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PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 
 

DECIZIE 
 

Nr. ASS-12 
din 22.03.2018                 mun. Chişinău 

 
Plenul Consiliului Concurenţei, acționând în temeiul art. 41 al Legii 

Concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, art.10 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu 
privire la ajutorul de stat, Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 privind 
numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, Hotărârii 
Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013 privind numirea în funcţie a unui membru al 
Plenului Consiliului Concurenţei, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la forma de 
notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de 
stat, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.1 din 30.08.2013, 
prevederile Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat acordat pentru 
dezvoltarea rapidă a reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă, aprobat 
prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 3 din 08.09.2016,  

analizând notificarea măsurii de sprijin intenționată a fi acordată pentru S.A. 
„Moldtelecom” și expediată de Agenția Proprietății Publice prin adresarea nr. 159 
din 22.01.2018, materialele anexate și nota examinatorului, 
 

A CONSTATAT: 
 

La data de 07.02.2018, în baza art. 8 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu 
privire la ajutorul de stat, notificarea măsurii de sprijin acordată pentru S.A. 
„Moldtelecom” de către Agenția Proprietății Publice, a devenit efectivă. 

Comunicatul privind examinarea notificării a fost plasat pe pagina electronică 
a Consiliului Concurenței în data de 29.01.2018, în conformitate cu prevederile art. 
11 alin. (22) din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 
decizional și în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 139 din 
15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. 
 

     
 

CONSILIUL СОВЕТ ПО 
CONCURENŢEI  КОНКУРЕНЦИИ 
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Baza legală pentru acordarea măsurii de sprijin:  
• Legea nr.1134 din 11.04.1997 privind societăţile pe acţiuni. 
• Hotărârea Guvernului nr.110 din 23.02.2011 cu privire la unele aspecte ce 

ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de 
participare a statului şi al întreprinderilor de stat. 

 
Beneficiarul măsurii de sprijin este S.A. „Moldtelecom”, IDNO 

1002600048836, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 10. 
Fondatorul și unicul acționar al S.A. „Moldtelecom” este statul, reprezentat de 
Agenția Proprietății Publice. Activitatea de bază a întreprinderii este prestarea  
serviciilor de telefonie fixă și telefonie mobilă, internet la puncte fixe și mobile,  
televiziune digitală. 

Măsura de sprijin constă în scutirea S.A. „Moldtelecom” de la plata 
dividendelor în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2017, în 
valoare de 36.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 
110 din 23.02.2011 cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net 
anual al  societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al 
întreprinderilor de stat. 

[...] 
Pentru a constitui ajutor de stat conform art. 3 din Legea nr. 139 din 

15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, măsura de sprijin trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții: 

• să fie acordată din resurse de stat sau din resursele unităților 
administrativ-teritoriale sub orice formă; 

• să fie acordată în mod selectiv; 
• să confere beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în 

condiții normale de piață; 
• să denatureze sau riscă să denatureze concurența. 
 
Dividendele care urmează a fi netransferate la bugetul de stat reprezintă 

resurse ale statului-unicul acționar al S.A. „Moldtelecom”. Dreptul de a beneficia 
de profitul net este statul, reprezentat de Agenția Proprietății Publice, respectiv 
măsura este acordată din resurse de stat.   

Condițiile normale de piață implică orientarea întreprinderii spre obținerea 
unui profit prin stabilirea tarifului pentru serviciul prestat care ar fi superior 
costului de furnizare, or acest fapt nu se întâmplă la prestarea de către S.A. 
„Moldtelecom” a serviciului de telefonie fixă, unde sunt înregistrate pierderi. 
Efectuarea investițiilor planificate de S.A. „Moldtelecom” în tehnologii din 
domeniul comunicațiilor electronice, fără întreprinderea măsurilor financiare 
stricte în vederea relansării financiare a întreprinderii-fiice pe piața unde se 
înregistrează pierderi sau în vederea întreprinderii măsurilor de a părăsi piața 
respectivă, indică asupra faptului că S.A. „Moldtelecom” beneficiază de un avantaj 
economic care nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață.    
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Măsura de sprijin a fost acordată doar S.A. „Moldtelecom” ca beneficiar al 
ajutorului orientat spre dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice în bandă, 
respectiv măsura este selectivă.  

