guvernului nr. 255 din 09.03.2006
8 Regulamentul privind mecanismul de realizare a Planului de acţiuni „Moldova electronică”. Hotărârea Guvernului nr. 27 din 

06.01.2006
9 Hotărârea Guvernului nr. 733 din 28.06.2006 privind Concepţia guvernării electronice
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iniţiate. Cauzele principale ale acestor eşecuri constau în lipsa capacităţilor umane şi insti tuţionale, 
insufi cienţa mijloacelor fi nanciare.

În ansamblu, din cele 176 acţiuni ale Planului “Moldova electronică”, conform situaţiei din 1 iulie 2009, 
integral au fost îndeplinite 63 acţiuni (35,8%), parţial au fost îndeplinite 26 acţiuni (14,8 %), sunt în 
lucru 29 acţiuni (16,5 %), neiniţiate încă rămâneau 38 de acţiuni (21,6 %). Cea mai mare cotă de acţi-
uni realizate se atesta în domeniile e-Sănătate (52,9%) şi e-Infrastructură (50%), iar cea mai mică – în 
domeniul e-Cultură (7,7%). Cea mai mică cotă de acţiuni, rămase neiniţiate încă s-a atestat în domeniul 
e-Infrastructurii (11,1%), iar cea mai mare – în domeniul e-Educaţiei (39,3%)10.

Sectorul TIC în Documentul strategic „Relansăm Moldova”. Documentul strategic Relansăm Moldo-
va11, aprobat de către Guvernul Republicii Moldova şi prezentat partenerilor de dezvoltare la întâlnirea 
de la Bruxelles din 24 marti e 2010, prevede:

a) evaluarea serviciilor publice pentru cetăţeni şi afaceri;

b) elaborarea şi insti tuţionalizarea unei structuri unifi cate de guvernare şi organizare a TIC în sec-
torul public;

c) elaborarea şi implementarea portalului de servicii guvernamentale prin integrarea fl uxurilor de 
lucru şi minimizarea dedublării sistemelor;

d) reducerea poverii de raportare pentru afaceri prin implementarea raportării electronice (inclu-
siv a stati sti cii electronice);

e) expansiunea prestării serviciilor online şi mobile pentru cetăţeni şi afaceri.

Sectorul TIC în Programul de acti vitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2010−2014. 
Pentru sectorul TIC, acest Program include următoarele obiecti ve12:

1. dezvoltarea sectorului TIC pentru crearea bazei transformării Republicii Moldova într-o societate 
bazată pe cunoaştere;

2. accelerarea procesului de e-transformare în vederea susţinerii agendei de integrare europeană 
a Republicii Moldova;

3. promovarea instrumentarului TIC şi implementarea lui pentru o mai bună guvernare, educaţie şi 
cercetare, sănătate publică, diversifi care a contentului electronic şi digitalizare a patrimoniului 
cultural, dezvoltare a comerţului electronic;

4. liberalizarea şi dezvoltarea pieţelor de comunicaţii;

5. dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii (electronice şi poştale) integrate şi efi ciente, orientate 
spre creşterea competi ti vităţii economiei naţionale şi asigurarea accesului tuturor categoriilor 
de uti lizatori la serviciile societăţii informaţionale.

Pentru realizarea acestor obiecti ve Programul prevede o serie de acţiuni prioritare specifi ce.

Dezvoltarea accesului în bandă largă. Obiecti vul principal al Programului de dezvoltare a accesului la 
Internet în bandă largă pe anii 2010−2013, adoptat în decembrie 2010, constă în lichidarea decalajului 

10 Raportul e-Dezvoltare Moldova 2009, PNUD, 2009. www.e-moldova.md
11 “Relansăm MoldovaPriorităţile de dezvoltare pe termen mediu Raport pentru Şedinţa Grupului Consultati v de la Bruxelles, 

24 marti e 2010. htt p://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=447&id=2774 
12 htt p://www.gov.md/lib.php?l=ro&idc=445
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între localităţile rurale şi cele urbane, precum şi în ansamblu faţă de ţările UE privind accesul şi uti liza-
rea Internetului în bandă largă13. Se prevede ati ngerea către sfârşitul anului 2013 a unei rate de pene-
trare a accesului la Internet în bandă largă de cel puţin 20% la puncte fi xe şi 20% la puncte mobile.

Pentru ati ngerea acestui obiecti v, Programul presupune realizarea următoarelor obiecti ve specifi ce:

a) dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice şi sporirea accesibilităţii folosirii acestora pen-
tru uti lizatorii fi nali;

b) disponibilitatea echipamentelor (terminale) de acces la reţelele de comunicaţii electronice;

c) dezvoltarea conţinutului şi a aplicaţiilor electronice.

Progresul tehnologic se va baza pe dezvoltarea accesului în bandă foarte largă, peste 25, 30 sau chiar 
50 Mbps, denumit şi NGA – Next Generati on Access.

În încheiere accentuăm faptul, că cadrul de politi ci privind sectorul telecomunicaţiilor nu este unul 
complet. Strategia dezvoltării domeniului telecomunicaţiilor, aprobată în anul 200414, trebuie actuali-
zată prin includerea unor sti pulări explicite, referitoare la:

a) obiecti vele sectoriale şi indicatorii relevanţi;

b) privati zarea şi/sau restructurarea Moldtelecom;

c) efi cienti zarea uti lizării spectrului de frecvenţe radio;

d) mecanismele de asigurare a efi cacităţii insti tuţiilor ce asigură competi ţia pe piaţă (politi ci, regle-
mentări, justi ţie);

e) serviciul universal revăzut (pachete, mecanisme de realizare).

Doar preluarea Acquis-ului comunitar şi transpunerea în deplinătate a Directi velor sectoriale în legis-
laţia Republicii Moldova va crea noi premise pentru dezvoltarea sectorului TIC şi atragerea de investi ţii 
străine.

2.4. Implementarea prevederilor Legii comunicaţiilor electronice şi constrângerile 
regulatorii

Legea comunicaţiilor electronice prevede un set complex de reglementări ale domeniului TIC. Prezen-
tăm în conti nuare o analiză succintă a modului de implementare a prevederilor acestei legi.

Accesul pe piaţă: autorizarea reţelelor şi serviciilor. Pentru a începe acti vitatea în domeniul de co-
municaţii electronice, regimul de autorizare generală din Lege prevede procedura de noti fi care, care 
constă în transmiterea de către solicitant la ANRCETI a unei noti fi cări. Prin această noti fi care, depusă 
cu cel puţin şapte zile înainte de începerea acti vităţii, solicitantul îşi exprimă intenţia de a furniza reţele 
şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice. În baza noti fi cării, solicitantul este inclus în Registrul 
public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. În cazul acti vităţilor pentru care 
sunt necesare resurse limitate, de exemplu, frecvenţe radio sau resurse de numerotare, furnizorul 
înregistrat este obligat să obţină pentru ele licenţe.

13 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1077 din 17.11.2010. Monitorul Ofi cial, nr. 227−230, Art. 1192
14 Sectorul este atât de dinamic în dezvoltarea sa, încât Documentele de politi ci, reieșind din practi ca ulti milor ani, după 3-4 ani 

devin învechite și necesită a fi  actualizate
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Regimul de autorizare generală a fost implementat de ANRCETI din 15 septembrie 2008, iar în decem-
brie 2010 a fost aprobată o nouă versiune a Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi 
eliberare a licenţelor de uti lizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de 
comunicaţii electronice. În Regulament este actualizat nomenclatorul ti purilor de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice, supuse autorizării generale, şi procedura de eliberare a licenţelor de uti lizare 
a frecvenţelor radio şi resurselor de numerotare. Însă Regulamentul conţine clauza “licenţa care nu a 
fost re-perfectată în termenul stabilit (în termen de 10 zile lucrătoare), devine nevalabilă” ce contravi-
ne spiritului Directi vei 2002/20/EC şi afectează climatul de pe piaţă.

Cadrul legal şi reglementar nu reglementează re-vânzarea serviciilor publice de comunicaţii electroni-
ce, care sunt un element important în accelerarea dezvoltării pieţei prin mărirea volumului de vânzări 
a serviciilor acordate populaţiei şi mediului de afaceri.

Interconectarea reţelelor şi interoperabilitatea serviciilor. În baza Regulamentului cu privire la inter-
conectare din anul 2001, au fost efectuate mai multe interconectări de reţele şi au fost încheiate un şir 
de acorduri de interconectare, fapt ce a permis accesul pe piaţă a noilor furnizori de reţele şi servicii. 
Conform datelor ANRCETI, la data de 25.01.2011, între furnizorii naţionali erau încheiate şi depuse la 
ANRCETI 99 de acorduri de interconectare. În anul 2009, Regulamentul cu privire la interconectare a 
fost ajustat la cerinţele Legii comunicaţiilor electronice, în el fi ind incluse şi prevederi referitoare la 
accesul la bucla locală şi la infrastructura asociată.

Oferta de Interconectare de Referinţă a operatorului istoric − S.A. Moldtelecom, se face anual publică. 
Principalul factor de dispută a rămas preţurile de interconectare a reţelelor de comunicaţii.

În anul 2010, după desemnarea furnizorilor cu putere semnifi cati vă pe piaţa de terminaţie mobila, 
ANRCETI le-a stabilit acestora obligati vitatea de reducere graduală a tarifelor de interconectare pentru 
terminaţia apelurilor în reţelele mobile.

Dezvoltarea concurenţei pe segmentul de buclă şi sub-buclă locală. Regulamentul cu privire la inter-
conectare conţine un capitol dedicat, care stabileşte principiile şi regulile de acces la bucla locală şi la 
infrastructura asociată. ANRCETI poate impune furnizorii desemnaţi ca având putere semnifi cati vă pe 
piaţa relevantă obligati vitatea de a furniza tuturor solicitanţilor, în condiţii de nediscriminare, accesul 
la bucla locală şi să publice o Ofertă de Referinţă pentru acces la bucla locală, care să includă un set 
minim de servicii de furnizare a accesului la bucla locală, tarifele şi condiţiile, în care se vor oferi aces-
tea.

Până în prezent nu este publicată Oferta de Referinţă pentru acces la bucla locală, iar condiţiile de 
acces la infrastructura fi zică sunt stabilite în Anexa 4 la Oferta de Interconectare de Referinţă a S.A. 
Moldtelecom pentru anul 2010.

Furnizorii de reţele şi servicii din domeniu semnalează faptul că în prezent operatorul istoric - S.A. 
Moldtelecom deţine un control total asupra infrastructurii, fapt ce-i oferă avantaje nejusti fi cate în acti -
vitatea sa de prestator de servicii. În astf el de condiţii, ceilalţi actori de pe piaţă sunt privaţi de accesul 
la infrastructura asociată, moti vul invocat de Moldtelecom fi ind lipsa de capacităţi.

Conform părerii unor companii din domeniu, ANRCETI ar trebuie să implementeze programe disti ncte 
de dezvoltare a accesului în bandă largă, a telefoniei fi xe şi mobile, de promovare a concurenţei loiale 
etc.
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Salvgardarea concurenţei pe pieţele relevante. Pentru implementarea prevederilor legale cu privire la 
asigurarea concurenţei pe segmentele pieţei, ANRCETI a aprobat în luna februarie 2009 Regulamentul 
privind identi fi carea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemna-
rea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnifi cati vă pe aceste pie-
ţe. În baza acestui Regulament, în prima jumătate a anului 2009 au fost stabilite zece pieţe relevante, 
care trebuie să fi e analizate pentru a identi fi ca, dacă pe ele există concurenţă.

Din cele zece pieţe relevante, primele şapte corespund pieţelor 1−7 din Recomandarea Comisiei Euro-
pene 2007/879/CE, iar pieţele 8 şi 9 sunt stabilite de Recomandarea Comisiei Europene din 11/02/2003. 
Piaţa a 10-a − accesul (fi zic) la infrastructura asociată reţelei proprii de comunicaţii electronic, a fost 
desemnată pentru a asigura dezvoltarea concurenţei la nivel de reţele de comunicaţii electronice.

Pe parcursul anului 2010, ANRCETI a efectuat pentru prima dată analiza a şase pieţe relevante (pieţele 
2, 3, 4, 5, 7 şi 9), a început identi fi carea furnizorilor cu putere semnifi cati vă pe aceste pieţe şi a demarat 
procedurile de impunere a obligaţiilor corespunzătoare.

Conform datelor ANRCETI, la situaţia din 1 marti e 2011, au fost desemnaţi ca furnizorii cu putere 
semnifi cati vă pe două pieţe relevante şi impuse obligaţii pentru trei furnizori pe piaţa 7, iar pe piaţa 3 
− pentru 18 furnizori. Identi fi carea şi impunerea obligaţiilor pentru furnizorii pe cele patru pieţe anali-
zate este în proces de consultaţii.

ANRCETI mai trebuie să analizeze încă patru pieţe relevante (pieţele 1, 6, 8 şi 10) şi să identi fi ce furni-
zorii cu putere semnifi cati vă pe aceste pieţe, impunându-le obligaţiile corespunzătoare.

Menţionăm faptul că mai mulţi furnizori consideră că ANRCETI ar trebui să analizeze piaţa comunica-
ţiilor electronice nu doar pe fragmente, ci şi în ansamblu, fapt ce ar permite identi fi carea veridică a 
furnizorilor cu putere semnifi cati vă.

Costuri şi tarife. În pofi da faptului că cadrul legal prevede ca tarifele pentru serviciile de comunicaţii 
electronice trebuie să fi e stabilite în baza costurilor, rebalansarea tarifelor furnizorului istoric S.A. Mol-
dtelecom nu a fost fi nalizată. Iniţial au fost prevăzute 4 etape de rebalansare a tarifelor pentru servicii-
le de telefonie fi xă: prima etapa de ajustare a tarifelor a fost implementată la 1 februarie 2003, a doua 
etapă a demarat la 1 februarie 2004, iar următoarele 2 etape nu au fost implementate pe parcursul a 
şapte ani.

La fi nele anului 2010 S.A. Moltelecom i-au fost impuse obligaţii de a ţine evidenţa contabilă separată 
în cadrul contabilităţii interne de gesti une, iar pentru a asigura stabilirea preţurilor în baza costurilor, 
ANRCETI a decis aplicarea modelului de calculare a preţurilor şi tarifelor bazat pe principiile metodolo-
gice a costurilor incrementale pe termen lung (LRIC).

În opinia autorilor Studiului, pentru ajustarea tarifelor pentru serviciile de telefonie fi xă oferite de S.A. 
Moldtelecom se recomandă efectuarea calculele reale ale acestor tarife în condiţii de evidenţă con-
tabilă separată în cadrul contabilităţii interne de gesti une ale S.A. Moltelecom, aplicând modelul de 
calculare LRIC. Totodată, în momentul implementării tarifelor pentru serviciile de telefonie fi xă ajus-
tate la cost, se recomandă să fi e întreprinse măsuri orientate la asigurarea accesului păturilor social 
vulnerabile la aceste servicii.

Selectarea şi pre-selectarea furnizorilor. Selectarea furnizorilor este implementată şi se efectuează în 
baza alegerii de către uti lizator a codului de acces la serviciile furnizorului dorit. Accesul la serviciile 
publice de comunicaţii electronice se efectuează prin intermediul codurilor de acces, care se eliberea-
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ză de către ANRCETI în corespundere cu Planul Naţional de Numerotare. Pre-selectarea furnizorilor nu 
este implementată.

Portabilitatea numerelor. Portabilitatea numerelor telefonice în Republica Moldova nu este imple-
mentată. În corespundere cu proiectul Programului de implementare a portabilităţii numerelor în Re-
publica Moldova pentru anii 2011–2013, elaborat de ANRCETI, portabilitatea numerelor telefonice în 
reţelele de telefonie mobilă se prevede să fi e implementată în anul 2012, iar în reţelele de telefonie 
fi xă – în anul 2013.

Serviciul Universal. Capitolul X din Legea comunicaţiilor electronice este dedicat Serviciului Universal 
şi este în corespundere cu prevederile Directi vei 2002/22/CE (Serviciul Universal), însă documentele 
prevăzute de acest capitol, în special Programul naţional de implementare a serviciului universal, Re-
gulamentul privind serviciul universal, alte decizii sau documente de reglementare în acest domeniu 
nu sunt aprobate. În prezent, Serviciul Universal este furnizat de către S.A. Moldtelecom şi nu există 
un alt mecanism de compensare, decât cel care a fost până acum − veniturile provenite din subsidarea 
încrucişată a serviciilor de telefonie fi xă cu serviciile de telefonie internaţională.

Numărul Unic de Urgenţă 112. În prezent, în Republica Moldova, se efectuează gratuit accesul la patru 
servicii de urgenţă − pompieri, poliţie, asistenţa medicală de urgenţă și servicii de urgenţă gaz − uti li-
zându-se, respecti v, numerele scurte 901, 902, 903, 904. Aceste servicii acti vează în baza unor principii 
organizatorice diferite, nu dispun de comunicaţii fi abile şi de o platf ormă modernă de prelucrare a 
informaţiilor. În corespundere cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice, serviciul de urgenţă na-
ţional “112” trebuie să fi e realizat în baza unui program naţional, aprobat de către Minister.

Pentru demararea procesului de implementare a Serviciului naţional de urgenţă “112” Ministerul a 
consti tuit un grup de lucru, care are drept prim obiecti v elaborarea proiectului „Concepţiei sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112”.

Soluţionarea liti giilor şi garantarea drepturilor uti lizatorilor fi nali. ANRCETI a aprobat în anul 2008 
Regulamentul privind procedura de soluţionare a liti giilor din domeniul comunicaţiilor electronice. 
Regulamentul conţine procedurile de examinare de către ANRCETI a liti giilor dintre furnizorii de reţele 
şi/sau servicii de comunicaţii electronice, precum şi cele dintre furnizori şi uti lizatorii fi nali şi stabileşte 
două modalităţi de soluţionare a liti giilor − prin mediere şi prin procedura contencioasă.