Sprijinul respectiv ar putea denatura mediul concurențial pe piața prestării 
serviciului de internet la puncte fixe, la puncte mobile sau la prestarea serviciului 
de telefonie fixă, unde activează întreprinderile concurente precum S.R.L. „Starnet 
Soluții” sau S.A. „Orange Moldova”. 

Ținând cont de faptul că activeză întreprinderi concurente s-au îndeplinit 
condițiile ajutorului de stat prevăzute la art. 3 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu 
privire la ajutorul de stat, se constată că măsura de sprijin, privind scutirea S.A. 
„Moldtelecom” de la plata dividendelor în bugetul de stat a unei părţi din profitul 
net obţinut în anul 2017, constituie ajutor de stat. 

Ajutorul de stat intenționat a fi acordat S.A. „Moldtelecom” a fost evaluat 
prin prisma prevederilor Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat 
acordat pentru dezvoltarea rapidă a rețelelor de comunicații electronice în bandă 
largă, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 3 din 
08.09.2016 (în continuare Regulament). 

Astfel, conform punctului 2 al Regulamentului, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. 
i) din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, pot fi considerate 
compatibile cu mediul concurenţial normal ajutoarele de stat pentru infrastructurile 
de comunicații electronice în bandă largă performante și accesibile ca preţ, 
acordate în scopul creșterii gradului de competitivitate și de inovare, prevenirii 
delocalizării activităţii economice și atragerii de investiţii străine.  

Potrivit punctului 4 din Regulament obiectivul controlului ajutoarelor de stat 
în sectorul comunicaţiilor electronice în bandă largă este de a se asigura că 
măsurile de ajutor de stat vor avea drept rezultat un nivel superior, sau un ritm mai 
rapid, al acoperirii și penetrării comunicaţiilor electronice în bandă largă decât ar fi 
fost posibil în absenţa ajutorului, sprijinindu-se în același timp pe serviciile de 
calitate superioară și mai accesibile ca preţ, precum și investiţiile care susţin 
concurenţa. Efectele pozitive ale ajutorului trebuie să fie mai importante decât 
denaturările concurenţei. 

Măsura de ajutor de stat intenționată a fi acordată S.A. „Moldtelecom” 
urmează a fi evaluată prin prisma următoarelor prevederi: 

A. Punctele 33-58, Secțiunea 6 - Evaluarea ajutorului de stat pentru 
dezvoltarea comunicaţiilor electronice în bandă largă. 

B. Punctele 11, lit.d și 50. 
C. Punctele 59-74, Secțiunea 7 -  Evaluarea ajutorului de stat după tipul de 

rețele în bandă largă. 
D. Punctul 68 din Regulamentul privind forma de notificare, procedura de 

examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat. 
 
Potrivit punctului 35 al Regulamentului, la evaluarea compatibilității cu 

mediul concurențial a măsurii de sprijin se vor aprecia următorii factori: 
a) Contribuția la realizarea obiectivelor de interes public; 
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b) Absența furnizării serviciului către piață din cauza disfuncționalităților pieței 
sau unor inegalități semnificative; 

c) Caracterul adecvat al ajutorului de stat ca instrument de politică; 
d) Existența efectului de stimulare; 
e) Ajutorul limitat la minimul necesar; 
f) Efecte negative limitate; 
g) Transparență. 

 
În continuare urmează a fi examinate criteriile menţionate mai sus în 

vederea evaluării măsurii de ajutor de stat. 
1) Contribuția la realizarea obiectivelor de interes public, în conformitate 

cu documentele strategice de dezvoltare a sectorului comunicațiilor 
electronice 
Intenția acordării ajutorului de stat pentru S.A. „Moldtelecom” în valoare de 

circa 36.000.000 lei sub forma scutirii de la plata dividendelor în bugetul de stat ar 
putea contribuie la realizarea obiectivelor din: 

a) Strategia Naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova 
Digitală 2020”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.857 din 31.10.2013. 

b) Proiectul Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018-
2020. 
Proiectul Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018-

2020 este elaborat în contextul realizării obiectivului general al Pilonului I: 
Dezvoltarea infrastructurii infocomunicaţonale şi îmbunătăţirea accesului pentru 
toţi din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a 
societăţii informaţionale ,,Moldova Digitală 2020”.  