Conform datelor ANRCETI, în anul 2010 de către uti lizatorii de servicii de comunicaţii au fost depuse 
117 peti ţii. În urma verifi cării, Agenţia a declarat că 60 de peti ţii sunt neîntemeiate, 33 au fost rezolvate 
în favoarea peti ţionarilor, la 10 peti ţii au fost date explicaţii, 4 peti ţii au fost retrase de către peti ţionari, 
2 remise după competenţă, iar 8 erau în curs de examinare. În cazul celor 33 de peti ţii rezolvate în fa-
voarea semnatarilor au fost înaintate pretenţii recunoscute ca întemeiate faţă de calitatea serviciilor 
prestate şi disfuncţionalităţile apărute în reţelele de TV prin cablu (17 peti ţii), de telefonie (11 peti ţii) 
şi de Internet (5 peti ţii).

Standardele. Deşi pentru construirea reţelelor şi furnizarea serviciilor de telefonie mobilă şi altor teh-
nologii moderne în Republica Moldova sunt aplicate standardele internaţionale ISO, ETSI, în cazul unor 
echipamente şi reţelele de telefonie fi xă, unele reţele şi staţii de radiocomunicaţii se mai aplică încă 
standardele sovieti ce GOST. Evident, aceste standarde nu sunt în corespundere deplină cu standardele 
similare, aplicate în ţările Uniunii Europene.
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Pentru a aduce în corespundere parametrii tehnici şi de calitate ai reţelelor şi serviciilor de comunicaţii 
din Republica Moldova cu cele ale UE, se cere armonizarea standardelor, mai exact, preluarea, în ma-
joritatea cazurilor, a standardele internaţionale ISO, ETSI.

Accentuăm faptul, că implementarea în volum deplin a Legii comunicaţiilor electronice este împiedi-
cată şi de barierele administrati ve care mai apar încă la construcţia turnurilor, altor instalaţii şi echi-
pamente pentru tehnologiile fără fi r în zonele de fronti eră şi povara fi scală şi non-fi scală, aplicată 
companiilor din domeniul comunicaţiilor electronice. Politi ca fi scală şi non fi scală aplicată companiilor 
din domeniul comunicaţiilor electronice trebuie revăzută, fi indcă, în special, furnizorii serviciilor de 
telefonie mobilă, pe lîngă taxa pentru frecvenţe şi taxa de reglementare, achită în fondul republican 
şi fondurile locale de susţinere socială a populaţiei o taxă în valoare de 2.5% din venitul companiei15 
(numită și ”taxa pentru serviciile de lux”, pe când telefonia mobilă demult nu mai este un serviciu de 
lux).

Domenii de intervenţie. În opinia autorilor Studiului, pentru îmbunătăţirea cadrului legal şi regulato-
riu, a situaţiei pe piaţă din domeniul comunicaţiilor electronice sunt necesare următoarele acţiuni:

1. Armonizarea şi punerea în aplicare a cadrului legal al Republicii Moldova din domeniul TIC cu 
Acquis-ul Comunitar prin:

a) alinierea Legii comunicaţiilor electronice la pachetul de Directi ve CE 2002, modifi cat prin 
Directi va 2009/136/CE şi Directi va 2009/140 /CE;

b) racordarea Legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal Nr. 17-XVI din 15.02.2007 
la Directi va 2002/58/CE şi Directi va 2009/136/CE.

2. Actualizarea Regulamentelor existente conform Acquis-ul Comunitar.

3. Punerea în aplicare a unui mecanism de uti lizare efi cientă a frecvenţelor (frequency refarming), 
uti lizarea divedendelor digitale, apărute după implementarea televiziunii digitale pentru necesi-
tăţile şi în scopul implementării tehnologiilor avansate de acces fără fi r în bandă largă. 

4. Asigurarea unei concurenţe efi ciente, şi consolidarea pieţei interne TIC prin punerea în aplicare 
a reglementărilor şi măsurilor:

a) de impunere şi asigurare a îndeplinirii obligaţiilor furnizorilor cu putere semnifi cati vă pe pia-
ţă, care sunt orientate pentru a salvgarda concurenţa;

b) de ajustare a tarifelor la cost şi întreprinderea măsurilor anti -dumping pe piaţă. În cazul ajus-
tării tarifelor de telefonie fi xă la costul lor real, simultan este necesar să fi e întreprinse măsuri 
orientate la asigurarea accesului păturilor social vulnerabile la aceste servicii; 

c) de asigurare a accesului la bucla şi sub-bucla locală (LLU), accesul la infrastructura asociată 
(canalizare, turnuri, poloni, spaţii de colocare etc.) şi stabilirea condiţiilor de partajare a in-
frastructurii asociate;

d) de pre-selectare de către uti lizatorul fi nal a furnizorilor, de portabilitate a numerelor telefo-
nice;

15  LEGEA Nr. 827 din 18.02.2000 a Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei Monitorul Ofi cial 
Nr. 065 art Nr : 460
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e) de excludere a barierelor administrati ve în procesul de instalare a obiectelor de infrastructu-
ra pentru construcţia turnurilor, altor instalaţii şi echipamente pentru tehnologiile fără fi r în 
zonele de fronti eră.

5. Revederea politi cii fi scale în vederea excluderii poverii aplicate furnizorilor de reţele şi servicii 
din domeniul comunicaţiilor electronice prin taxe fi scale (cum ar fi  taxarea cu 2.5% din venitul 
companiei de telefonie mobilă) şi non-fi scale. 

6. Armonizarea standardelor naţionale din domeniul TIC cu cele ale Uniunii Europene prin prelu-
area şi punerea în aplicarea prin reglementări tehnice a standardelor Uniunii Europene pentru 
construirea şi instalarea reţelelor de comunicaţii electronice şi standardelor şi normelor europe-
ne de calitate a serviciilor din domeniul TIC.;

7. Asigurarea şi apărarea drepturilor uti lizatorilor fi nali prin:

a) implementarea Serviciului Universal;

b) implementarea numărului unic de urgenţă „112” şi a numărului „116”.

2.5. Asigurarea independenţei reale a ANRCETI

Misiunea organului naţional de reglementare constă în implementarea politi cii statului în sectorul TIC 
în condiţii de o reală independenţă decizională. Prezentăm în conti nuare o analiză a principalelor as-
pecte ale independenţei organului de reglementare.

1. Independenţă privind numirea şi demiterea conducerii ANRCETI. O importanţă deosebită pentru 
asigurarea independenţei organului de reglementare de politi c o are numirea şi demiterea din funcţie 
a conducerii acestuia. 

ANRCETI este condusă de un organ colegial − Consiliul de administraţie, consti tuit din trei persoane, 
preşedintele Consiliului, care este şi director al ANRCETI şi doi membri ai Consiliului, care sunt şi di-
rectori adjuncţi ai ANRCETI. În corespundere cu Legea comunicaţiilor electronice, membrii Consiliul de 
administraţie sunt numiţi în funcţie de către Guvern pe un termen de patru ani şi pot fi  eliberaţi din 
funcţie înainte de termen tot de către Guvern.

Această modalitate de a numi şi de a demite conducerea ANRCETI pune Agenţia în dependenţă de Gu-
vern. Această dependenţă şi-a demonstrat impactul negati v pe parcursul anilor 2001−2008, în special 
atunci când Agenţia a încercat să reglementeze acti vitatea operatorului istoric.

Din aceste considerente, este absolut necesară actualizarea Legii comunicaţiilor electronice în spiritul 
prevederilor Directi vei 2009/140/CE în aspectele ce ţin de demiterea conducătorului autorităţi naţio-
nale de reglementare sau membrilor organului colecti v.

Una din posibilităţile de a scoate ANRCETI de sub infl uenţa directă a Guvernului constă în desemnarea 
şi demiterea membrilor Agenţiei de către Parlament, iar pentru a asigura transparenţa şi posibilitatea 
de a selecta cei mai buni candidaţi la aceste posturi, înainte de numirea membrilor Consiliului poate 
fi  efectuată o selectare preventi vă a candidaţilor prin concurs. De asemenea, Legea comunicaţiilor 
electronice ar trebuie să prevadă sti pulări explicite referitoare la criteriile de competenţă profesională 
a eventualilor membri ai Agenţiei şi moti vele rezonabile de demitere a acestora.
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2. Independenţa fi nanciară şi raportare. Conform legislaţiei în vigoare, ANRCETI dispune de un buget 
autonom, care se creează şi se aprobă anual de Consiliul de administraţie a ANRCETI. Bugetul se for-
mează din plăţile pentru resursele de numerotare atribuite de ANRCETI şi din plăţile de reglementare 
şi monitorizare, în limita necesităţii asigurării unei acti vităţi conforme al organului de reglementare. 
Cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare se stabileşte anual de ANRCETI în mărime de până 
la 0,3% din volumul veniturilor provenite din acti vităţile din domeniul comunicaţiilor electronice. Plă-
ţile de reglementare şi monitorizare se transferă trimestrial de către furnizorii de reţele şi/sau servicii 
de comunicaţii electronice în contul curent al ANRCETI.

Anual, ANRCETI prezintă Guvernului un raport fi nanciar, care se publică în presa centrală, iar executa-
rea bugetului se verifi că printr-un audit independent, raportul de audit fi ind, de asemenea, prezentat 
de ANRCETI Guvernului.

Prin urmare, independenţa fi nanciară a ANRCETI este asigurată prin excluderea implicării Guvernului 
în crearea şi aprobarea cheltuielilor din bugetul acesteia şi transferarea de către furnizori a plăţilor de 
reglementare direct în contul Agenţiei.

3. Independenţă în luarea deciziilor. Legea comunicaţiilor electronice, litera d), art. 9, alin. (1) sti pu-
lează că în cazul aprobării tarifelor pentru serviciile publice de comunicaţii electronice, furnizate uti li-
zatorilor fi nali de către furnizorii cu putere semnifi cati vă pe piaţa de telefonie fi xă, ANRCETI, preventi v, 
trebuie să consulte aceste tarife cu Guvernul.

Această prevedere pune anumite decizii ale ANRCETI în dependenţă de poziţia Guvernului, şti rbind 
astf el independenţa organului de reglementare. Evident, o astf el de abordare nu este rezonabilă şi din 
moti vul că ANRCETI este obligată să aprobe deciziile sale în condiţii de transparenţa, cu respectarea 
procedurii de consultare publică.

Cât priveşte dezacordul cu deciziile şi reglementările ANRCETI, ele pot fi  atacate în instanţa de judecată 
competentă şi nu există nici un organ executi v, care poate să le anuleze. Mai mult ca atât, intentarea 
acţiunii nu suspendă executarea deciziei ANRCETI pe durata examinării cauzei în instanţa de judeca-
tă, cu excepţia cazului în care instanţa decide altf el, prin urmare, în astf el de cazuri, independenţa 
ANRCETI în aspectele ce ţin de anularea sau modifi carea deciziile şi reglementările emise este legal şi 
procedural asigurată.

Totuşi, în opinia mai multor experţi, competenţa instanţelor de judecată în reglementarea tehnico-
economică a sectorului TIC este insufi cientă, fapt ce poate duce la decizii incorecte. În astf el de cazuri 
ar fi  oportună atragerea la procesul de dezbateri judiciare a unor experţi independenţi. De asemenea, 
se recomandă instruirea judecătorilor şi avocaţilor în aplicarea corectă a legislaţiei şi reglementărilor 
din domeniu

2.6. Analiza SWOT a sectorului TIC

Analiza ce urmează (SWOT − Strengths, Weaknesses, Opportuniti es, Threats) permite identi fi carea 
problemelor cu care se confruntă sectorului TIC din Republica Moldova prin prisma celor mai bune 
practi ci europene.
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Avantaje:

a) Capacitatea de adaptare rapidă la procesele de 
schimbare în sectorul TIC;

b) Atenţia sporită a autorităţilor şi insti tuţiilor de stat faţă 
de sectorul TIC;

c) Existenţa în ţară a unei infrastructuri relati v moderne de 
comunicaţii cu acces la Internet de mare viteză;

d) Resurse umane multi lingve cu un potenţial de pregăti re 
înalt;

e) Existenţa cadrului insti tuţional de reglementare şi 
capacităţi de reglementare în creştere;

f) Existenţa concurenţei pe sectorul telefoniei mobile şi 
Internetului;

g) Disponibilitatea de a acorda asistenţă (inclusiv 
fi nanciară), manifestată de organismele fi nanciare 
internaţionale;

h) Poziţia geografi că favorabilă a Republicii Moldova;

i) Cadrul legal din domeniul comunicaţiilor electronice este 
aliniat în mare măsură la cel al Uniunii Europene;

j) Implementarea tehnologiilor avansate în domeniul 
comunicaţiilor electronice și informati cii;

k) Segmentul de telefonie mobilă si accesul la Internet se 
dezvolta destul de dinamic, iar majoritatea accesului la 
Internet este realizat în bandă largă.

Puncte slabe:

a) Costuri semnifi cati ve pentru dezvoltarea reţelelor de 
acces la Internet în bandă largă;

b) Insufi cienţa sti mulentelor pentru aplicarea TIC în 
autorităţile publice şi întreprinderi;

c) Rata mică de penetrare Internet în bandă largă 
comparati v cu media ţărilor Uniunii Europene;

d) Serviciile electronice sînt în afara topului preferinţelor 
cetăţenilor Republicii Moldova;

e) Conţinutul modest al paginilor web autohtone; 

f) Lacune în protecţia dreptului de autor şi a proprietăţii 
intelectuale, lipsa unei politi ci de stat privind uti lizarea 
standardelor deschise;

g) Piaţa relati v mică pentru produse şi servicii;

h) Capacitatea scăzută de cumpărare a populaţiei;

i) Lipsa concurenţei pe acest segment în localităţile rurale;

j) Industria TI este fragmentată, nu există capacităţi pentru 
realizarea unor proiecte de anvergură şi pentru atragerea 
unor investi ţii considerabile în domeniu;

k) Lipsa politi cilor clare în efi cienti zarea uti lizării spectrului 
de frecvenţe radio;

l) Lipsa unui cadru normati v de reglementare coerent şi 
complet;

m) Autoritatea de reglementare mai este încă insufi cient de 
puternică pentru a-şi impune reglementările;

n) Decalaj semnifi cati v privind adoptarea şi uti lizarea TIC în 
localităţile urbane şi cele rurale;

o) Acces limitat la bucla locală şi la infrastructura asociată a 
furnizorului istoric.

Oportunităţi:

a) Edifi carea unei societăţi informaţionale bazate pe 
cunoşti nţe;

b) Distanţa mică de graniţele UE;

c) Crearea de noi locuri de muncă;

d) Efi cienti zarea acti vităţii insti tuţiilor statului în raport cu 
cetăţenii;

e) Furnizarea serviciilor electronice avansate;

f) Un nivel mai înalt şi calitati v de comunicare pentru 
cetăţeni;

g) Dezvoltarea comerţului electronic;

h) Aplicarea pe scară largă a TIC în toate sectoarele 
economiei;

i) Creșterea cererii și mobilităţii cetăţenilor; Uti lizarea 
dividendului digital.

Ameninţări:

a) Nerecuperarea investi ţiilor în localităţile rurale;

b) Instabilitatea politi că şi schimbarea priorităţilor;

c) Creşterea numărului de infracţiuni informati ce;

d) Corupţia şi birocraţia;

e) Conti nuarea implicării factorului politi c în gesti onarea 
operaţională a întreprinderilor de stat;

f) Uti lizarea inefi cientă a mijloacelor fi nanciare alocate.

g) Nerespectarea de partea Transnistreană a politi cilor de 
uti lizare a Spectrului și a TNAFR.
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3. Impactul crizei economice asupra 
sectorului TIC

În a doua jumătate a anului 2008, recidivarea dramati că a crizei fi nanciare a condus economia mondi-
ală spre întreruperea substanţială a fl uxurilor de creditare, spre demoralizarea mediului internaţional 
de afaceri şi a comportamentului de consum al uti lizatorilor fi nali. După o creştere de 3% în anul 2008, 
în anul 2009 PIB-ul mondial s-a contractat cu 0.8%. În anul 2009 cel mai mult de suferit (-3.2%) au avut 
statele industrializate, contrastând cu dinamica pieţelor emergente (+2.1%)1. Şi relaţiile comerciale 
internaţionale au suferit sensibil în anul 2009. Spre deosebire de evoluţia PIB-ului global, criza a avut 
efecte mai uniforme în evoluţia comerţului extern global pe grupe de state (descreşterea a fost de cca. 
12% atât la nivel global, cît şi pentru statele dezvoltate şi cele emergente).

Statele UE au încercat să diminueze efectele crizei într-un mod ambiguu. După o creştere de cca. 1% 
în anul 2008, în anul 2009 s-a înregistrat o diminuare a PIB-ului european cu cca. 4%. Previziunile de 
creştere economică în zona europeană (+1% în anul 2010 şi +1.9% anul 2011) sunt semnifi cati v mai 
mici decât cele la nivel global (+3.9% şi, respecti v, +4.3%). Acest fapt se explică prin creşterea datoriilor 
publice în unele ţări din UE. De exemplu, în zona euro, datoria publică a crescut de la 69.8% din PIB 
la sfârşitul anului 2008 până la 79.2% din PIB la sfârşitul anului 2009. În ansamblu pe UE-27, această 
creştere a fost de la 61.8% până la 74.0%2).

Recesiunea economică din anul 2009 s-a manifestat şi printr-un declin global de cca. 3% al sectorului 
TIC. Se aşteaptă însă că în anii 2011−2012 în sectorul TIC să se înregistreze o relansare, această relan-
sare fi ind unul din factorii dominanţi de dezvoltare pentru următorii patru ani3.

În general, în fi ecare sub-sector TIC, criza economică s-a manifestat în mod diferit. Cel mai serios au 
fost afectate sub-sectoarele “computer hardware” şi „echipamente”4. Doar în cazul furnizorilor de ser-
vicii, investi ţiile capitale ale furnizorilor s-au diminuat în anul 2009 cu 13%, coborându-se la nivelul de 
45 miliarde de dolari americani. În anul 2009 consumul de produse TIC la nivel mondial s-a contractat 
cu circa 4%, o creştere de cca. 6% fi ind aşteptată doar în anul 2010. Tot pentru acest an se preconiza şi 
o creştere a comerţului cu produse TIC5.

1 Overview of the World Economic Outlook Projecti ons, Internati onal Monetary Found, World Economic Outlook Update, 
htt p://www.imf.org/external/pubs/ft /weo/2010/update/01/#fi g1

2 htt p://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15112010-AP/EN/2-15112010-AP-EN.PDF
3 The Telecommunicati ons Industry Associati on (TIA), ICT Market Review and Forecast 2009
4 ICT Spending to Bounce Back; Reach Pre-Recession Levels by 2013, Digital Planet 2010, World Informati on technology and 

Services Alliance
5 OECD Informati on Technology Outlook 2010 Highlights, htt p://www.oecd.org/dataoecd/60/21/46444955.pdf
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În comerţul global, ponderea comerţului cu produsele TIC în anul 2008 consti tuia 12.5%, faţă de 18% în 
anul 2000. Cota statelor OECD în comerţul cu produsele TIC s-a micşorat de la 71% în anul 1996 până 
la 53% în anul 2008.

Relansarea economică este prognozată pentru anii 2011−2013, statele de pe cele două conti nente 
americane conti nuând să rămână cea mai mare piaţă de servicii şi produse TIC (34% în anul 2013). 
Vârful de lance însă, cu o rată de creştere de cca. 9.5%, va reveni ţărilor din zona Asia-Pacifi c, în anul 
2013 cota acestora în sectorul global fi ind aşteptată de cca. 31%, faţă de 29% în anul 2009.

Cu toate că se atestă o scădere, de la 84% în anul 2003 până la 76% în anul 2009, şi în conti nuare piaţa 
globală de TIC va fi  dominată în proporţie de 76% de ţările OECD. Concomitent, se va atesta o creştere 
a ponderii statelor non-membre OECD, în principal a Chinei.

Se preconizează că, în anii 2011−2013, în cele toate patru grupe de tehnologii se va atesta o creştere, 
cea mai pronunţată fi ind preconizată pentru categoria serviciilor − 8% din creşterea globală. După 
ponderea în sectorul TIC (58%), comunicaţiile vor rămâne şi în conti nuare cea mai importantă grupă 
de tehnologii. În ansamblu, ponderea sectorului TIC în PIB-ul global se va stabiliza, crescând puţin, de 
la 6.2% în anul 2010 până la 6.4% în anul 2011.

Accentuăm faptul, că pentru a face faţă crizei economice globale, cele mai multe guverne au elaborat 
măsuri speciale de redresare şi/sau de susţinere a sectorului TIC. Astf el, pentru a impulsiona creşterea 
economică, peste 3/4 din guverne au ridicat gradul de prioritate a cel puţin unuia din domeniile de 
politi ci TIC. Cel mai frecvent, pe primul plan au fost puse formarea/performarea de abilităţi TIC şi cre-
area de noi locuri de muncă, exti nderea conexiunilor în bandă largă, implementarea de noi programe 
de cercetare şi dezvoltare.

Tabelul 1. Clasamentul politicilor TIC de relansare economică

Sursa: OECD Information Technology Outlook 2010 Highlights, Following the recession ICT policies are helping to foster economic recovery

Pe termen lung, priorităţile în materie de politi ci TIC se referă, cel mai des, la securitatea reţelelor şi siste-
melor informaţionale, conexiunile în banda largă, programele de cercetare şi dezvoltare, e-Guvernarea.

Ca şi în cazul evoluţiei investi ţiilor străine directe (ISD) în ansamblu, sub povara crizei s-au diminuat 
şi investi ţiile respecti ve în sectorul TIC. Astf el, în această perioadă, volumul tranzacţiilor de fuziune şi 
achiziţii transfrontaliere s-a înjumătăţit, companiile TIC fi ind atrase, prioritar, de investi ţiile pe pieţele 
de reşedinţă. Cu toate acestea, importanţa investi ţiilor în sectorul TIC rămâne a fi  una cardinală6. În 
ţările UE, având o contribuţie de 4.8% la PIB (540 miliarde de euro) şi oferind locuri de muncă la 3% din 
toţi salariaţii (6.1 milioane), sectorului TIC îi revin peste 25% din acti vităţile de cercetare şi dezvoltare 
din mediului european de afaceri, ponderea angajaţilor din acest sub-sector fi ind de 32.4%.

6 The 2010 report on R&D in ICT in the European Union, European Commission, ft p.jrc.es/EURdoc/JRC57808.pdf
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Tabelul 2. Clasamentul celor zece priorităţi de politici TIC de lungă durată, 2010

Sursa: OECD Information Technology Outlook 2010 Highlights, Following the recession ICT policies are helping to foster economic recovery

Şi în Republica Moldova, sectorul comunicaţiilor electronice a avut de suferit din cauza crizei, însă conse-
cinţele acesteia au fost cu mult mai mici. Astf el, volumul total al vânzărilor pe cele patru pieţe de comu-
nicaţii electronice – de telefonie fi xă, de telefonie mobilă, de acces la Internet, de difuzare şi retransmise 
a programelor audiovizuale − a consti tuit in anul 2009 cca. 5,630 milioane lei şi a înregistrat o scădere 
uşoară de 1.7%. Raportat la valoarea produsului intern brut al ţării din anul 2009, volumul vânzărilor a 
consti tuit circa 9.4%.

Scăderea volumului total al vânzărilor a fost provocată de micşorarea vânzărilor pe pieţele de telefonie 
fi xă, de difuzare şi retransmise a programelor audiovizuale, precum şi de reducerea ritmului de creş-
tere a vânzărilor pe piaţa de telefonie mobilă. Dimpotrivă, o creştere semnifi cati vă a fost atestată pe 
piaţa serviciilor de acces la Internet, valoarea acestei pieţe ati ns în anul 2009 cifra de 436.4 milioane 
lei, atestându-se o creştere de 34.7%.

Din cauza crizei, s-a atestat şi o anumită scădere a volumului de investi ţii în sectorul TIC, excepţie fă-
când doar serviciile de acces la Internet şi transmisiuni de date (+56.25%).

Figura 1. Evoluţia investiţiilor în sectorul TIC din Republica Moldova, mln. lei

2005 2006 2007 2008 2009

Sursa: Teza de doctorat Rodica Crudu în baza datelor ANRCETI

În anul 2009 investi ţiile în sectorul TIC au consti tuit circa 2.9% din produsul intern brut, în scădere faţă de 
anul 2008 cu cca. 214 milioane lei. La nivel naţional, investi ţiile străine directe au înregistrat o descreştere 
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de cca. 87.8%. Totuşi, în volumul total al investi ţiilor străine directe, cotei investi ţiilor în sectorul TIC a fost 
în creştere, fapt ce confi rmă încă o dată atracti vitatea sectorului chiar şi pe ti mp de criză.

Figura 2. Evoluţia investiţiilor în sectorul TIC în raport cu PIB, anii 2003−2009

Sursa: Teza de doctorat Rodica Crudu

În concluzie, menţionăm faptul, că, deşi la nivel global sectorul TIC tot a fost afectat de criza mondială, 
efectele acesteia au fost mai mici decât în alte sectoare ale economiei.

În cazul sectorului TIC din Republica Moldova, efectele crizei economice s-au manifestat chiar şi mai 
puţin decât în ţările UE. Astf el, pe fundalul crizei globale, în Republica Moldova volumul vânzărilor în 
sub-sectoarele de acces la Internet şi transmisiuni date au crescut cu peste 50%.

Totuşi, scăderea nivelului de investi ţii străine directe din anii 2009−2010 ar putea să afecteze dezvol-
tarea ulterioară a sectorului TIC.
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4. Sectorul TIC din Republica Moldova în 
comparaţie cu cel din UE

4.1. Evoluţia generală a sectorului

Republica Moldova, intrând mai târziu în piaţa Internetului de mare viteză a benefi ciat de cele mai 
noi tehnologii din domeniu și la moment este în topul ţărilor cu acces de mare viteză la Internet (lo-
cul 5 la încărcare, locul 9 la descărcare între 170 ţări, conform Household Download Index, măsurat 
de OOKLA )1. Până în anul 2008, volumul total al vânzărilor pe cele patru pieţe de comunicaţii elec-
tronice din Republica Moldova – de telefonie fi xă, telefonie mobilă, de acces la Internet, de difuzare 
şi retransmise a programelor audiovizuale −, a înregistrat o creştere constantă. O scădere uşoară, 
de circa 1.7%, s-a înregistrat în anul 2009. În acest an, volumul vânzărilor a consti tuit circa 9.4% din 
PIB.

Scăderea în anul 2009 a volumului total de vânzări a fost provocată de diminuarea vânzărilor pe pie-
ţele de telefonie fi xă, de difuzare şi retransmise a programelor audiovizuale, precum şi de reducerea 
ritmului de creştere a vânzărilor pe piaţa de telefonie mobilă. Totodată, a fost înregistrată o creştere 
semnifi cati vă, de circa 34.7%, a volumului de vânzări pe piaţa serviciilor de acces la Internet.

Sectorul comunicaţiilor electronice s-a ridicat în anul 2010 la o valoare totală de aproximati v 6 mld. 
142,1 mil. lei, înregistrînd o creştere de 9,1% comparati v cu anul 2009. Acesta include întreg spectrul 
de servicii furnizate: date, voce, telefonie mobilă, Internet şi cablu. Cele mai semnifi cati ve dintre pieţe 
conti nuă să fi e piaţa comunicaţiilor mobile cu 3454,1 mil. lei, şi piaţa serviciilor de telefonie fi xă cu 
1914,8 mil. lei.

1  htt p://www.neti ndex.com/download/allcountries/ (accesat 2aprilie 2011)
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Figura 3. Volumul vânzărilor pe piaţa comunicaţiilor electronice din Republica Moldova, 
anii 2006−2010, mil. lei

Sursa: ANRCETI

Creşterea volumului de vânzări a fost însoţită şi de o creştere semnifi cati vă a numărului de uti lizatori 
de servicii, care a ati ns în anul 2010 cifra de 4,814 mii de persoane.

Figura 4. Numărul utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice din Republica Moldova, 
anii 2006−2010, mii persoane

Sursa: ANRCETI
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Urmare a creşterii rapide a numărului de uti lizatori ai serviciilor de comunicaţii electronice, au crescut 
şi ratele de penetrare. La sfârşitul anului 2010, rata de penetrare a telefoniei mobile era de 89%, a te-
lefoniei fi xe – de 33%, de acces fi x la Internet – de 7.6%, a serviciilor TV prin cablu – de 6.1%.

Figura 5. Ratele de penetrare a serviciilor de comunicaţii electronice în Republica Moldova, 
2006−2010

Sursa: ANRCETI

Deşi rezultatele obţinute de Republica Moldova sunt promiţătoare, comparaţiile cu valorile indicatori-
lor respecti vi din ţările UE relevă faptul, că ţara noastră mai rămâne încă în urmă. Astf el, în ţările din UE 
rata de penetrare a telefoniei mobile este de 112 abonaţi la o sută de locuitori (în Moldova − 89); rata 
de penetrare a telefoniei fi xe − 72 abonaţi la o sută de locuitori (în Moldova − 32); rata de penetrare a 
Internetului − 51 de uti lizatori la o sută de locuitori (în Moldova − 38).

Figura 6. Indicatorii de bază ai TIC în comparaţie cu indicatorii medii ai statelor membre UE

Sursa: Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor
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Până la criza economică, volumul total al investi ţiilor în dezvoltarea pieţelor de comunicaţii electro-
nice din Republica Moldova a fost în conti nuă creştere, ati ngând în anul 2008 valoarea de 1,962.9 
mil. lei. În plină criză, în anul 2009, volumul investi ţiilor s-a redus faţă de anul 2008 cu circa 10.9%, 
consti tuind doar 1,743.9 mil. lei. În 2010 investi ţiile efectuate în reţele mobile au consti tut 941,1 mil. 
lei, acestea au fost în scădere cu 17,2% faţă de 2009. Investi ţiile în reţelele fi xe au crescut cu 28% şi 
au consti tuit 741,4 mil. lei, iar investi ţiile în reţelele audiovizuale – au crescut cu 24,7% şi au consti tuit 
42,7 mil. 

Figura 7. Investiţii efectuate în pieţele de comunicaţii electronice din Republica Moldova, 
anii 2006−2010, mil. lei

Sursa: ANRCETI

Pe parcursul anilor 2006−2008, cifra de afaceri a sectorului comunicaţiilor electronice a crescut de 1.5 ori, 
iar cifra de afaceri a sectorului IT а crescut de 2.8 ori. A sporit considerabil exportul de produse soft . În anul 
2010 cifra de afaceri a sectorului a crescut cu 9.55%.

Conform datelor organismelor internaţionale specializate, Republica Moldova se caracterizează prin-
tr-un nivel mediu de dezvoltare al sectorului TIC şi ocupă locul 68 în clasamentul bazat pe valorile ICT 
Development Index. Ţara noastră se caracterizează prin cea mai mare dinamică de creştere a cotei 
sectorului TIC în PIB, în anul 2008 această cotă fi ind de 9,23%.

Accentuăm faptul, că pe plan global, între valorile Indicelui de Pregăti re Electronică ale unei ţări şi valo-
rile Indicelui Global al Competi ti vităţii al aceleiaşi ţări există o corelare strânsa. Astf el, primele cinci ţări 
ale lumii, afl ate în topul clasamentului conform valorilor indicelui competi ti vităţii, au şi cel mai înalte 
valori ale indicelui de pregăti re electronică.

Se pare însă, că în cazul Republicii Moldova, această dependenţă încă nu se manifestă. Astf el, în anul 
2009, comparati v cu anii 2006−2007, Republica Moldova a urcat cu două poziţii în clasamentul bazat 
pe indicele global al competi ti vităţii şi, concomitent, a coborât cu trei poziţii în clasamentul bazat pe 
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valorile indicelui de pregăti re electronică. Această discrepanţă semnifi că faptul că ţara noastră nu a 
reuşit încă să valorifi ce în deplină măsură oportunităţile de dezvoltare, oferite de noile tehnologii in-
formaţionale şi comunicaţionale.

4.2. Telefonia fi xă

Volumul total al vânzărilor pe piaţa de telefonie fi xă a scăzut al treilea an consecuti v, coborându-se 
în anul 2010 până la 1,917 mil. lei. Această reducere se explică atât prin apariţia unor tehnologii mai 
competi ti ve, cât şi prin lipsa pe piaţa de telefonie fi xă a unei concurenţe autenti ce.

Astf el, cota celor 18 operatori alternati vi de pe piaţa telefoniei fi xe consti tuie doar 1.89% din volumul 
total de vânzări, pe când cota operatorului istoric „Moldtelecom” este de 98.11%. Mai mult ca atât, în 
anul 2010, operatorii alternati vi au înregistrat faţă de anul 2009 o scădere a volumului de vânzări de 
circa 39.4%, pe când reducerea volumul de vânzări ale operatorului istoric a înregistrat o creştere de 
0.09%.

Deşi, în ansamblu, numărul de abonaţi ai operatorului istoric este cca. de 30 de ori mai mare ca nu-
mărul total de abonaţi ai operatorilor alternati vi, în anul 2010 circa 2/3 din noii abonaţi au preferat 
serviciile oferite anume de operatorii alternati vi.

Trafi cul din reţelele de telefonie fi xă este în conti nuă scădere, coborându-se în anul 2010 până la ni-
velul de 4,408 mil. de minute. Trafi cul din reţelele proprii ale furnizorilor de telefonie fi xă s-a diminuat 
cu 5.3%, cel de interconectare − cu 29%, iar cel internaţional − cu 18.64%. Cauzele acestor fenomene 
constau atât în criza economică din ulti mii ani , cât şi în concurenţa creată de noile tehnologii de comu-
nicati i voce prin Internet, de exemplu Skype.

Deşi este mai mică ca în Europa, rata de penetrare a telefoniei fi xe din Republica Moldova este mai 
mare ca media de pe glob, media celor două Americi, media ţărilor CSI.

Figura 8. Ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fixă, anul 2010

Sursa: Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor
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4.3. Telefonia mobilă

Dacă la începutul lansării sale, telefonia mobilă avea mai mult un rol complementar la cel al telefo-
niei fi xe, începând cu anul 2007, serviciile de telefonie mobilă au început să le substi tuie pe cele de 
telefonie fi xă. Astf el, în anul 2010, volumul total al vânzărilor de pe piaţa telefoniei mobile a consti tuit 
3,454.1 mil. lei, fi ind de cca. 1.8 ori mai mare decât volumul total al vânzărilor de pe piaţa telefoniei 
fi xe.

Cauzele principale ale dezvoltării explozive a telefoniei mobile în Republica Moldova constau nu doar 
în progresul tehnologic şi investi ţiile substanţiale din acest sub-sector, dar şi în existenţa pe piaţă a 
unui mediu competi ţional foarte puternic. În prezent, pe piaţă de telefonie mobilă acti vează operato-
rii „Orange Moldova” S.A. şi „Moldcell” S.A. în standardul GSM şi „Moldtelecom” S.A., în standardul 
CDMA 2000. Reţelele acestor operatori acoperă cca. 98% din populaţia şi teritoriul ţării.