Potrivit informației menționate în Strategia Naţională de dezvoltare a 
societăţii informaţionale ,,Moldova Digitală 2020” implementarea Strategiei 
respective va conduce la obţinerea următoarelor rezultate: 

a) toate localităţile din ţară vor avea cel puţin un punct de prezenţă cu acces în 
bandă largă cu viteza de minimum 30 Mbps; 

b) cel puţin 60% din gospodării vor avea acces la Internet în bandă largă;  
c) cel puţin 75% din cetăţeni vor fi utilizatori Internet; 
d) 100% din serviciile publice care pot fi prestate în mod electronic vor fi 

disponibile on-line; 
e) 100% din arhive, documente de stare civilă, patrimoniu cultural, ştiinţific 

vor fi digitizate şi disponibile; 
f) serviciile publice vor fi oferite în temeiul buletinului de identitate, inclusiv 

electronic, sau prin identificarea electronică sau mobilă; 
g) cel puţin 70% din populaţie va utiliza serviciile electronice; 
h) cel puţin 60% din populaţie va folosi semnătura digitală;  
i) cel puţin 20% din populaţie va face cumpărături on-line. 

[...]   
 De asemenea, potrivit informației prezentate în proiectul Programului de 
dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 sunt enumerate un șir de 
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avantaje ca urmare a atingerii obiectivelor programului după cum: (i) reducerea 
decalajului social, economic şi cultural între zona rurală şi cea urbană; (ii) crearea 
condiţiilor de prelungire a posibilităţii de muncă a vârstnicilor prin oportunităţi de 
muncă la distanţă, (iii) dezvoltarea învăţământului la distanţă şi promovarea 
învăţării pe toată durata vieţii prin aplicarea de noi metode de învăţare; (iv) 
dezvoltarea telemedicinei, cu efecte directe în reducerea necesităţii pentru 
construcţia de infrastructuri dispersate de îngrijire medicală; (v) consolidarea 
sectorului TIC; (vi) valorificarea potenţialului ştiinţifico-educaţional; (vii) crearea 
locurilor noi de muncă; (viii) noi posibilităţi de acces la serviciile electronice 
avansate; (ix) sporirea competitivităţii produselor şi serviciilor autohtone. 

 
Concluzie. Luând în vedere informația prezentată mai sus se constată faptul 

că obiectivele stabilite în Planul de afaceri al S.A. „Moldtelecom” și obiectivele 
din proiectul Programului de Dezvoltare Strategică a S.A. „Moldtelecom” pe anii 
2018-2022 contribuie indirect spre realizarea obiectivelor din proiectul 
Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 și a 
obiectivelor Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale 
,,Moldova Digitală 2020”, precum instalarea punctelor de prezenţă a fibrei optice 
în localităţile cu primării și creșterea ratei pe gospodării cu acces la Internet fix în 
bandă largă.   

 
2) Absența furnizării serviciului către piață din cauza disfuncționalităților 

pieței sau unor inegalități semnificative 
Potrivit punctului 47 din Regulament, atunci când piaţa nu oferă o 

infrastructură suficientă a comunicaţiilor electronice în bandă largă sau când 
condiţiile de acces nu sânt adecvate, ajutorul de stat poate contribui la remedierea 
unor astfel de disfuncţionalităţi ale pieţei. 

În tabel este prezentată informația privind rata de penetrare per gospodării și 
după tipul rețelei, pentru anul 2016, la prestarea serviciului de internet în bandă 
largă prin fibră optică și prin cupru conform datelor de pe pagina eletronică a 
ANRCETI. 

Tabel 3 
Rata de penetrare a serviciului de internet în bandă largă la puncte fixe 

Nr. Raion/ 
muninicipiu 

Rata de 
penetrare 

per gospodării 

FTTx xDSL 

Cota Numărul de 
abonați Cota Numărul de 

abonați 
1. Chișinău 80,74% 80,22% 180.560 3,93% 8.845 
2. Bălți 52,06% 81,00% 23.162 12,13% 3.470 
3. Ialoveni 48,22% 44,81% 6.398 45,69% 6.523 
4. UTA Găgăuz-Eri 47,76% 48,83% 10.792 51,13% 11.302 
5. Criuleni 42,03% 37,03% 3.607 62,93% 6.130 
6. Cahul 41,73% 35,91% 5.881 62,75% 10.276 
7. Briceni 39,63% 35,17% 3.550 64,81% 6.543 
8. Anenii Noi 39,37% 33,13% 3.536 64,53% 6.887 
9. Taraclia 38,53% 20,13% 997 77,09% 3.819 
10. Cantemir 37,17% 13,02% 881 86,97% 5.887 
11. Ungheni 36,88% 54,56% 7.791 45,43% 6.487 
12. Cimișlia 36,61% 37,57% 2.654 62,41% 4.409 
13. Strășeni 36.03% 27,33% 2.750 70,78% 7.123 
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Nr. Raion/ 
muninicipiu 