În consecinţă, ratele de penetrare a telefoniei mobile au fost în conti nuă creştere, de la 23.2% în anul 
2004, până la 88.8% în anul 2010. De asemenea, s-a exti ns considerabil şi gama de servicii, oferite de 
operatorii de telefonie mobilă.

Totuşi, progresele înregistrate în sub-sectorul de telefonie mobilă nu sunt încă destul de durabile, nu-
mărul de abonaţi ai telefoniei celulare la 100 de locuitori din Republica Moldova fi ind mai mic ca media 
CSI – Comunitatea Statelor Independente, media europeană şi media celor două Americi. 

Figura 9. Numărul abonaţilor de telefonie mobilă la 100 locuitori, anul 2010 

Sursa: Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor

4.4. Internetul şi transmisiunile de date

În ulti mii ani, piaţa serviciilor de acces la Internet şi de transmisiuni de date a cunoscut o dezvoltare 
dinamică, cifra anuală de afaceri crescând pe parcursul anilor 2005−2010 de aproape 4.1 ori, de la 
128.0 până la 527.3 mil. lei.

Piaţă serviciilor de acces la Internet şi de transmisiuni de date se caracterizează printr-un grad înalt 
de concurenţă. Numărul furnizorilor de astf el de servicii este de circa 50, aproape 89,3% din totalul 
volumului de afaceri revenindu-le operatorilor Orange, Starnet şi Moldtelecom. Accentuăm faptul, că 
în pofi da unei competi ţii strânse, operatorul istoric a reuşit să-şi menţină şi chiar să-şi exti ndă poziţia 
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dominantă şi pe această piaţă, cota Moldtelecom-ului în volumul anual de afaceri crescând de la 56.5% 
în anul 2005, până la 66.0% în anul 2010.

Procesul de exti ndere a pieţei de servicii de acces la Internet şi de transmisiuni de date este legat, în 
primul rând, de creşterea ponderii serviciilor în bandă largă. În anul 2010 ponderea abonaţilor la Inter-
net în bandă largă în numărul total de abonaţi Internet consti tuia circa 92%.

Fiind relati v noi, ratele de penetrare ale serviciilor de acces la Internet şi de transmisiuni de date, în 
comparaţie cu telefonia fi xă şi cea mobilă, sunt cu mult mai mici şi se situează sub pragul psihologic 
de 10%.

Figura 10. Rata de penetrare a serviciilor Internet la puncte fixe, Republica Moldova, anii 
2005−2010

Sursa: ANRCETI

Accentuăm faptul, că majoritatea ţărilor europene se caracterizează prin valori mult mai mari ale ratelor 
de penetrare a serviciilor de acces la Internet şi de transmisiuni de date în bandă largă. Astf el, în anul 2009 
rata respecti vă a Republicii Moldova era de doar 5.2%, în 2010 7.55% pe când a Poloniei − de 10.5%, iar a 
Danemarcei − de 37.1%.

Figura 11. Ratele de penetrare a serviciilor în bandă largă în unele ţări ale UE, anul 2010

Sursa: European Commission, Broadband acces in the EU, situation of 01.July 2010
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Evident, în condiţiile unei penetrări relati v modeste, şi numărul de uti lizatori ai serviciilor de acces la Inter-
net şi transmisiuni de date va fi  mai mic. Astf el, cazul Republicii Moldova, numărul de uti lizatori Internet la 
100 de locuitori în anul 2010 era de doar 38 de persoane, pe când media CSI era de 46 de persoane, media 
celor două Americi − 55 de persoane, iar media europeană − 65 de persoane.

Ponderea relati v redusă a uti lizatorilor de servicii Internet şi transmisiuni de date în numărul total de 
cetăţeni ar putea reprezenta un obstacol semnifi cati v în implementarea cu succes a preconizatelor 
programe de e-transformare a Republicii Moldova

Figura 12. Utilizatori Internet la 100 locuitori, anul 2010

Sursa: ITU World Telecommunucations / ICT Indicators Database

4.5. Difuzarea şi retransmisia programelor audiovizuale

Ca şi în cazul altor servicii, cifra anuală de afaceri în sub-sectorul de difuzare şi retransmisie a progra-
melor audiovizuale a fost într-o creştere conti nuă până în anul 2008, ajungând la valoarea totală de 
235.8 mil. lei. Criza din anul 2009 s-a resimţit şi în acest sub-sector, cifra anuală se afaceri diminuându-
se până la 225.8 mil. lei.

În volumul total de servicii din sub-sector, cea mai mare pondere în cifră de afaceri o deţine TV prin 
eter − 46.05%, fi ind urmată de TV prin cablu − 41.07% şi serviciile radio prin eter – 12.83%. Serviciile 
de radio prin cablu se afl ă într-un declin conti nuu, ponderea acestuia în anul 2010 fi ind de doar 0.05% 
din volumul total al vânzărilor.

Accentuăm faptul că practi ca internaţională şi cea europeană relevă faptul că un rol crucial în dezvol-
tarea în conti nuare a sub-sectorului de difuzare şi de retransmisie a programelor audiovizuale îi revine 
serviciilor TV multi canal. În anul 2008 numărul abonaţilor la serviciile de TV multi canal era de circa 
236.7 mii, iar rata de penetrare − 6.92%.
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Figura 13. Evoluţia numărul de abonaţi şi a ratei de penetrare a serviciilor TV multicanal, 
Republica Moldova, anii 2006−2009

Sursa: ANRCETI

Criza din anul 2009 a afectat evoluţia Republicii Moldova în domeniu serviciilor TV multi canal, numă-
rul de abonaţi înregistrând faţă de anul 2008 o scădere de 7.7%, iar rata de penetrare − o scădere de 
11.4%.
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5. Liberalizarea domeniului 
telecomunicaţiilor din Moldova: 
situaţia de jure şi de facto

Liberalizarea şi competi ţia în sectorul telecomunicaţiilor sunt recunoscute ca fi ind cei mai importanţi 
factori de dezvoltare. Recomandările referitoare la liberalizarea şi crearea condiţiilor de concurenţă au 
fost incluse practi c în toate acordurile de asistenţă, încheiate de Guvern cu FMI şi Banca Mondială, în 
acordul de aderare a Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului.

Totuşi, chiar şi după aproape două decenii de la obţinerea independenţii, realizarea acestor recoman-
dări şi cerinţe se confruntă cu anumite difi cultăţi, întrucât afi rmarea sectorului de telecomunicaţii din 
Republica Moldova a pornit de la binecunoscutul monopol istoric.

De jure, liberalizarea sectorului telecomunicaţiilor a fost iniţiată încă în anul 1998 prin adoptarea de 
către Curtea Consti tuţională a unei hotărâri, care prevedea explicit că autorităţile de stat nu au drep-
tul de a elibera autorizaţii de prestare a serviciilor de telecomunicaţii, ce oferă anumitor operatori un 
regim de exclusivitate1.

Această Hotărâre a servit drept temei nu doar pentru a liberaliza domeniul de telefonie fi xă, dar şi al 
celui de telefonie mobilă. Astf el, în anul 1999 a fost desfi inţat monopolul primului operator de tele-
fonie mobilă în standard GSM, care deţinea o licenţă exclusivă pe o perioadă de cinci ani. Eliberarea 
celei de a doua licenţe în acest sub-sector a condus la creşterea explozivă a numărului de abonaţi, 
de la 18 până la 100 de mii pe parcursul unui singur an, şi scăderea semnifi cati vă a preţurilor. Anume 
datorită liberalizării pieţii, efectuate în anul 1998, competi ţia din acest sub-sector a condus la apariţia 
mai multor operatori, la creşterea numărului de abonaţi şi a ratelor de acoperire, la exti nderea gamei 
de servicii.

Evident, cadrul juridic ce asigură liberalizarea pieţelor este unul absolut necesar, însă nu şi sufi cient. 
În afară de perfecţionarea cadrului juridic, lichidarea monopolurilor presupune şi atragerea de noi 
resurse materiale şi umane, efectuarea unor reorganizări insti tuţionale, schimbarea esenţială a ma-
nagementului. Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate în deplină măsură, efectul imediat al actelor 
juridice poate fi  unul sub aşteptări, iar piaţa, liberalizată de jure, şi în conti nuare va avea un grad înalt 
de concentrare.

Conform indicatorului “rata de concentrare”, care exprimă cota de piaţă deţinută de cei mai mari doi 
operatori, piaţa de telefonie mobilă din Republica Moldova este una foarte concentrată. În cazul Re-

1 Hotărârea Curţii Consti tuţionale nr. 17 din 10 iunie 1998
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publicii Moldova acest indicator are valoarea de 94%, pe când media pentru Europa şi Asia Centrală 
este de 84%. Indicatorul Herfi ndahl-Hirschman2, care, de asemenea, caracterizează concentraţia de pe 
piaţă, are în cazul Republicii Moldova valoarea de 53%, pe când media regională este de doar 41%.

Un alt act juridic important, care a avut un impact direct asupra procesului de liberalizare a pieţii tele-
comunicaţiilor din Republica Moldova este Acordul de aderare a ţării noastre la OMC, încheiat în anul 
20013. Conform acestui acord, începând cu 1 ianuarie 2004, piaţa tuturor serviciilor de telecomunicaţii 
− fi xe şi mobile, locale şi internaţionale −, trebuia să fi e deschisă.

De jure, acest obiecti v a fost deja ati ns, iar situaţia de facto manifestă tendinţe de îmbunătăţire. Astf el, 
în anul 2009 numărul companiilor ce acti vau în sectorul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor 
era de 880, ce consti tuie 0.7% din numărul total de agenţi economici din ţară.

Totuşi, liberalizarea pieţelor TIC din Republica Moldova mai rămâne încă în mare parte stânjenită de 
poziţia dominantă a operatorului istoric „Moldtelecom”. Deţinând o cotă de 98.11% din piaţa de tele-
fonie fi xă şi afl at în proporţie de 100% în proprietatea statului, acest operator deseori benefi ciază de o 
ati tudine preferenţială din partea guvernării. Profi tând de puterea sa semnifi cati vă pe piaţă, uti lizând 
mecanismele de fi nanţare încrucişată, îngreunând accesul altor companii la infrastructura de bază, 
comportamentul operatorului monopolist distorsionează piaţa şi nu contribuie la crearea unor condiţii 
de competi ţie onestă4. În acest context menţionăm, că în anul 2010 doar 9 din cei 42 de operatori ce 
dispun de licenţe pentru prestarea serviciilor de telefonie fi xă locală, au fost acti vi pe piaţă.

Prin urmare, se poate concluziona, că, deşi piaţa comunicaţiilor electronice din Republica Moldova 
este liberalizată de jure pe toate segmentele, de facto, comportamentul operatorului istoric distorsio-
nează competi ţia pe piaţa telefoniei fi xe şi a Internetului.

2 Notă diagnosti că a sectorului telecomunicaţiilor. Moldova. Banca Mondiala, 2008
3 Legea Republicii Moldova pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului, nr. 218-XV din 

01.06.2001. Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, nr.59−61/397 din 07.06.2001
4  Menţionăm ca Moldtelecom a avut o povoară socială sporită pentru păturile social vulnerabile la tarife mult sub costuri, iar 

obligati vitatea aplicării acestor tarife se afl ă în afara competenţei întreprinderii.
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6. Îndeplinirea obligaţiilor asumate 
faţă de OMC

Republica Moldova a aderat la Organizaţia Mondială a Comerţului în anul 2001. Conform Acordului de 
aderare, ţara noastră şi-a asumat mai multe obligaţiuni, inclusiv şi anumite angajamente referitoare 
la reglementarea serviciile de telecomunicaţii. În corespundere cu Lista angajamentelor specifi ce ale 
Republicii Moldova faţă de OMC1, serviciile de telecomunicaţii din ţara noastră trebuiau să fi e complet 
liberalizate începând cu data de 1 ianuarie 2004.

În scopul onorării angajamentelor asumate, Republica Moldova a liberalizat serviciile internaţionale de 
telefonie fi xă, serviciile de fax, telegraf şi comunicaţii prin satelit, care, până la 1 ianuarie 2004 erau un 
drept exclusiv al Moldtelecom. Menţionăm, că serviciile de telefonie fi xă locală şi interurbană fusese 
liberalizate până la aderare, încă în anul 2001.

În prezent, deşi pe unele segmente de piaţă mai există anumite constrângeri regulatorii ce limitea-
ză competi ţia echitabilă, toate serviciile de comunicaţii electronice sunt liberalizate şi se prestează 
în condiţii concurenţiale de către companii înregistrate ca persoane juridice în Republica Moldova.. 
Totodată, companiile ce prestează astf el de servicii trebuie să fi e autorizate pentru aceste acti vităţi în 
modul corespunzător.

În opinia experţilor, în procesul de negociere a Acordului de liber schimb între Republica Moldova şi 
Uniunea Europeana, condiţiile de acces pe piaţa de comunicaţii electronice ale Republicii Moldova ar 
trebui să rămână la fel, aşa cum sunt formulate în Lista angajamentelor specifi ce ale Republicii Moldo-
va faţă de OMC.

1 GATS/SC/134, The Republic of Moldova − Schedule of Specifi c Commitments, 21 december 2001



49

7. Privatizarea Moldtelecom

7.1. Scurt istoric

Pe parcursul ulti melor decenii s-au întreprins mai multe tentati ve de privati zare a Moldtelecom, tenta-
ti ve pe care le vom numi convenţional „proiecte”.

Proiectul I. Hotărârea Guvernului nr. 628 din 11 septembrie 1995 prevedea reorganizarea întreprin-
derii de stat „Moldtelecom” în societate pe acţiuni. Conform proiectului, cota statului ar fi  trebuit să 
consti tuie cel puţin 60%, restul de până la 40% de acţiuni urmând să aparţină investi torului. Guvernul 
îşi rezerva dreptul să vândă investi torului strategic o cotă suplimentară de 15% din acţiunile sale, iar 
investi torul strategic − să ofere 3% din acţiunile sale angajaţilor Moldtelecom.

Se preconiza că selectarea investi torilor va fi  efectuată printr-o licitaţie (tender) internaţională deschi-
să. Proiectul individual (pachetul de documente) de privati zare a fost elaborat cu susţinerea BERD, ca 
consultant fi ind selectată compania N M. Rothchild & Sons Limited și KPMG.

În procesul de licitaţie au fost depuse două oferte, însă ambele din ele au fost respinse de comisia de 
privati zare din cauza preţului mic, oferit de potenţialii investi tori. Procesul de licitaţie s-a desfăşurat pe 
fundalul unei instabilităţi politi ce, lipsei unei viziuni clare a guvernării asupra scopului şi rezultatelor 
aşteptate ale privati zării, confl ictelor interministeriale1.

Proiectul II. Următorul document de privati zare - “Proiectul individual de reorganizare şi privati zare a 
Întreprinderii de Stat “Moldtelecom”, a fost aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 
nr. 1288-XIII din 22 iulie 1997.

Întrucât Proiectul se baza pe acordarea unui singur operator a autorizaţiilor exclusive pentru prestarea 
serviciilor de telecomunicaţii internaţionale, interurbane şi locale, prin Hotărârea Curţii Consti tuţiona-
le nr. 17 din 10 iunie 1998, el a fost declarat neconsti tuţional.

Totuşi, documentul respecti v a reprezentat un pas înainte în privati zarea Moldtelecom, întrucât în el, 
pentru prima oară, au fost incluse prevederi explicite, referitoare la garantarea accesului populaţiei la 
serviciile de telecomunicaţii. Astf el, se preconiză că după privati zarea şi restructurarea Moldtelecom, 
în anii 1997−2001 se va asigura accesul majorităţii populaţiei şi agenţilor economici la întreaga gamă 
de servicii moderne, ati ngându-se o rată de penetrare de 23%. De asemenea, se punea drept sarcină 
înlocuirea pe parcursul a trei ani a cel puţin 25% din echipamentele centralelor telefonice, garantându-
se o calitatea înaltă a serviciilor oferite.

1 Pentru o descriere mai profundă a procesului şi a cauzelor eşecului consultaţi lucrarea: Ion Casian. Şanse realizate. Şanse 
ratate. Litera, 2003
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Proiectul III. Următorul Proiect de reorganizare și privati zare a Întreprinderii de Stat “Moldtelecom” a 
fost aprobat prin Legea nr. 219-XIV din 16 decembrie 1998.

Proiectul prevedea reorganizarea întreprinderii într-o societate pe acţiuni, la prima etapă deţinător a 
celor 100% de acţiuni fi ind statul, iar ulterior, la etapa a doua, înstrăinarea a 51% de acţiuni ale statului 
unui investi tor strategic. Operatorul respecti v ar fi  benefi ciat de un regim de exclusivitate în prestarea 
serviciilor de telecomunicaţii pe o perioadă de cinci ani. La sfârşitul acestei perioade operatorul trebuia 
să asigure ati ngerea unei rate de penetrare de cel puţin 25%.

Întrucât prin vinderea a 51% de acţiuni ale statului unui investi tor străin cu păstrarea regimului de 
exclusivitate ar fi  dus la crearea unui operator cu statut de monopol, acest proiect nu s-a încadrat în 
prevederile consti tuţionale. În consecinţă, prin Hotărârea Curţii Consti tuţionale nr. 42 din 27.07.1999, 
Legea nr. 219-XIV din 16 decembrie 1998 a fost abrogată.

Proiectul IV. Acest proiect a fost aprobat prin Legea nr. 566 din 30 iulie 1999 şi avea drept scop atât 
privati zarea S.A. Moldtelecom, cât şi reglementarea acti vităţii acesteia. Modalităţile şi procedurile de 
privati zare au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 652 din 27 mai 2002, care prevedea organi-
zarea unui concurs investi ţional2.

Se preconiza că S.A. Moldtelecom va implementa un program investi ţional de dezvoltare ti mp de cinci 
ani, denumit „perioada de investi ţie”. Acti vitatea Societăţii în domeniile ce ţin de exercitarea împu-
ternicirilor conferite prin autorizaţia exclusivă de prestare a principalelor servicii de telecomunicaţie 
va fi  strict reglementată în conformitate cu prevederile Legii telecomunicaţiilor şi va fi  controlată de 
autoritatea centrală de specialitate.

În perioada de investi ţie, Societatea urma să elaboreze şi să prezinte spre aprobare autorităţii centrale 
de specialitate metodologia de stabilire a tarifelor, fapt ce trebuia să asigure un echilibru real între 
cheltuielile uti lizatorilor de servicii de telecomunicaţie şi cheltuielile investi torilor. La sfârşitul peri-
oadei de investi ţie, Societatea urmă să ati ngă anumite performanţe, expuse explicit într-un caiet de 
sarcini.

Proiectul individual de privati zare a fost pregăti t de un consorţiu internaţional, condus de “Raiff eisen 
Investment”, cu parti ciparea „Mușat și Asociaţii”. Concursul investi ţional de privati zare a S.A. Moldte-
lecom a avut loc în lunile iunie-august, anul 2002. Pentru a face oferta de privati zare mai atracti vă, cu 
o zi înainte de lansarea licitaţiei, Comisia Guvernamentală a decis să acorde S.A. Moldtelecom licenţa 
pentru comunicaţii mobile, standardul GSM 900, însă această licenţa nu a mai fost obţinută și uti lizată 
de acest operator deoarece privati zarea nu s-a realizat.

Pe durata concursului, propunerile de a procura 51% din acţiuni ale S.A. Moldtelecom au fost înaintate 
de două companii, doar una din ele fi ind admisă pentru parti ciparea la concurs. În rezultatul examină-
rii propunerii companiei admise la concurs, s-a stabilit că solicitările companiei de a modifi ca cadrul 
legislati v-normati v al Republicii Moldova sunt inacceptabile, iar preţul propus este sub aşteptările gu-
vernării. În consecinţă, procesul de privati zare a Moldtelecom în baza proiectului VI a eşuat, Legea nr. 
566 din 30 iulie 1999 fi ind ulterior abrogată (vezi Legea 121-XVI din 04 mai 2007, Monitorul Ofi cial nr. 
90−93, Art. 401).

2 htt p://lex.justi ce.md/index.php?acti on=view&view=doc&lang=1&id=303706
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În opinia mai multor experţi, eşecul proiectelor de privati zare se explică, în mare măsură, prin lipsa 
unor viziuni clare ale guvernării asupra scopurilor şi impactului privati zării, implicarea factorilor de 
ordin politi ci, alegerea nereuşită a momentului privati zării.

Accentuăm faptul, că angajamentele guvernării, referitoare la politi cile economice şi fi nanciare conţin 
sti pulări explicite referitoare la privati zarea acti velor publice în scopul atragerii de noi tehnologii şi a 
promovarea dezvoltării sectorului privat3. Prin urmare, privati zarea Moldtelecom rămâne o acţiune 
prioritară al programul de guvernare.

7.2. Practi ci moderne de restructurare a operatorului istoric

Problemele accesului şi restructurarea operatorului tradiţional au fost vreme îndelungată în atenţia 
guvernelor din ţările europene, iar evoluţia măsurilor legislati ve adoptate în ulti mii ani de către Uniu-
nea Europeană a culminat cu adoptarea Directi vei 2009/140/CE.

Efectele anti -competi ti ve ale reţelei monopoliste verti cal integrate pot fi  diminuate prin remedii struc-
turale şi remedii de ordin comportamental. Analizele internaţionale demonstrează faptul că remediile 
de ordin comportamental nu au avut efecte semnifi cati ve asupra eliminării discriminării de preţ şi 
excluderii strategiilor de sabotaj. Doar remediile structurale − separarea verti cală −, poate reduce 
semnifi cati v posibilităţile de discriminare.

Practi cile moderne pun în evidenţă următoarele nivele de separare:

1. Contabilitatea separată a costurilor, care constă în pregăti rea de seturi de rapoarte fi nanciare 
separate pentru partea de operare cu resurse co-gesti onate. Obiecti vul este de a oferi transpa-
renţă asupra interacţiunilor şi tranzacţiilor între aceste linii, de exemplu, preţurile de transfer 
între companii.

2. Separarea funcţională, care impune operatorului integrat pe verti cală să separe partea de ope-
raţiuni cu resurse de blocaj şi să ofere acces concurenţilor, de exercitarea restului operaţiunilor 
de vânzări cu amănuntul pe o bază nediscriminatorie.

3. Separarea structurală („disocierea proprietăţii” sau „cesiunea”), care impune operatorului inte-
grat pe verti cală să separe infrastructura de reţea de partea care oferă servicii folosind această 
infrastructură.

Problema de restructurare prin separarea reţelei de acces în diferite forme este o temă la ordinea zilei 
într-un număr tot mai mare de ţări. Mai multe autorităţi de reglementare au cerut operatorului tradiţi-
onal să pună în aplicare măsuri menite să elimine situaţiile discriminatorii legate de gesti onarea reţelei 
de acces, care afectează alţi operatori şi competi ţia corectă. În unele ţări au fost deja implementate di-
ferite modele de separare a reţelei, în ti mp ce în alte ţări dezbaterile la nivel naţional între autorităţile 
de reglementare, operatorul dominant şi operatorii alternati vi mai conti nuă încă.

Mai jos vom face o succintă trecere în revistă a celor mai semnifi cati ve experienţe, care se referă la 
problema separării reţelei de acces.

3 htt p://www.businessexpert.md/index.php?r=12&s=379
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Separarea funcţională sau operaţională. Acest model poate fi  folosit pentru a face ca unitatea de 
vânzări cu ridicata a operatorului istoric va trata unitatea proprie de vânzări cu amănuntul la fel ca pe 
orice alt client en gros.

Separarea funcţională a fost aplicată în Marea Britanie4, Italia5, Suedia, Australia6, Singapore.

Figura 14. Structura grupului BT
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Sursa: Draft guidance on functional separation. Annex I. Functional separation in practice: EU experiences

Figura 15. Subdiviziunile Telecom Italia
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Sursa: Draft guidance on functional separation. Annex I. Functional separation in practice: EU experiences

Modelul de separare funcţională se afl ă în atenţia autorităţilor din Grecia, Olanda, Polonia, Portugalia şi 
Spania, însă deciziile fi nale încă nu au fost luate.

Deoarece separarea conturilor, reglementarea interconectării şi reglementarea preţurilor nu întot-
deauna sunt sufi ciente, separarea funcţională poate soluţiona majoritatea problemelor competi ţiei pe 
piaţă şi creşte atracti vitatea internaţională7.

Separarea structurală. Acest model implică transformarea/divizarea operatorului în companii separa-
te, independente, de vânzări cu ridicata şi de vânzări cu amănuntul sau, uneori, operatorul de infra-
structură şi operatorul de servicii.

Modelul respecti v a fost aplicat în Statele Unite ale Americii, Noua Zeelandă şi Mongolia.

4 Network separati on and investment incenti ves in telecommunicati ons, August 2007, Marti n Cave and Chris Doyle, Warwick 
Business School, University of Warwick, UK

5 Telecom Italia Annual Report 2009. Acti viti es and Results. Work program 2010
6  The Global Informati on Technology Report 2010–2011 © 2011 World Economic Forum, pag.51
7 ICT regulatory toolkit Infodev-ITU. htt p://www.ictregulati ontoolkit.org/en/Secti on.3187.html#one
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Prezentăm în conti nuare principalele concluzii ce derivă dintr-o analiza aprofundată a situaţiei din fi e-
care ţară, efectuată de către Centrului de Excelenţă al UIT8:

1. Modelul de separare funcţională/operaţională verti cală este cel mai des pus în aplicare, dar nu 
există o abordare unică, care ar fi  sati sfăcătoare pentru toate situaţiile analizate.

2. Punerea în aplicare a unui anumit model depinde de nivelul puterii de piaţă în acti vitatea ne-
competi ti vă, aria pentru competi ţie în acti vităţile de concurenţă şi capacitatea autorităţii de 
reglementare de a controla comportamentele anti -concurenţiale.

3. Întrebarea-cheie constă în modul în care se vor determina graniţele separărilor: Care servicii 
și acti ve ar trebui să fi e incluse în partea separată de afaceri? Cum va fi  gesti onată tranziţia la 
NGN?

4. „Echivalenţă reală” rămâne a fi  un punct-cheie. Soluţia constă nu atât în crearea unei noi insti -
tuţii sau diviziuni, cât în oferirea intrărilor echivalente. Echivalenţa presupune garantarea unei 
nediscriminări reale în ceea ce priveşte produsele, preţurile şi procedurile.

5. Procesul de restructurare a operatorilor istorici este unul lung şi complex. Acest proces presu-
pune crearea de noi interfeţe şi produse, noi sisteme şi procese, migrarea resurselor, crearea de 
noi branding-uri pentru produsele noi, ceea ce este destul de costi sitor.

6. Procesul de restructurare necesită parti ciparea industriei, această parti cipare fi ind una crucială 
pentru defi nirea necesităţilor reale.

7. Întrucât în procesul restructurării s-ar putea distrage capacităţile operatorului tradiţional de la 
servirea clienţilor săi la desfăşurarea inovaţiilor şi investi ţiilor, autorităţile de reglementare tre-
buie să se asigure că măsurile de echivalenţă sunt puse în deplină aplicare.

8. Alegerea modelului de restructurare şi soluţionare a problemelor de competi ţie loială depinde 
de scopurile pe care le urmăreşte guvernarea.

7.3. Opţiuni pentru Republica Moldova

Până în prezent, Moldtelecom deţine de-facto monopolul pe piaţa telefoniei fi xe, cota de piaţă fi ind de 
circa 98%. Pentru aşi perpetua această poziţie, întreprinderea a limitat accesul operatorilor alternati vi 
la bucla locală. Situaţia creată convenea, într-o anumită măsură, principalilor actori politi ci, întrucât 
prin intermediul Moldtelecom guvernarea promova anumite politi ci sociale.

Deşi compania investeşte în dezvoltare9, problema efi cienţei mijloacelor investi te nu a fost abordată în 
mod public. Dacă comparăm însă principalii indicatori ai Moldtelecom cu cei ai unor companii similare 
din alte ţări, concluziile ar fi  în defavoarea operatorului istoric moldovenesc. Astf el, unui angajat al 

8 Marta Ienco, Senior Consultant, Ovum Consulti ng. A Review of Functi onal/Structural Separati on Models around the World. 
ITU Centres of Excellence Training Workshop on “Infrastructure Sharing Potenti al- Considerati on of Separati on Models“. 
Athens, Juine 2009.

9  În perioada aprilie 2010 – marti e 2011 Moldtelecom a investi t circa 10 mln. USD în dezvoltarea reţelelor de acces abonaţi şi 
în reţele magistrale de transmisiuni şi transport, ce împreună servesc suport pentru prestarea serviciior de baza (telefonie 
fi xă, transport date în bandă largă, televiziune IP) către uti lizatorii fi nali pe întregul teritoriu ţării, uti lizarea acestor reţele 
fi ind pasibilă şi de către toţi ceilalţi operatori pentru prestarea serviciilor lor proprii.
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Moldtelecom îi revin 270 de abonaţi, unui angajat al RomTelecom-ul − 441 de abonaţi, iar unui angajat 
al Deutcshe Telecom − 718 de abonaţi10.

În opinia mai multor experţi independenţi, limitarea accesului companiilor din sectorul TIC la canali-
zarea Moldtelecom consti tuie o piedică semnifi cati vă în dezvoltarea unei competi ţii economice au-
tenti ce. Experţii consideră, că reorganizarea operatorului naţional de telefonie fi xă reprezintă factorul 
principal, care ar impulsiona dezvoltarea sectorului şi ar oferi mai multe avantaje cetăţenilor.

În baza studiilor analiti ce efectuate, propunerilor experţilor, analize ale sectoarelor TIC din alte ţări, s-a 
ajuns la concluzia, că în cazul Republicii Moldova prezintă interes următoarele opţiuni:

Opţiunea 1. Păstrarea statusului-quo, fără impunerea din partea Guvernului sau a Autorităţii de regle-
mentare a unei restructurări sau a unei modifi cări de comportament de piaţă.

Opţiunea 2. Păstrarea statusului-quo, cu impunerea din partea Autorităţii de reglementare a regulilor 
de comportament corect pe piaţă.

Opţiunea 3. Asumarea benevolă de către Moldtelecom, care va rămâne şi în conti nuare integrat pe 
verti cală, a unor angajamente obligatorii vizând asigurarea competi ţiei loiale, iar indicatorii de perfor-
manţă vor fi  monitorizate o unitate de supraveghere special creată, ce va include şi reprezentanţilor 
operatorilor alternati vi.

Opţiunea 4. Separarea unităţii economice ce prestează numai servicii de infrastructură de unitatea 
care prestează servicii. Întreprinderea care gesti onează infrastructura nu va mai presta servicii clientu-
lui, ci va vinde en gros servicii de infrastructură operatorilor ce lucrează cu clienţii. Anume aceşti  ope-
ratori, în baza infrastructurii existente, vor presta servicii de telefonie, acces date, video, televiziune 
etc. Ulterior companiile create pot fi  privati zate.

Opţiunea 5. Moldtelecom creează o fi lială cu infrastructura asociată (canalizare, suporţi, turnuri etc.), 
care va fi  supusă supravegherii sporite de către autoritatea de reglementare. Filiala nou creată ar pu-
tea fi  în proprietatea statului sau supusă privati zării, fi ind administrată prin cooperarea tuturor opera-
torilor interesaţi.

Opţiunea 6. Acti vele infrastructurii asociate ar putea fi  transferate prin vindere sau închiriere în ges-
ti unea unei autorităţi administrati ve independente11 sau unor municipalităţi, acolo unde este fezabil. 
Această opţiune este mai puţin fezabilă în cazul Republicii Moldova, întrucât autorităţile publice locale 
din zonele rurale nu dispun de resursele materiale şi umane necesare.

Alegerea unei opţiuni concrete depinde, în primul rând, de scopurile urmărite de guvernare:

1. Efi cienti zarea operatorului istoric fără separare funcţională/operaţională sau structurală, întări-
rea poziţiei pe piaţă şi pregăti rea de privati zare. Această abordare va genera un interes politi c si 
investi ţional pentru sponsori. Evident, reorganizările sau restructurările în domeniu vor necesita 
alocări bugetare.

2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor în domeniul comunicaţiilor, creşterea numărului de locuri de 
muncă şi lărgirea bazei de impozitare prin crearea unui mediu concurenţial atracti v. Această abor-
dare se va realiza prin separarea funcţională/operaţională a Moldtelecom (Opţiunea 3 sau 4).

10 htt p://www.download-telekom.de/dt/Stati cPage/98/66/44/DTAG_GB10_E_Gesamt_1.3.11.pdf_986644.pdf
11 Opinie exprimată de experții proiectului de asistenşă BERD pentru ANRCETI
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3. Crearea unui cadru și interes investi ţional. Va fi  necesară solicitarea de fonduri pentru dezvolta-
rea unor servicii noi în vederea distribuirii acestora către actorii interesaţi.

Menţionăm faptul, că principalul document de politi ci, în vigoare la data scrierii studiului − „Progra-
mul de acti vitate a Guvernului pentru anii 2010−2014” −, include sti pulări explicite privind obiecti vele 
Guvernului pentru sectorul TIC:

a) Asigurarea concurenţei libere pe piaţa comunicaţiilor electronice;

b) Reformarea S.A. Moldtelecom, asigurând accesul echitabil şi transparent la infrastructură pen-
tru toţi actorii de pe piaţă;

c) Opti mizarea tarifelor şi diversifi carea serviciilor din sectorul TIC.

Oricare ar fi  modelul ales, în procesul reorganizării Moldtelecom se va ţine cont de recomandările Ghi-
dului OECD, care arată că acest lucru este un angajament important şi destul de complex12. O provocare 
majoră este găsirea unui echilibru între responsabilitatea statului pentru exercitarea acti vă a funcţiilor 
sale de proprietate, cum ar fi  nominalizarea şi alegerea consiliului şi, în acelaşi ti mp, abţinându-se de 
la aplicarea interferenţelor politi ce necuvenite în conducerea societăţii. O altă provocare importantă 
este să se asigure că există un câmp de joc de egalitate pe pieţele în care companiile din sectorul privat 
pot concura cu întreprinderile de stat şi în care guvernele nu denaturează concurenţa prin modul în 
care uti lizează reglementarea sau competenţele de supraveghere.

7.4. Evaluarea oportunităţii privati zării Moldtelecom-ului în situaţia de criză 
economică şi instabilitate politi că

Cinci aspecte-cheie trebuie abordate atunci când se intenţionează declanşarea privati zării:

1. Modul în care urmează să fi e reglementate preţurile;

2. Dezvoltarea reţelei/serviciilor;

3. Serviciul universal şi fi nanţarea lui;

4. Nivelul calităţii serviciilor;

5. Obiecti ve măsurabile privind benefi ciile consumatorilor.

Lecţiile de economie insti tuţională sugerează că sti mulentele, inclusiv cele legate de drepturile de 
proprietate, sunt necesare pentru a proiecta reformele, iar teoria costurilor tranzacţionale conţine 
indicaţii uti le pentru analiza costurilor şi benefi ciilor diferitor modele de reformă a politi cilor, pentru a 
vedea exact care este impactul unei reforme de succes13.