Rata de 
penetrare 

per gospodării 

FTTx xDSL 

Cota Numărul de 
abonați Cota Numărul de 

abonați 
14. Orhei 35,83% 50,51% 7.479 49,44% 7.321 
15. Sângerei 35,67% 44,40% 4.920 55,58% 6.159 
16. Hâncești 35,54% 35,45% 4.708 64,54% 8.570 
17. Edineț 35,40% 43,83% 4.688 56,15% 6.005 
18. Leova 35,38% 25,26% 1.510 74,74% 4.467 
19. Basarabeasca 34,88% 41,57% 1.395 58,40% 1.960 
20. Căușeni 33,83% 32,39% 3.281 67,56% 6.844 
21. Dubăsari 33,82% 28,71% 1.068 71,26% 2.651 
22. Drochia 31,94% 41,00% 4.305 52,74% 5.538 
23. Ștefan Vodă 31,81% 37,84% 2.799 62,12% 4.595 
24. Florești 31,76% 30,30% 3.130 66,66% 6.885 
25. Glodeni 31,59% 27,08% 1.836 72,91% 4.944 
26. Telenești 31,11% 21,99% 1.650 78,00% 5.852 
27. Rîșcani 30,81% 42,90% 3.476 57,09% 4.626 
28. Rezina 30,50% 31,12% 1.685 68,82% 3.726 
29. Călărași 30,11% 39,29% 3.238 60,60% 3.238 
30. Soroca 29,53% 41,55% 4.487 58,44% 6.312 
31. Nisporeni 28,65% 27,43% 1.620 72,56% 4.286 
32. Fălești 28,05% 33,25% 3.077 66,73% 6.176 
33. Ocnița 27,65% 9,34% 534 90,58% 5.181 
34. Dondușeni 26,51% 27,52% 1.307 72,46% 3.442 
35. Șoldănești 23,65% 3,28% 333 90,70% 3.256 

Sursa: Întocmit de executor în baza informației de pe pagina electronică a ANRCETI.  
[...] 
Republica Moldova se află printre primele 20 de ţări în lume după viteza de 

acces la internet. Conectivitatea în bandă largă la punct fix nu este prezentă într-un 
număr mare de localități, iar într-un număr considerabil de localități rețelele 
existente de comunicații electronice de bandă largă nu pot oferi viteze de 30 Mbps, 
prevăzute la pct.41 din Strategia Naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale 
,,Moldova Digitală 2020”, necesare pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare 
ale ţării.  

Există o discrepanţă substanţială între accesul în localităţile urbane şi în cele 
rurale. Astfel 22% dintre localităţile rurale nu sunt în prezent asigurate cu acces în 
bandă largă la puncte fixe. Din 917 localităţi - numai în 43 de localităţi nu există 
punct de prezenţă ale reţelelor de cablu de fibră optică. În aceste localităţi, în care 
profitabilitatea investiţiei în infrastructura de bandă largă este scăzută, nici 
reglementările ex-ante şi nici măsurile pentru stimularea cererilor nu vor fi 
suficiente pentru a permite furnizarea serviciilor de acces fix în bandă largă. 
Valoarea scăzută a profitabilităţii este dată, în principal, de numărul redus de 
gospodării din zona rurală, precum și de gradul de dispersare al acestora. Având în 
vedere investiţia relativ mare necesară în ,,zonele albe”, care sunt zone în care nu 
este prezent S.A. ,,Moldtelecom” şi nici alt operator, oportunităţi majore pentru 
intervenţia publică, cu scopul de a reduce decalajul digital privind accesul la 
reţelele de bandă largă de generaţie nouă. 

Lipsa punctelor de prezență a fibrei optice, rata de penetrare a serviciului de 
internet în bandă largă prin fibră optică inferioară pragului stabilit în proiectul 
Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 denotă 
caracterul de inegalitate și disfuncționalitate a pieței.  
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Potrivit punctului 38 din Regulament în cazul în care pieţele, prin 
propriile mecanisme, fără intervenţie, nu pot asigura un rezultat eficient 
pentru societate, există o disfuncţionalitate a pieţei. 