Aşadar, este demonstrat că în telecomunicaţii proprietatea privată este dirijată, ca regulă, mai efi cient 
decât cea publică, dar nu există dovezi elocvente că în toate cazurile acest lucru este benefi c pentru 
economia naţională.

12 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2005
13 Telecommunicati ons Privati zati on: evidence and some lessons. John Ure, Associate Professor and Director of the Telecom-

municati ons Research Project, University of Hong Kong. htt p://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/
unpan024684.pdf
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Experienţa unor ţări, cum ar fi  Italia, arată că primii zece ani după privati zare compania privati zată a 
fost victi ma unui proces de căutare a unui echilibru într-un joc complex, centrat în jurul controlului 
asupra dividendelor. În momentele cruciale (privati zare, reorganizare), sistemul politi c nu a fost în 
măsură să aleagă între eliminarea statului din sectorul telecomunicaţiilor şi dirijarea proprietăţii în 
interesul public. A fost aleasă o cale de mijloc, în care guvernarea a negociat cu interesele private, dar 
fără o politi că industrială clară. Pe de altă parte, operatorii fi nanciari, au parti cipat la joc într-un mod 
speculati v, cu mijloace limitate, în imposibilitatea de a elabora un proiect de dezvoltare convingător. În 
consecinţă, rezultatele privati zării au fost cu mult sub aşteptările iniţiale14.

Privati zările şi deschiderea pieţelor de telecomunicaţii fi xe din America Lati nă au condus la apariţia a 
numeroşi operatori noi, la o creştere substanţială a calităţii şi de acoperire cu servicii de telecomunica-
ţii, precum şi la o scădere a preţurilor. Însă, cu toate că acoperirea şi calitatea serviciilor s-au îmbunătă-
ţit, expansiunea lor a fost mai lentă decât era de aşteptat, iar în Costa Rica, care a păstrat aceste servicii 
în proprietatea publică, acoperirea a devenit mai bună, iar preţurile mai mici decât cele înregistrate în 
restul ţărilor incluse în studiul Rivera15.

În practi ca mondială există şi alte modele de concurenţă şi anume cele fără privati zare. China Tele-
com, una dintre cele mai mari companii de telecomunicaţii publice este încă pe deplin în proprietatea 
statului. China şi Vietnamul au urmat politi ci similare de concurenţă, fără privati zare. Concurenţa a 
fost permisă între diferite ministere ale guvernului. Parti ciparea investi torilor străini a fost permisă 
prin consti tuirea de societăţi mixte. Ambele ţări au obţinut un progres substanţial în sectorul de tele-
comunicaţii. Factorul-cheie care stă la baza acestui model a fost voinţa statului de a investi  anume în 
dezvoltarea telecomunicaţiilor.

Dacă în trecut, la începutul erei privati zărilor masive ale operatorilor tradiţionali, abordarea se baza pe 
principiul “mai întâi privati zare, iar apoi liberalizare”, în prezent principiul de bază constă în „mai întâi 
liberalizare şi efi cienti zare, iar apoi privati zare”.

În condiţiile Republicii Moldova este evident, că Moldtelecom-ul are o poziţie dominantă puternică pe 
câteva pieţe principale. Prin urmare, se cere implementarea unor măsuri de ordin politi c, juridic, re-
gulator ce ar avea drept scop minimalizarea probabilităţii de aplicare a practi cilor anti -competi ti ve. De 
aceea, politi cul ar trebui să accentueze importanţa determinării statutului de putere semnifi cati vă pe 
pieţele perti nente şi aplicării remediilor regulatorii relevante asupra operatorilor autorizaţi declaraţi ca 
având putere semnifi cati vă de piaţă16.

În opinia experţilor, în situaţia actuală de criză fi nanciară mondială, nici unul din modelele clasice de 
privati zare nu va asigura ati ngerea rezultatului scontat, deoarece în rezultatul vânzării nu se va putea 
obţine un preţ bun. Acest fapt a fost confi rmat şi de eşecul încercării a VI-a de privati zare a Moldtele-
com din anul 2002, când preţul propus de eventualul investi tor a fost de doar 20 de milioane de dolari 
SUA. Prin urmare, privati zarea imediată a Modtelecom nu este oportună, la analiza acestei opţiuni 
urmând să se revină într-o perspecti vă de termen mediu.

În toate situaţiile, orice formulă de privati zare a Moldtelecom ar trebui să prevadă, la o primă etapă, 
reorganizarea şi reformarea companiei17.

14 Telecom Italia 1997−2007: a case study in privati zati on failures. Massimo Florio
15 Eff ecti ve Regulators: A Response to the Internati onal Telecommunicati on Union’s Case Study on Singapore. Milagros Rivera 

Sánchez* & Ang Peng Hwa+
16 Recomandarea experților BERD - Proiectul de asistență pentru ANRCETI
17 Interviul dlui Ion Casian pentru Business Expert, www.businessexpert.md
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7.5. Modele fezabile de privati zare a Întreprinderii de Stat „Moldtelecom” S.A.

În cazul în care Guvernul va aproba un document de privati zare a S.A. Moldtelecom, el va trebui să ia 
în considerare lecţiile din experienţa proprie de privati zare şi să se bazeze pe cele mai bune practi ci 
internaţionale, care în termen lung au condus la rezultate de succes.

Experienţa internaţională de privati zare din anii 1990−2000 a evidenţiat patru modele de combinaţii 
între privati zare şi liberalizare:

Modelul 1. Privati zare cu concurenţă deplină. În acest model privati zarea este însoţită de implemen-
tarea unor politi ci de piaţă cu concurenţă deplină şi deschisă.

Exemple de succes: Noua Zeelandă şi Chilie. Exemple de insucces: Malaezia. Succes parţial: Filipinele.

În cazul exemplelor de succes, combinaţia privati zare/liberalizare a condus la preţuri mai mici şi in-
vesti ţii accelerate în infrastructuri, deşi unii operatori pot avea marje mici de profi t pentru o anumită 
perioadă de ti mp. Accentuăm faptul, că rezultatele obţinute depind de corecti tudinea şi gradul de 
asigurare a concurenţei loiale, care, la rândul său depinde în mod semnifi cati v de capacitatea autorită-
ţilor de a ţine sub control şi de a stopa abuzurile de poziţia dominantă pe piaţă a operatorilor, fi e prin 
aplicarea regulilor anti trust şi/sau controlul şi reglementarea interconectării şi a politi cilor de preţ.

Modelul 2. Privati zare cu etapizarea implementării concurenţei. În acest model, privati zarea ope-
ratorilor naţionali este însoţită de o perioadă susţinută de drepturi de exclusivitate, sau concurenţă 
limitată, în servicii de telefonie de bază. La început, doar serviciile noi sunt liberalizate. De obicei, ţările 
care urmează acest model, fi e doresc să maximizeze valoarea de piaţă a operatorului naţional, sau 
creează un monopol privat, care operează strict sub controlul de reglementare pentru o perioadă de 
câţiva ani.

Exemple de succes: Marea Britanie şi Japonia, ţări în care privati zarea operatorilor naţionali s-a efec-
tuat lent, cu punerea în aplicare a concurenţei într-un mod treptat şi echilibrat. Astăzi, Marea Britanie 
are una dintre cele mai liberalizate sisteme private de telecomunicaţii din lume. Japonia abia în anul 
2008 a realizat privati zarea până la capăt, cu toate că a început vânzarea publică a 35% din acţiunile 
NTT încă în anul 1986.

Modelul 3. Liberalizare fără privati zare. Acest model presupune liberalizarea pieţelor, fără a schimba 
însă relaţiile de proprietate. Modelul a fost aplicat în ţările în care presiunile sindicatelor şi raţiunile de 
securitate naţională au fost mai puternice.

Exemple: Telecom Finlanda este în proprietatea statului, însă toate serviciile, inclusiv locale, la distanţă 
lungă şi internaţionale precum şi cele celulare (care sunt proprietate privată) se afl ă în competi ţie. Deşi 
în Suedia operatorul respecti v este în proprietatea statului, toate pieţele de servicii sunt competi ti ve, 
O strategie similară este aplicată şi în Columbia.

Modelul 4. Parti ciparea sectorului privat fără liberalizare şi privati zare. Conform acestui model, gu-
vernarea poate găsi un mod creati v de atragere a investi ţiilor şi experti ză din sectorul privat fără priva-
ti zare şi fără a introduce concurenţa.

Tehnicile ti pice includ acordarea de către operatorii naţionali a unor francize şi/sau concesii sectorului 
privat pentru construirea şi/sau exploatarea instalaţiilor, prestarea serviciilor specifi ce, intrarea opera-
torului naţional în contracte de management sau aranjamente de consultanţă.
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Exemple: Thailanda, Arabia Saudită, Republica Populară Chineză.

În majoritatea absolută a cazurilor, privati zarea a fost realizată prin vânzarea acţiunilor statului. Cele 
mai răspândite metode de vânzare a acţiunilor statului au fost:

a) vânzarea comercială (trade sales) prin plasament privat (private placement) sau prin licitaţii (tra-
de sale aucti ons);

b) oferte de acţiuni (share off erings) prin oferte publice iniţiale (initi al public off ering), oferte pu-
blice secundare (secondary public off ering) sau capitalizarea accelerată (accelerated book buil-
ding);

c) cumpărarea de către conducere sau angajaţi (management or employee buy-out);

d) privati zarea de către întreprinderi de stat prin majorări de capital (capital increases) sau privati -
zare indirectă (indirect privati sati on).

Alegerea metodelor de privati zare depinde de două seturi de considerente. Primul este legat de di-
mensiunea şi natura societăţii care urmează să fi e privati zată, realitatea comercială în care urmează 
să funcţioneze şi capacitatea de absorbţie a pieţelor de capital în cauză. Dimensiunea a doua refl ectă 
obiecti vul principal al privati zării, obiecti v care este stabilit de către factorii de decizie18.

Care dintre aceste modele şi practi cile bune ar putea fi  uti lizate în cazul privati zării Moldtelecom-
ului?

În opinia experţilor, începând cu anul 2004, în Republica Moldova se merge pe calea liberalizării pieţii, 
fără a efectua însă privati zarea operatorului istoric (Modelul 3).

Totuşi, o competi ţie autenti că şi o impulsionare a procesului de dezvoltare a sectorului TIC din Repu-
blica Moldova va putea fi  asigurată doar prin privati zarea Moldtelecom. Anume parti ciparea sectorului 
privat ar putea contribui la consolidarea procesului de luare a deciziilor, va spori efi cienţa şi competi ti -
vitatea, va deschide accesul la fondurile de investi ţii19.

Evident, alegerea defi niti vă a modelului de privati zare se poate face numai în baza unei analize apro-
fundate a tuturor opţiunilor, analizându-se în profunzime rezultatele, benefi ciile şi costurile fi ecărui 
model şi ale fi ecărei metode de vânzare a acţiunilor.

În condiţiile actuale, experţii se pronunţă pentru abordări bazate pe metoda de ofertă a acţiunilor, 
recomandând demararea procesului de pregăti re a ofertei iniţiale şi ajustarea comportamentul Mold-
telecom la rigorile listării la bursele de valori.

7.6. Analiza impactului privati zării asupra pieţei şi consumatorilor

La nivel global, se atestă o tendinţă clară de creştere a numărului operatorilor istorici de telecomuni-
caţii, care au fost supuşi privati zării. În ţările membre ale UIT20, numărul operatorilor istorici, total sau 
parţial privati zaţi, a depăşit numărul celor afl aţi în proprietatea deplină a statului încă în anul 2000. Ţă-
rile, în care operatorii tradiţionali sunt integral cu capital privat, deţin 85% din veniturile pieţii globale 

18 www.oecd.org/dataoecd/44/58/43449100.pdf
19 Notă diagnosti că a sectorului telecomunicaţiilor. Moldova. Banca Mondiala 2008
20 ITU, World Telecommunicati on Development Report 2002, Geneva, 2002, p. 40
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de telecomunicaţii. Operatorii cu capital integral de stat (mobil şi/sau fi x) deţin doar 2% procente din 
veniturile globale ale sectorului.

În general, majoritatea absolută a studiilor internaţionale şi cele naţionale în domeniul TIC arată că im-
pactul privati zării asupra sectorului este unul benefi c. Cercetările econometrice de analiză a impactu-
lui global, efectuate în baza unui set cuprinzător de date21 ce caracterizează sectorul telecomunicaţiilor, 
anii 1981−1998, au demonstrat următoarele:

a) privati zarea a contribuit substanţial la diversifi carea muncii, creşterea producţiei, exti nderea 
reţelei, şi îmbunătăţirea producti vităţii muncii, precum şi la creşterea factorului general de pro-
ducti vitate;

b) acordarea unui regim de exclusivitate operatorului privati zat pe o perioadă anumită de ti mp a 
redus accesul pe piaţă şi o parte din benefi ciile aşteptate ale privati zării;

c) prezenţa presiunii concurenţiale în piaţă a fost asociată cu mai multe locuri de muncă, un venit 
mai mare, o exti ndere mai rapidă a reţelei, precum şi o necesitate în forţa de muncă;

d) complementaritatea între privati zare şi concurenţa a crescut şi a câşti gat datorită privati zării şi 
vice-versa;

e) esti mările arată că jumătate din creşterea producţiei în anii 1990−1998 s-a datorat privati zării 
şi concurenţei22. Concurenţa totuşi pare să aibă un impact mai mare asupra forţei de muncă şi 
factorului total de producti vitate decât privati zarea.

Odată cu apariţia pieţii de telefonie mobilă, efectul benefi c al concurenţei s-a manifestat şi în Republica 
Moldova. Atâta ti mp cât pe piaţă era un singur operator GSM (Voxtel), preţurile erau mari, iar numărul 
abonaţilor după un an de acti vitate era de doar cca. 18 mii. După lansarea în anul 2000 a celui de al doilea 
operator GSM (Moldcell), ti mp de un an numărul abonaţilor a crescut până la cifra de cca. 100 de mii, iar 
preţurile au scăzut substanţial.

Oportunităţile oferite de privati zarea operatorului tradiţional pot fi  valorifi cate în deplină măsură doar 
atunci, când există un cadrul legal şi insti tuţional, ce favorizează competi ţia onestă şi asigură protecţia 
consumatorului. Un rol nu mai puţin important îi revine justi ţiei, care trebuie să sigure respectarea 
drepturilor legiti me a tuturor actorilor interesaţi, procesul ANRCETI vs. S.A. Moldtelecom fi ind unul 
foarte relevant în acest sens23.

Practi ca mondială arată că şi în acti vitatea operatorilor privaţi pot apărea greşeli grave, cum ar fi , de 
exemplu, cazul Irridium, sau Global Crossing. Mijloace fi nanciare în valoare de mai multe miliarde de 
dolari au fost pierdute investi ndu-se în proiectul reţelei de satelit Personal Global Mobile Personal 
Communicati ons Iridium. Compania Global Crossing a intrat în faliment, cu datorii de peste 12 miliarde 
de dolari din cauza implementării inoportune a unui proiect de construcţie a reţelei de 160 mii de km 
de fi bra opti ca. Potrivit opiniilor exprimate de mai mulţi experţi, cauza acestor eşecuri constă în decizi-
ile de a construi reţele supradimensionate în condiţiile în care cererea pentru ele este relati v mică24.

21 The Impact of Privati zati on and Competi ti on in the Telecommunicati ons Sector around the World, Wei Li, University of Vir-
ginia, Lixin Colin Xu, The World Bank October 2002

22 Idem, pag. 1
23 Decizia Colegiului Civil şi de Contencios Administrati v al Curţii Supreme de Justi ţie Dosar nr. 3r/473-08 din 19.03.2008
24 The Great Telecoms Crash, The Economist, July 20th – 26th 2002, p. 11
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Apariţia unor situaţii similare este posibilă şi în Republica Moldova, în condiţiile în care operatorii afl aţi 
în competi ţie vor încercă să creeze câte o infrastructură proprie. În prezent, cel puţin doi operatori au 
şi demarat deja lucrările de instalarea a câte 1,500 km de fi bră opti că)25, cheltuindu-se sume enorme, 
recuperarea cărora fi ind problemati că.

În cazul privati zării Moldtelecom, dacă admitem ipoteti c că acest lucru se va întâmpla în viitorul apro-
piat, noul proprietar va trebuie să efi cienti zeze compania. În opinia mai multor experţi, efi cienti zarea 
presupune, în primul rând, reducerea personalului, posibil, până la 2/3 din conti ngentul actual. Fiind 
foarte înalte, costurile sociale ale unei astf el de reduceri vor impune Guvernul să insiste asupra unor 
mecanisme de protecţie socială, costurile cărora vor trebui acoperite din veniturile ulterioare ale com-
paniei deja privati zate. Evident, în viziunea eventualilor investi tori, o astf el de abordare ar putea să 
scadă atracti vitatea propunerii de privati zare, iar preţurile oferite pentru procurarea Moldtelecom să 
fi e cu mult mai mici decât cele aşteptate de Guvern.

25 În baza informaţiilor din interviurile realizate cu reprezentanţii operatorilor
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8. Beneficiile şi costurile liberalizării 
serviciului universal în contextul Acordului 
de Liber Schimb

Procesul de liberalizare a sectorului telecomunicaţiilor, demarat la sfârşitul anilor 1990, a inclus şi sta-
bilirea unor norme explicite referitoare la Serviciul Universal (SU). Aceste norme reprezentau o “plasă 
de siguranţă” pentru cazurile în care mecanismele de piaţă nu ar fi  garantat furnizarea serviciilor de 
bază. Normele aveau drept scop prevenirea excluderi sociale prin garantarea accesului la serviciile de 
telecomunicaţii de bază la preţuri accesibile cetăţenilor cu venituri reduse sau celor din zonele rurale.