Potrivit proiectului Programului de Dezvoltare Strategică a S.A. 
„Moldtelecom” pe anii 2018-2022, pe parcursul anilor 2013-2016, au fost 
expediate 18 demersuri din partea autorităţilor publice locale cu solicitări privind 
examinarea posibilităţilor de instalare a unui punct de prezenţă a reţelei de cablu de 
fibră optică şi construirea reţelelor de bandă largă pentru acces la Internet fix în 
unele localităţi, în care nu există asemenea reţele. 

 
Potrivit punctului 41 din Regulament în cazurile de disfuncţionalitate a 

pieţei, acordarea ajutorului de stat poate avea efecte pozitive, iar eficienţa 
globală poate fi ameliorată prin ajustarea stimulentelor economice pentru 
întreprinderi.   

[...] 
Concluzie. Ajutorul de stat acordat S.A. „Moldtelecom” va contribui la 

remedierea disfuncționalității pieței și anume a disfuncționalității pieței prestării 
serviciului de acces la internet în bandă largă prin fibră optică la puncte fixe. 
 

3) Caracterul adecvat al ajutorului de stat ca instrument de politică 
Potrivit punctului 52 din Regulament pentru elaborarea optimă a măsurii, 

este necesar ca ajutorul de stat să fie un instrument corespunzător de politică a 
autorităţii de specialitate.  

În acest sens, conform punctului 21 din proiectul Programului de Dezvoltare 
Strategică a S.A. „Moldtelecom” pe anii 2018-2022,  acoperirea costurilor pentru 
instalarea punctelor de prezenţă a fibrei optice în localităţile cu primării şi crearea 
reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă NGA poate fi efectuată din 
fonduri de inovaţii, granturi, asistenţa financiară din partea partenerilor de 
dezvoltare, investiţii, bugetul de stat, în limitele bugetelor instituţiilor implicate în 
realizarea Programului, bugetele autorităţilor publice locale, precum şi din sursele 
proprii ale întreprinderilor din domeniu, obţinute sub formă de profit sau din 
activitatea operaţională, servicii de arendă, emiterea acţiunilor.  

De asemenea, potrivit Planului de acțiuni privind implementarea 
Programului de dezvoltare a accesului în bandă largă pe anii 2010-2013, aprobat 
prin Hotărârea de Guvern nr. 1077 din 17.11.2010, finanțarea măsurilor 
preconizate urmau a fi efectuate din surse, altele decît bugetul de stat. Mijloacele 
din aceste surse urmând a fi asigurate din credite bancare, împrumuturi, fonduri de 
inovații, granturi, investiții, precum și din sursele proprii ale întreprinderilor din 
domeniu, obținute sub formă de profit, cele care provin din amortizare, arendă, 
emiterea acțiunilor. 

 
Concluzie. Caracterul adecvat al ajutorului de stat intenționat a fi acordat 

S.A. „Moldtelecom” este determinat prin faptul că suportul financiar, prin scutirea 
de la plata dividendelor, este generat de activitatea eficientă a întreprinderii pe 
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parcursul anului 2017, valoarea ajutorului acordat fiind previzibilă și limitată în 
timp. 

 
4) Existența efectului de stimulare 

 Potrivit punctului 53 din Regulament pentru a identifica existenţa efectului 
de stimulare al măsurii, trebuie să se verifice dacă investiţiile în reţeaua de 
comunicaţii electronice în bandă largă în cauză nu ar fi fost efectuate în același 
interval de timp în absenţa unui ajutor de stat.  
 Conform punctului 61 din Regulamentul privind forma de notificare, 
procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, 
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.1 din 30.08.2013, 
ajutorul de stat trebuie să schimbe comportamentul unei întreprinderi beneficiare în 
aşa fel încît să desfăşoare o activitate care contribuie la realizarea unui obiectiv de 
interes public şi pe care nu ar fi desfăşurat-o în absenţa ajutorului, sau pe care ar fi 
realizat-o într-o manieră limitată sau diferită. Ajutoarele acordate au efect 
stimulativ în cazul în care înainte de a demara proiectul sau activitatea, beneficiarul 
prezintă o cerere de ajutor de stat furnizorului. 
 Se admite faptul că renunțarea la procedura de scutire a S.A. „Moldtelecom” 
de la plata dividendelor ar determina prelungirea termenului de implementare a 
proiectelor de investire în prestarea serviciului de bandă largă, dat fiind faptul că o 
deficiență cu care se confruntă S.A. „Moldtelecom” este cea referitor la aplicarea 
tarifelor la prestarea serviciului de telefonie fixă.  
 Concluzie. Luând în vedere informația disponibilă, se admite faptul că S.A. 
„Moldtelecom” nu ar fi efectuat investițiile respective în lipsa ajutorului de stat, în 
același interval de timp.  

 
5) Ajutorul limitat la minimul necesar 

Potrivit punctului 54 din Regulament la evaluarea caracterului proporţional 
al măsurilor notificate, Consiliul Concurenţei se conduce de condiţiile necesare 
pentru reducerea ajutorului de stat implicat și a potenţialelor denaturări ale 
concurenţei. 

Concluzie. Din informația disponibilă nu se poate afirma cu certitudine 
faptul că valoarea ajutorului este limitată la minimul necesar, însă orientarea unei 
întreprinderi spre maximizarea profitului cu reducerea cheltuielilor ar putea indica 
asupra faptului că investițiile efectuate, iar în cazul respectiv al ajutorului de stat 
necesar S.A. „Moldtelecom”, este limitat la minimul necesar. 
 

6) Efecte negative limitate 
Potrivit punctului 55 din Regulament, schimbarea comportamentului 

beneficiarului ca urmare a acordării ajutorului poate avea efecte negative asupra 
concurenţei. Iar conform punctului 56 din Regulament semnificaţia denaturării 
concurenţei poate fi evaluată prin prisma efectelor asupra concurenţilor. Scăderea 
rentabilităţii investiţiilor anterioare ale concurenţilor din cauza ajutorului, duce la 
reducerea propriilor investiţii viitoare sau chiar la retragerea de pe piaţă. 
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Conform punctului 18 din Regulament atunci când beneficiarul ajutorului 
deţine deja o poziţie dominantă pe o piaţă, se consideră că măsura de ajutor 
întărește această poziţie dominantă prin slăbirea suplimentară a presiunii 
concurenţiale pe care o pot exercita ceilalţi concurenţi.  

 
În vederea prezentării situației privind mediul concurențial pe piețele unde 

activează S.A. „Moldtelecom” au fost consultate următoarele surse: 
a) Analiza privind piaţa de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la 

puncte fixe și a pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la 
puncte fixe pentru produse de larg consum; 

b) Proiectul Programului de Dezvoltare Strategică a S.A. „Moldtelecom” pe 
anii 2018-2022; 

c) Programul de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-
2013. 

 
Concluzie. Efectul negativ al ajutorului de stat acordat S.A. „Moldtelecom” 

ar putea fi reprezentat prin distorsionarea mediului concurențial pe piața prestării 
serviciului de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, dar și pe alte piețe 
unde întreprinderea activează, în regiunile unde S.A. „Moldtelecom” urmează să 
efectueze investiții. 

 
7) Transparență 

Potrivit punctului 58 din Regulament, se verifică dacă ajutorul se acordă în 
mod transparent, în special dacă publicul interesat are acces cu ușurinţă la toate 
actele relevante și la informaţiile pertinente referitoare la ajutorul acordat. 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, în vederea asigurării transparenței 
decizionale, a plasat pe pagina electronică www.particip.gov.md comunicatul 
privind elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern privind scutirea 
S.A.„Moldtelecom” de plata dividendelor aferente anului de gestiune 2017.Astfel, 
putem admite faptul că inițiatorul ajutorului de stat a întreprins măsuri în vederea 
asigurării procesului de transparență în acordarea ajutorului de stat. 

 
Potrivit punctului 36 al Regulamentului în urma evaluării ajutorului de stat, 

Consiliul Concurenţei apreciază efectele pozitive ale măsurii de ajutor, pentru 
atingerea unui obiectiv de interes public, și potenţialele efecte negative.  În acest 
sens se menționează următoarele constatări, ca urmare a  efectuării analizei 
comparative: 

[...] 
Ca urmare a examinării criteriilor de evaluare din punctul 35 al 

Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat acordat pentru dezvoltarea 
rapidă a reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă se concluzionează 
următoarele: 
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a) Contribuția la realizarea obiectivelor de interes public 
S.A. „Moldtelecom” contribuie indirect la realizarea obiectivelor din 

proiectul Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 și 
a obiectivelor Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale 
,,Moldova Digitală 2020”.   