Conform Directi vei UE din anul 2002 privind serviciul universal, statele-membre UE trebuie să asigure 
cetăţenilor posibilitatea de a se conecta la un post fi x din reţeaua publică de telefonie, accesul la servi-
ciilor publice de telefonie de comunicaţii voce şi de date, accesul funcţional la Internet. De asemenea, 
Directi va obligă statele-membre să asigure accesul consumatorilor la serviciile de informaţii telefonice, 
la listele abonaţilor telefonici, la posturile telefonice publice cu plată şi să aplice măsuri speciale în 
cazul persoanelor cu handicap. Modul de aplicare a serviciului universal este revizuit de către Comisie 
la fi ecare trei ani1.

Menţionăm faptul, că majoritatea ţărilor europene nu includ în componenţa Serviciului Universal ac-
cesul la Internet în bandă largă. Totuşi, unele ţări, cum ar fi  Irlanda, Finlanda, Elveţia şi Spania, au inclus 
deja aceste serviciu în pachetul respecti v.

În general, deşi problemele Serviciului Universal se discută intens în ţările UE, până în prezent, nu exis-
tă încă o abordare unică a acestuia. În scopul clarifi cării situaţiei, Comisia Europeană a lansat în luna 
marti e 2010 o consultare publică privind serviciul universal.2 Comisia doreşte să afl e opiniile tuturor 
factorilor interesaţi în următoarele domenii-cheie:

1. Conceptul de bază al serviciului universal: Ce politi ci ar trebui să avem pentru a ne asigura că 
cetăţenii din zonele îndepărtate şi rurale sau cei cu venituri reduse pot accesa şi uti liza serviciile 
de telecomunicaţii de bază?

2. Banda largă: Principiile serviciului universal ar trebui să includă şi ati ngerea obiecti vului UE 
„bandă largă pentru toţi” sau ati ngerea acestui obiecti v poate fi  pusă în sarcina concurenţei de 
piaţa?

1 A se vedea IP/08/1397, IP/05/594 , IP/06/488
2 htt p://ec.europa.eu/informati on_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm
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3. Flexibilitatea naţională şi o abordare coordonată la nivelul UE: Care este echilibrul corect între o 
abordare comună la nivelul UE şi fl exibilitatea naţională în depăşirea diviziunii digitale?

4. Finanţarea: Cum ar trebui să fi e fi nanţat în viitor Serviciul Universal? Întrucât benefi ciile Servi-
ciului Universal sunt resimţite de toate sectoarele economice şi de societate în ansamblul, ar 
trebui ca acest serviciu să fi e fi nanţat de stat sau trebuie să existe şi o contribuţie fi nanciară din 
partea sectorului telecomunicaţiilor?

La data elaborării acestui studiu, rezultatele consultărilor încă nu erau publicate. Prin urmare, în anali-
zele ce urmează vom folosi mecanisme de implementare a serviciului/accesului universal, aplicate pe 
scară largă în practi ca internaţională. Aceste mecanisme includ:

a) reformele de piaţă (liberalizarea), în parti cular, privati zarea, promovarea concurenţei şi forma-
rea tarifelor (preţurilor) în baza costului de furnizare a serviciilor;

b) sarcini sau angajamente faţă de serviciile obligatorii, care se includ în condiţiile de licenţiere sau 
prin alte măsuri regulatorii;

c) subsidierea încrucişată între servicii sau în cadrul serviciilor furnizate de operatorii acti vi pe pia-
ţă;

d) plata pentru defi citul de acces, efectuată de către operatorii noi intraţi pe piaţă şi cei care solicită 
interconectarea cu reţelele operatorilor deja acti vi pe piaţă;

e) fondurile serviciului universal (FSU), care reprezintă enti tăţi independente, formate din contri-
buţiile parvenite din diferite surse permise de legislaţia în vigoare, şi care se folosesc la compen-
sarea costului net al Serviciului Universal sau la subsidierea realizării programelor de implemen-
tare a SU.

În general, analiza detaliată a mecanismelor de implementare a Serviciului Universal relevă faptul că la 
nivel internaţional nu există un mecanism unic de implementare, care ar conveni tuturor ţărilor. Me-
canismul concret de fi nanţare, uti lizat într-o anumită ţară, se pliază pe specifi cul reformelor de piaţă, 
priorităţile guvernării, starea economiei, structura veniturilor populaţiei etc.

Anume din aceste considerente, a fost defi nit şi Serviciul Universal din Republica Moldova, care, con-
form Art. 66 al Legii comunicaţiilor electronice, reprezintă dreptul tuturor locuitorilor Republicii Mol-
dova (inclusiv şi a celora din păturile social vulnerabile) de a benefi cia de setul minim de servicii de co-
municaţii electronice de un anumit nivel de calitate şi la preţuri accesibile, independent de amplasarea 
lor geografi că. Setul minim de servicii din componenţa SU din Republica Moldova include:

1. Accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice la un punct fi x;

2. Serviciul de informaţii privind abonaţii şi punerea la dispoziţie a registrelor abonaţilor;

3. Accesul la telefoanele publice cu plată, inclusiv accesul gratuit la serviciile de urgenţă 24/24 de 
ore.

Conform Legii comunicaţiilor electronice, condiţiile şi procedura de furnizare a SU, de desemnare a 
furnizorilor de SU, mecanismul de fi nanţare şi compensare a costului net al furnizării SU vor fi  stabilite 
printr-un regulament special. Modul de fi nanţare a serviciului universal, în cazurile în care se consideră 
că prestarea acestuia reprezintă o sarcină îngustă pentru furnizorii/furnizorul desemnaţi, se va efectua 
din Fondul Serviciului Universal. Operatorii ce vor furniza unul sau mai multe elemente ale serviciului 



P e r s p e c t i v e l e  d e  r e f o r m a r e  a  s e c t o r u l u i  d e  t e l e c o m u n i c a ţ i i  d i n  R e p u b l i c a  M o l d o v a

63

universal în anumite zone (raioane) sau pe întreg teritoriul ţării, vor fi  desemnaţi prin concurs în baza 
unor proceduri efi ciente, obiecti ve, transparente şi nediscriminatorii. 

Indiscutabil, odată cu dezvoltarea noilor tehnologii, mecanismele de implementare a serviciului uni-
versal, aşa cum sunt ele sti pulate în Legea comunicaţiilor electronice, ar putea fi  modifi cate. De exem-
plu, accesul la serviciile de urgenţă sau accesul la reţelele publice s-ar putea realiza la preţuri mult mai 
mici şi prin reţelele operatorilor de telefonie mobilă.

Deşi fi ecare furnizor de serviciu universal, desemnat pentru a anumită regiune sau pentru un anumit 
serviciu, va fi  nevoit să aloce mijloace suplimentare pentru dezvoltarea reţelelor, aceste mijloace ar 
putea să se răscumpere odată cu exti nderea zonei de deservire şi/sau creşterea numărului de clienţi.

Accentuăm faptul, ca alinierea Republicii Moldova la cerinţele europene referitoare la SU va fi  favori-
zată de creşterea ariilor de acoperire, implementarea de noi tehnologii, conectarea la reţelele inter-
naţionale, creşterea volumului investi ţiilor. Factorii principali, care ar putea îngreuna această aliniere îi 
reprezintă rata joasă de recuperare a investi ţiilor, în special a celor ce ţin de crearea infrastructurii de 
fi bră opti că şi insufi cienţa mijloacelor fi nanciare.

Se preconizează că, în baza Recomandărilor UIT, prevederilor Directi vei Parlamentului European şi 
Consiliului 2002/22/EC, ţinând cont de experienţa altor ţări şi a condiţiilor specifi ce ale Republicii Mol-
dova, organele de resort vor elabora Programul naţional de implementare a SU pe termen lung, care 
va fi  aprobat de Guvern.

Principalele concluzii, care derivă din analiza situaţiei privind Serviciul Universal în Republica Moldova 
se rezumă la următoarele:

1. Până în prezent, nu există o viziune comună a tuturor părţilor interesate referitor la componenţa 
pachetului şi programul de implementare a serviciului universal, fondul serviciului universal, 
termenii de implementare.

2. Majoritatea operatorilor interpretează obligati vitatea de a contribui la FSU ca insti tuirea unei 
noi taxe, fapt ce va crea o presiune suplimentară asupra companiilor rentabile.

3. Actorii de pe piaţa TIC se pronunţă, în linii mari, în favoarea mecanismelor alternati ve de reali-
zare a SU, bazate pe investi ţiile în propriile reţele.

4. Întrucât obiecti vele şi modul de implementare a SU nu va suferi modifi cări esenţiale, încheierea 
ALSAC şi liberalizarea SU nu vor conduce la costuri suplimentare.

5. Eventuala rebalansare a tarifelor Moldtelecom ar asigura implementarea SU în condiţiile unei 
competi ţii deschise şi corecte, fapt ce va contribui la diminuarea costurilor.

6. Pe termen mediu şi lung, benefi ciile liberalizării SU vor prevala asupra costurilor, iar Republica 
Moldova va înregistra progrese semnifi cati ve în apropierea indicatorilor TIC de cei ai Uniunii 
Europene.
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9. Concluzii şi recomandări

Moldova negociază Acordul de Asociere cu UE şi avansează în pregăti rile negocierilor pentru crea-
rea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAG). Republica Moldova face paşi concreţi 
pentru apropierea de Uniunea Europeană, în cadrul negocierilor Acordului de asociere fi ind provizoriu 
convenite în prezent 21 din cele 28 de arti cole. Comisia Europeana este în prezent în proces de elabo-
rare şi aprobare a mandatului de iniţiere a negocierilor privind insti tuirea Zonei de Liber Schimb Apro-
fundat şi Cuprinzător (ZLSAC) cu UE, care va fi  parte o integrantă a Acordului de Asociere. Deşi inclu-
derea în ZLSAC a serviciilor se consideră a fi  de o perspecti vă mai îndepărtată, în scopul unei pregăti ri 
cât mai bune pentru abordarea aspectelor ce ţin de sectorul TIC, în prezent este necesară elaborarea 
viitoarelor platf ormele de negociere. Studiul de faţă ar putea servi ca unul din componentele de bază 
ale unei astf el de platf orme.

Pe termen lung, efectele creării ZLSAC vor fi  poziti ve pentru sector, însă la prima etapă vor fi  necesa-
re măsuri de diminuare a unor eventuale efecte negati ve. Studiile privind efectele creării zonelor de 
liber schimb relevă faptul că pe termen scurt liberalizarea schimburilor comerciale a fost mai degrabă 
nefavorabilă ţărilor candidate. Pe termen mediu şi lung însă, integrarea economică a asigurat benefi cii 
pentru toate ţările parti cipante, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, întrucât a oferit fi ecărei ţări 
posibilitatea de a se specializa în producţia şi exportul produselor şi serviciilor, la care ele au avantaje.

Studiile econometrice arată că în cazul Republicii Moldova volumul serviciile de comunicaţii va creşte 
cu 4.9%, importul va scădea cu 6.4%, exportul − cu 7.2%, iar necesitatea în forţă de muncă se va dimi-
nua cu 11.0%. Concomitent, volumul serviciile de computere şi cele legate de ele va creşte cu 17.4%, 
importul va creşte cu 22.4%, exportul cu 0.9%, iar necesitatea în forţă de muncă va creşte cu 16.6%.

Prin urmare, pentru diminuarea unor eventuale efecte negati ve, se propune ca în procesul de planifi -
care a formării iniţiale şi conti nue a cadrelor pentru sectorul TIC să se prevadă micşorarea numărului 
de viitori specialişti  în comunicaţii şi creşterea numărului de specialişti  în tehnica de calcul.

În ansamblu, majoritatea experţilor consideră că pentru domeniul telecomunicaţiilor, implementarea 
prevederilor Acordului de Asociere, fapt ce presupune armonizarea legislaţiei şi a reglementărilor cu 
Acquis-ul comunitar, nu va necesita costuri suplimentare esenţiale.

Uniunea Europeană sprijină intens sectorul TIC în calitatea sa de motor al dezvoltării economice. 
Sectorul TIC generează în mod direct 5% din PIB-ul european şi are o valoare de piaţă de 660 miliarde 
EUR anual, având însă o contribuţie mult mai mare la creşterea globală a producti vităţii (20% prove-
nind direct din sectorul TIC şi 30% din investi ţiile în TIC).

Uniunea Europeană acordă o atenţie deosebită acestei ramuri începând cu anii 90, având politi ci cu 
obiecti ve clare de dezvoltare, cea în curs de implementare fi ind Iniţiati va i2010, iar cea mai recentă 
pentru următoarea perioadă – O Agendă digitală pentru Europa. Totodată sectorul TIC este supus unor 
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reglementări atotcuprinzătoare orientate la implementarea politi cilor şi strategiilor, menite să cuprin-
dă toate reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice şi reprezintă un nou cadru de reglementare 
care a intrat în vigoare în iulie 2003. Acest cadru a fost revizuit în 2009 în vederea consolidării compe-
ti ţiei şi accelerării dezvoltării sectorului.

Sectorul TIC la nivel mondial şi european a fost afectat de criza mondială, însă într-o măsură mai 
mică decât alte sectoare ale economiei, datorită lecţiilor însuşite în ti mpul crizei din sector din anii 
2000. În pofi da crizei fi nanciare, Uniunea Europeană implementează cu succes Iniţiati va i2010, iar 
uti lizarea mijloacelor oferite de TIC este în conti nuă creştere. Indicatorii de uti lizare a Internetului de 
bandă largă au crescut în toate statele UE, ajungând la media UE27 în 2009 de 23.6% de linii de acces 
la puncte fi xe. Internetul şi TIC pătrund practi c în toate procesele tehnologice, contribuind la ridicarea 
producti vităţii, la redresarea economică şi ieşirea mai robustă din criză. Recuperarea în baza TIC şi ino-
varea creează posibilitatea de a restructura economia spre un viitor mai durabil, prin reducerea impac-
tului acti vităţii umane asupra mediului, creşterii efi cienţei energeti ce şi prin crearea unei societăţi mai 
incluzive Este recunoscută necesitatea investi ţiilor masive în conti nuare pentru crearea magistralelor 
informaţionale.

Criza economică a afectat nesemnifi cati v sectorul TIC din Moldova, care, deşi se dezvoltă în ritm 
susţinut, mai rămâne încă cu mult în urma ţărilor din UE. Deşi sectorul TIC din Republica Moldova a 
fost afectat de criza economică din ulti mii ani, impactul acesteia a fost mai mic decât cel înregistrat în 
ţările UE.

În pofi da faptului că valoarea pieţei de comunicaţii electronice a înregistrat în anul 2009 o scădere 
uşoară de 1.8%, în anul 2010 volumul total al serviciilor de acces la Internet şi transmisiuni date au 
crescut cu peste 50%, iar numărul abonaţilor telecomunicaţiilor mobile − cu 9%. Rata de penetrare a 
telecomunicaţiilor mobile a ajuns la nivelul de 83%. Vânzările totale ale pieţei de servicii Internet au 
crescut cu circa 25%. Într-un singur an, numărul abonaţilor cu conexiune de bandă largă a crescut cu 
aproape 50%, rata de penetrare a abonaţilor la Internet a ajuns la 14%, iar ponderea uti lizatorilor de 
Internet − la 38%. Din această perspecti vă, Republica Moldova a fost una din ţările cu cel mai mare 
rată de creştere în Europa.

Totodată, în Republica Moldova rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet în bandă largă la 
puncte fi xe este de doar 7.55%, pe când în ţările UE rata respecti vă a ajuns la valoarea de 23.5%. 

Dezvoltarea sectorului TIC din Republica Moldova ar putea contribui la creşterea competi ti vităţii 
economice a ţării. Analiza situaţiei din ţările ce înregistrează valori înalte ale Indicelui de Pregăti re 
Electronică şi ale Indicelui Global al Competi ti vităţii relevă o corelare strânsa între gradul de compe-
ti ti vitate şi gradul de pregăti re electronică. Primele cinci state ale lumii cu cel mai înalt nivel al com-
peti ti vităţii au şi cel mai înalt grad de pregăti re electronică. Ţările respecti ve au ati ns un nivel înalt de 
dezvoltare şi datorită eforturilor considerabile, depuse în exti nderea şi consolidarea sectorului TIC, în 
atragerea unor investi ţii masive în sector. Prin urmare, şi în cazul Republicii Moldova sunt necesare 
măsuri efecti ve de impulsionare a procesului de dezvoltare a sectorului TIC, care ar trebui prevăzute 
în mod explicit în preconizatul Proiect de e-Transformare și în documentele strategice care urmează 
să fi e elaborate pentru a sti mula investi ţiile străine directe în sector (care au tendinţa de diminuare în 
2009-2010).
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Guvernarea conşti enti zează importanţa TIC şi depune eforturi pentru dezvoltarea sectorului. În do-
cumentele ”Relansăm Moldova”, “Programul de guvernare 2010−2014” tehnologia informaţiei şi co-
municaţiilor este declarată ca motor al dezvoltării economice.

Cadrul de politi ci din Republica Moldova în domeniul TIC a urmat tendinţele europene în restructura-
rea sectorului şi alinierea la practi ca internaţională, trecând câteva etape de restructurare: (i) separa-
rea funcţiilor de politi ci de cele de operare, (ii) separarea funcţiilor de politi ci de cele de reglementare 
cu crearea autorităţii de reglementare, şi (iii) liberalizarea totală cu introducerea competi ţiei.