b) Absența furnizării serviciului către piață din cauza 
disfuncționalităților pieței sau unor inegalități semnificative 

Ajutorul de stat acordat S.A. „Moldtelecom” va contribui indirect la 
remedierea disfuncționalității pieței și anume a disfuncționalității pieței prestării 
serviciului de acces la internet în bandă largă prin fibră optică la puncte fixe. 

c) Caracterul adecvat al ajutorului de stat ca instrument de politică 
Caracterul adecvat al ajutorului de stat este determinat prin faptul că suportul 

financiar este generat de activitatea eficientă a S.A. „Moldtelecom” pe parcursul 
anului 2017, valoarea ajutorului acordat fiind previzibilă și limitată în timp.  

d) Existența efectului de stimulare 
 Luând în vedere informația disponibilă putem admite faptul că S.A. 
„Moldtelecom” nu ar fi efectuat investițiile respective în lipsa ajutorului de stat, în 
același interval de timp, fiind prezent efectul de stimulare.  

e) Ajutorul limitat la minimul necesar 
Orientarea unei întreprinderi spre maximizarea profitului cu reducerea 

cheltuielilor ar putea indica asupra faptului că investițiile efectuate, iar în cazul 
respectiv al ajutorului de stat necesar S.A. „Moldtelecom”, este limitat la minimul 
necesar. 

f) Efecte negative limitate 
Efectul negativ al ajutorului de stat acordat S.A. „Moldtelecom” ar putea fi 

reprezentat prin distorsionarea mediului concurențial pe piața prestării serviciului 
de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, dar și pe alte piețe unde 
întreprinderea activează. 

g) Transparență 
Se poate admite faptul că Ministerul Economiei și Infrastructurii a întreprins 

măsuri în vederea asigurării procesului de transparență în acordarea ajutorului de 
stat pentru S.A. „Moldtelecom”. 

 
 B. Conform punctului 11, lit. d) din Regulament în cazul unui operator 

integrat, obligaţiile în materie de acces (diferite de accesul la infrastructura pasivă) 
se impun în conformitate cu prevederile aprobate de autoritatea de reglementare în 
domeniul comunicațiilor electronice și al tehnologiei informației. 

Potrivit punctului 50 din Regulament la evaluarea ajutorului de stat, 
Consiliul Concurenței verifică dacă au fost respectate reglementările în domeniul 
comunicaţiilor electronice și tehnologiei informației privind produsele de acces la 
nivel angro și principiile de stabilire a preţurilor.  

   
ANRCETI a impus obligații speciale preventive în sarcina S.A. 

„Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața accesului cu 
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ridicata la infrastructura de rețea la un post fix. Aceste obligații au vizat: (i) 
asigurarea accesului; (ii) asigurarea transparenţei, prin publicarea unei Oferte de 
Referinţă pentru Acces; (iii) neadmiterea discriminării; (iv) controlul tarifelor, 
inclusiv obligaţii de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri; (v) ținerea 
evidenţei contabile separate.  

Obligaţia de asigurare a accesului vizează obligaţia de a furniza accesul la 
toate repartitoarele principale şi intermediare din reţeaua sa de acces, la 
infrastructura asociată şi de utilizare a acestora necondiţionat, precum şi furnizarea 
serviciilor auxiliare cum ar fi colocarea şi serviciul „backhaul”.  

 Pentru a respecta obligaţia de transparenţă, S.A. „Moldtelecom” trebuie 
să publice pe pagina sa de Internet şi să furnizeze la cerere o ofertă de referinţă 
pentru accesul necondiţionat la bucla locală, care trebuie să includă cel puţin setul 
minim de servicii pentru furnizarea accesului necondiţionat la bucla locală, 
împreună cu condiţiile şi tarifele în care aceste servicii vor fi oferite.  

De asemenea, S.A. „Moldtelecom” are obligaţia de nediscriminare, 
respectiv să aplice condiţii echivalente de furnizare a accesului necondiţionat la 
bucla locală în circumstanţe echivalente tuturor furnizorilor şi să pună la dispoziţia 
terţilor toate elementele specifice ale reţelei, infrastructura asociată, serviciile şi 
informaţiile necesare în vederea realizării accesului necondiţionat la bucla locală, 
în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea, cu cele oferite pentru 
propriile servicii sau pentru serviciile furnizate persoanelor din acelaşi grup.  