Cadrul de politi ci din Moldova în domeniul TIC urmează tendinţele UE, dar este încă incomplet. Strate-
gia dezvoltării domeniului telecomunicaţiilor aprobată în anul 2004 nu mai este actuală şi se recoman-
dă să fi e revăzută şi adaptată la noile tendinţe de dezvoltare a sectorului cu prevederi clare referitor 
la uti lizarea de perspecti vă a spectrului de frecvenţă, privati zarea/restructurarea operatorului istoric, 
mecanisme de monitorizare, etc. 

Cadrul legal şi reglementar din Moldova este în mare parte ajustat la cel al UE, dar mai există încă 
unele discrepanţe. Un pas important în armonizarea cadrului legal din domeniul comunicaţiilor elec-
tronice a Moldovei cu Acquis-ul Comunitar a fost aprobarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI 
din 15.11.2007, care este în mare parte în corespundere cu patru directi ve din pachetul de Directi ve EC 
din 2002 pentru comunicaţii electronice. În anul 2009 Comisia Europeană a operat modifi cări la pache-
tul de Directi ve EC din 2002 pentru comunicaţii electronice, care se regăsesc în Directi va 2009/136/CE 
şi Directi va 2009/140/CE. Pentru a ţine în conti nuare pasul cu cadrul legal al UE se recomandă armo-
nizarea cadrului legal al Republicii Moldova din domeniul TIC cu Acquis-ul Comunitar prin actualizarea 
Legii comunicaţiilor electronice cu pachetul de noi directi ve, actualizarea Legii cu privire la protecţia 
datelor cu caracter personal conform Directi vei 2002/58/CE şi cu modifi cările din Directi va 2009/136/
CE ce ţin de protecţia datelor cu caracter personal, Legii privind semnătura digitală şi documentului 
electronic, altor legi relevante.

Cu toate că ANRCETI a elaborat un pachet complex de reglementări pentru domeniul comunicaţiilor 
electronice, totuşi, mai multe prevederi ale Legii comunicaţiilor electronice nu sunt implementate la 
un nivel sufi cient. Principiile puse la baza reglementărilor sunt corecte și acceptate de actorii din sec-
tor, însă valorile impuse de regulator ale unor indicatori urmează să fi e ajustate la realităţi, deoarece 
modelul comercial impus creează un decalaj care distorsionează competi ţia. Din aceste consideren-
te, în scopul asigurării concurenţei efi ciente şi întăririi pieţei interne în domeniul TIC, se recomandă 
elaborarea şi punerea în aplicare a reglementărilor şi măsurilor de desemnare, impunere şi asigurare 
a îndeplinirii obligaţiilor furnizorilor cu putere semnifi cati vă pe piaţă, care sunt orientate pentru a 
salvgarda concurenţa, ajustarea tarifelor la cost şi întreprinderea măsurilor anti -dumping pe piaţă, 
implementarea portabilităţii numerelor telefonice, pre-selectării de către uti lizatorii fi nali al furnizori-
lor, asigurarea accesului la bucla şi sub-bucla locală (LLU), asigurarea accesului şi stabilirea condiţiilor 
de partajare a infrastructurii asociate (canalizare, turnuri, piloni, spaţii de colocare, etc.), excluderea 
barierelor administrati ve (de orice natură) la instalarea obiectelor de infrastructura pentru construcţia 
turnurilor, altor instalaţii şi echipamente pentru tehnologiile fără fi r în zonele de fronti eră, punerea 
în aplicare a unui mecanism de uti lizare mai efi cientă a frecvenţelor. Totodată, pentru asigurarea şi 
apărarea drepturilor uti lizatorilor fi nali, se recomandă implementarea Serviciului Universal, numărului 
unic de urgenţă „112” şi numărului „116”. De asemenea, în scopul punerii în aplicare a cadrului legal 
armonizat cu Acquis-ul Comunitar, se recomandă aprobarea/modifi carea reglementărilor relevante.
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Autoritatea de Reglementare devine tot mai efi cientă, însă ea are nevoie de consolidarea indepen-
denţei. Procedurile actuale de aprobare, anulare sau de modifi care a deciziilor şi reglementărilor ANR-
CETI garantează un nivel sati sfăcător de independenţă. Mecanismul existent de formare şi administra-
re a bugetului ANRCETI asigură independenţa ei fi nanciară.

Totuşi pericolul trafi cului de infl uenţă din partea structurilor de stat şi/sau a operatorilor din sectorul 
TIC mai persistă.

Astf el, conform cadrului legal existent, Consiliului de administraţie al ANRCETI este numit de către 
Guvern, fapt ce pune ANRCETI într-o anumită dependenţă faţă de puterea executi vă. Pentru a asigura 
un grad mai înalt de independenţă, se recomandă ca numirea şi demiterea membrilor Consiliului să fi e 
făcute de către Parlamentului.

De asemenea, se recomandă eliminarea procedurii de consultare cu Guvernul a tarifelor pentru servi-
ciile publice de comunicaţii electronice prestate uti lizatorilor fi nali de către furnizorii cu putere semni-
fi cati vă pe piaţa de telefonie fi xă.

Imperfecţiunile sistemului de justi ţie pot afecta calitatea reglementărilor din domeniul TIC. Neres-
pectarea principiului de imparţialitate în procesul de examinare pe cale judiciară a liti giilor din sectorul 
TIC diminuează credibilitatea şi presti giul regulatorului. Pentru a ridica nivelul de competenţă a instan-
ţelor de judecată în procesele ce ţin de domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologia informaţiei 
este necesară instruirea specială a membrilor instanţelor judecătoreşti  şi uti lizarea în procesele de 
judecată a serviciilor de consultanţă, oferite de experţii independenţi din domeniu.

Deşi s-a diminuat, rolul Modtelecom-ului pe piaţă serviciilor TIC rămâne unul dominant. În afară de 
monopolul de-facto deţinut pe piaţa de telefonie fi xă, Moldtelecom conti nuă să aibă o poziţie domi-
nantă şi pe alte pieţe principale, în primul rând, cea a serviciilor de infrastructură şi a vânzării serviciilor 
de telefonie fi xă cu amănuntul. Acest fapt distorsionează piaţa telefoniei fi xe şi afectează competi ţia pe 
piaţa Internetului. Confl ictul de interese între cele două roluri ale statului − de proprietar şi de regula-
tor −, au o infl uenţă negati vă asupra nivelului competi ţiei. Accesul limitat al operatorilor alternati vi la 
canalizarea Moldtelecom consti tuie o piedică semnifi cati vă în afi rmarea unei competi ţii oneste.

Se recomandă ca guvernarea să întreprindă măsuri efecti ve de ordin politi c, juridic şi de reglementare, 
care ar reduce posibilităţile Moldtelecom de a uti liza practi ci anti -competi ti ve.

Statul trebuie să reducă semnifi cati v implicarea guvernării în acti vitatea Moldtelecom. Implicarea 
frecventă a autorităţilor statului în acti vitatea operaţională a Moldtelecom creează şi perpetuează 
confl ictele de interese, care sunt inevitabile atunci când guvernarea trebuie să asigure, pe de-o parte, 
liberalizarea pieţei TIC, iar pe da altă parte − să gesti oneze efi cient operatorul istoric şi să protejeze 
păturile social-vulnerabile.

Doar preluarea Acquis-ului comunitar şi transpunerea Directi velor sectoriale în legislaţia Republicii 
Moldova va crea o bază temeinică pentru garantarea condiţiilor de concurenţă echitabilă, pentru ac-
celerarea dezvoltării sectorului şi atragerea investi ţiilor străine.

Poziţia echidistantă a guvernării faţă de operatorul istoric ar contribui la exti nderea unei concurenţe 
cinsti te în domeniul TIC. Deşi ANRCETI a întreprins acţiuni de analiză a principalelor şase pieţe TIC, 
ea nu a nominalizat încă Moldtelecom ca fi ind un operator cu situaţie dominantă, fapt ce nu permite 
aplicarea efecti vă a unor remedii regulatorii.
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Pornind de la practi ca mondială, cea mai efi cientă soluţie ar putea fi  privati zarea operatorului istoric, 
însă nereuşita tentati velor anterioare de privati zare, efectele crizei economice şi instabilitatea politi că 
duc la concluzia, că privati zarea ţine de o perspecti vă, cel puţin pe termen mediu.

Cercetările de ulti mă oră arată că într-o astf el de situaţie benefi ciile unei competi ţii cinsti te, susţinute 
de o autoritate de reglementare puternică, prevalează asupra benefi ciilor legate de privati zare, dar 
pentru ca acest lucru să devină posibil şi în Republica Moldova, se cere o ati tudine echidistantă faţă de 
proprietate. În prezenţa unei astf el de ati tudini şi în condiţiile unei reglementări efecti ve, restructura-
rea, efi cienti zarea şi re-poziţionarea pe piaţă a operatorului istoric devine una absolut necesară.

Restructurarea şi efi cienti zarea Moldtelecom este o condiţie iminentă pentru asocierea cu UE. Există 
o multi tudine de modele de restructurare a operatorilor istorici, de la modifi carea comportamentului 
până la separare funcţională, operaţională sau structurală. Dar, oricare ar fi  modelul ales pentru reor-
ganizare, chiar şi în perspecti va unei eventuale privati zări, un echilibru între responsabilităţile statului 
ca unic proprietar şi, totodată, ca regulator al domeniului, ar putea fi  găsite în baza Ghidului OECD. 
Este important să se asigure, că pe pieţele TIC există un mediu echitabil, în care companiile private pot 
concura cu compania de stat şi în care statul nu denaturează concurenţa prin reglementare sau prin 
competenţele de supraveghere.

Eforturile autorităţilor statului trebuie concentrate la asigurarea condiţiilor de competi ţie loială, în 
care să fi e moti vate investi ţiile şi dezvoltarea. În scopul eliminării subvenţionării încrucişate a servicii-
lor şi restricţionării practi cilor anti -competi ti ve, este necesară urgentarea procesului de rebalansare a 
tarifelor Moldtelecom.

În condiţiile Republicii Moldova există mai multe modele de restructurare a Moldtelecom. Prin-
cipalele din ele sunt: (i) asumarea benevolă de către Moldtelecom a unor angajamente obligatorii 
referitoare la un comportament corect în asigurarea competi ţiei loiale, cu obiecti ve de performanţă 
monitorizate prin indicatori de o unitate de supraveghere special creată, cu includerea reprezentanţi-
lor operatorilor alternati vi; (ii) separarea unităţii economice ce prestează servicii de infrastructură de 
unitatea ce prestează servicii cu amănuntul; (iii) crearea unei fi liale a Moldtelecom cu infrastructura 
asociată; (iv) transmiterea acti velor infrastructurii asociate a Moldtelecom în gesti unea unei autorităţi 
administrati ve independente.

Modelul de restructurare a Moldtelecom trebuie ales pornind şi de la scopul pe care îl urmăreşte gu-
vernarea. În cazul restructurării Moldtelecom, scopurile urmărite de guvernare ar putea fi : (i) efi cienti -
zarea operatorului istoric pentru a obţine un preţ convenabil în perspecti va unei eventuale privati zări; 
(ii) îmbunătăţirea calităţii serviciilor în domeniul comunicaţiilor, creşterea numărului de locuri de mun-
că şi lărgirea bazei de impozitare prin crearea unui mediu concurenţial atracti v; (iii) dezvoltarea mai 
accelerată a sectorului, creşterea capacităţilor tuturor actorilor de stat şi celor privaţi de a reacţiona 
cât rapid la necesităţile clienţilor. Alegerea modelului concret de restructurare trebuie să fi e făcută în 
baza unor studii diagnosti ce aprofundate, cu esti marea fi ecărei variante de restructurare.

Partajarea infrastructurii ar putea fi  o soluţie efi cientă în cazul investi ţiilor în reţelele de acces de 
generaţie nouă. Evoluţia procesului de dezvoltare a reţelelor de fi bră opti că FTTx relevă faptul că repli-
carea multi plă că nu este fezabilă. În general, crearea de noi reţele disti ncte, ce ar aparţine la operatori 
diferiţi, cu excepţia unor zone dens populate, este neprofi tabilă. Prin urmare, în cazul Republicii Mol-
dova se recomandă partajarea echitabilă a infrastructurii de fi bră opti că.
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Partajarea infrastructurii între furnizorii autorizaţi din domeniul comunicaţiilor electronice (magistrale, 
piloni, conducte, clădiri etc.) ar trebui să fi e obligatorie într-o măsură practi cabilă şi consistentă în te-
meiul prevederilor Legii Comunicaţii Electronice şi altor acte normati ve în vigoare.

Interconectarea dintre reţele trebuie să fi e facilitată la orice punct fezabil într-un mod non-discrimi-
natoriu şi rapid. Serviciile de interconectare trebuie să fi e furnizate conform unor tarife bazate pe 
costuri, prin aplicarea unor metodologii acceptate la nivel internaţional, de exemplu, LRIC (cost mediu 
incremental pe termen lung). În conti nuare trebuie să fi e asigurat accesul necondiţionat la bucla lo-
cală (LLU), accesul en-gros în bandă largă şi la bucla de cupru, accesul Bitstream, ceea ce se realizează 
deja.

Privati zarea Moldtelecom ţine de o perspecti vă de termen mediu şi necesită abordări multi dimensi-
onale. Practi ca internaţională relevă faptul că privati zarea operatorului tradiţional conduce, cu unele 
excepţii, la rezultate benefi ce pentru operator, pentru sector şi pentru întreaga economie a ţării. Însă, 
lecţiile învăţate din tentati vele nereuşite de privati zare a Moldtelecom şi efectele crizei economice din 
ulti mii ani, indică faptul că privati zarea Moldtelecom în perspecti vă scurtă nu ar fi  fezabilă.

Dacă însă, pornind de la ulti mele semne de înviorare a privati zărilor în telecomunicaţii, guvernarea va 
decide să demareze procedurile de privati zare a Moldtelecom, se va ţine cont de următoarele:

a) nu există o soluţie universală de privati zare, aplicabilă pentru toate cazurile, iar alegerea con-
cretă depinde de scopurile guvernării, cadrul de reglementare, nivelul de dezvoltare a pieţei de 
capital ş.a.;

b) în cel de al doilea val de privati zare, după anul 2000, a prevalat oferta secundară de acţiuni în 
tranşe;

c) la moment, cea mai potrivită metodă de privati zare pare a fi  listarea la bursa de valori prin for-
marea ofertei iniţiale şi ajustarea companiei la rigorile bursei;

d) de obicei, pentru a nu pierde controlul asupra unei infrastructurii de importanţă naţională, în 
procesul de privati zare guvernele îşi păstrează o anumită cotă-parte din acţiuni;

e) decizia fi nală asupra modului de reorganizare, restructurare, repoziţionare strategică şi/sau pri-
vati zare poate fi  luată după defi niti varea poziţiei guvernării şi efectuarea unor studiu aprofunda-
te al impactului acţiunilor preconizate.

În procesul de planifi care şi de derulare a privati zării se va ţine cont atât de obiecti vele urmărite de 
guvernare, de exemplu, completarea bugetului, exti nderea competi ţiei, implementarea noilor tehno-
logii şi accelerarea dezvoltării, cât şi de eventualele efecte negati ve − reducerea numărului de locuri de 
muncă, disponibilizarea personalului, creşterea la prima etapă a tarifelor pentru uti lizatorii fi nali etc.

Experienţa internaţională demonstrează că cele mai bune rezultate ale privati zării se obţin atunci când 
privati zarea este efectuată în condiţiile unei competi ţii oneste şi existenţa unor reglementări corecte.

Implementarea în volum deplin a Serviciului Universal va necesita eforturi suplimentare. Din per-
specti va implementării în volum deplin a unui Serviciu Universal, conform normelor UE, situaţia din 
Republica Moldova se caracterizează prin următoarele aspecte:

a) accesul la serviciile telefonice nu mai prezintă o problemă, întrucât nivelul de acoperire a terito-
riului cu servicii mobile este de circa 98%;
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b) mecanismele alternati ve de realizare a SU, cum ar fi , de exemplu, investi ţiile în propria reţea, par 
a fi  mai atracti ve pentru actorii de pe piaţa TIC;

c) crearea ZLSAC şi liberalizarea SU nu va conduce la costuri suplimentare faţă de cele care, oricum, 
vor trebui suportate şi în lipsa acestei zone;

d) rebalansarea tarifelor la serviciile prestate de către Moldtelecom va asigura o competi ţie deschi-
să şi corectă; 

e) implementarea SU cere o abordare multi dimensională și inovatoare, echidistantă, univocă și 
imparţială faţă de modul de proprietate a operatorilor antrenaţi în procesul de oferire a servi-
ciului, similară cu oferirea compensaţiilor pentru persoanele social-vulnerabile;

f) pe termen mediu şi lung, benefi ciile liberalizării SU vor prevala asupra unei eventuale creşteri a 
costurilor, iar situaţia din Republica Moldova va deveni similară celei din ţările Uniunii Europene;

g) pentru Republica Moldova, includerea accesului la Internet în bandă largă în componenţa Servi-
ciului Universal nu reprezintă o prioritate imediată, întrucât nici ţările UE nu şi-au formulat până 
în prezent un astf el de obiecti v.

Cu toate că Legea Comunicaţiilor Electronice conţine prevederi explicite referitoare la Serviciul Univer-
sal, nu există încă o viziune clară asupra Programul Serviciului Universal şi termenii de implementare 
a Fondului Serviciului Universal. Majoritatea actorilor din sectorul TIC consideră că obligati vitatea de a 
contribuie la FSU reprezintă, de fapt, un mijloc suplimentar de a exercita presiuni asupra companiilor 
din sector şi un mecanism ascuns de subsidiere a companiilor inefi ciente, dar preferate de guvernare.
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