Modul de realizare a evidenţei contabile separate a fost stabilit prin 
Instrucţiunile privind implementarea de către S.A. „Moldtelecom” a evidenţei 
contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 09 din 22.04.2011.  

De asemenea, S.A. „Moldtelecom” are obligaţia de control al tarifelor, 
inclusiv de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri pe baza unui model de 
calculaţie a costurilor sau a altor metode, aprobate de ANRCETI, tarife care vor fi 
suficient de detaliate pentru a asigura că solicitanţii nu vor trebui să plătească 
pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.  

 
 Prin Hotărârea ANRCETI nr. 42 din 14.11.2017 S.A. „Moldtelecom” a fost 

desemnată cu putere semnificativă pe piața de furnizare cu ridicata de servicii de 
acces local la puncte fixe, având obligații de asigurare a accesului la unele 
elemente specifice ale reţelei proprii, la infrastructura asociată şi de utilizare a 
acestora. Astfel, potrivit punctului 1 al anexei la Hotărârea ANRCETI nr. 42 din 
14.11.2017 S.A. „Moldtelecom” drept furnizor-ofertant, are obligaţia să ofere 
oricărui furnizor ce solicită, servicii de acces la infrastructura sa de reţea de acces 
pe bază de cupru și optică și la infrastructura asociată. 

De asemenea, potrivit punctului 9 al anexei la Hotărârea ANRCETI nr. 42 
din 14.11.2017 S.A. „Moldtelecom” are obligaţia să ofere oricărui furnizor-
solicitant accesul la infrastructura sa de reţea de acces NGA bazată integral sau 
parţial pe cabluri de fibră optică, inclusiv a accesului de tip VULA […].  
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Referitor la prețurile aplicate de S.A. „Moldtelecom”, potrivit punctului 128,  
S.A. „Moldtelecom” are obligaţia de fundamentare în funcţie de costul LRIC+ a 
preţurilor pentru acces la infrastructura de canalizaţie şi stâlpi telefonici, la 
bucla/sub-bucla locală şi serviciile asociate acestora. Costul LRIC+ al serviciilor 
menţionate va fi determinat în bază de modele ”bottom-up”. Furnizorul-ofertant 
trebuie să asigure detalierea suficientă a preţurilor pentru a asigura că 
furnizoriisolicitanţi nu plătesc pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe 
care l-au solicitat şi nu cuprind servicii ce pot fi detaşate. 

Referitor la obligația ținerii contabilității separate se menționează punctele 
131 și 132 din anexa la Hotărârea ANRCETI nr. 42 din 14.11.2017 după cum: 

131. Furnizorul-ofertant are obligaţia să ţină evidenţa sa contabilă de 
gestiune într-o manieră care să asigure raportarea de situaţii separate pe activităţile 
legate de accesul la bucla şi sub-bucla locală şi pe acele activităţi, aflate în legătură 
structurală cu acesta.  

132. Suplimentar cerinţelor stabilite în Instrucţiunile privind implementarea 
de către S.A. „Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii 
interne de gestiune, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 
Agenţiei nr.09 din 22.04.2011, furnizorul-ofertant are obligaţia să ţină evidenţa sa 
contabilă de gestiune într-o manieră care să asigure raportarea de situaţii separate 
pe activităţile legate de furnizarea accesului la infrastructura fizică asociată - 
canalizaţie şi stâlpi telefonici.  

 
Concluzie. Ca urmare a evaluării se admite faptul că reglementările în 

domeniul comunicaţiilor electronice și tehnologiei informației privind produsele de 
acces la nivel angro și principiile de stabilire a preţurilor au fost respectate. S.A. 
„Moldtelecom” fiind operator integrat, obligaţiile în materie de acces se impun în 
conformitate cu prevederile aprobate de autoritatea de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice și al tehnologiei informației. 
 

C. Potrivit punctului 59 din Regulament în scopul evaluării ajutorului de 
stat, se face distincţie între reţelele de bază și reţelele Next Generation Access 
Network (NGA). Potrivit punctului 60 din Regulament mai multe platforme 
tehnologice diferite pot fi considerate ca reprezentând reţele de comunicaţii 
electronice în bandă largă de bază, inclusiv liniile de abonat asimetrice digitale, 
până la reţelele ADSL2+, reţelele prin cablu neoptimizate, precum DOCSIS 2.0, 
reţelele mobile de a treia genernaţie (UMTS) și sistemele prin satelit. 

Conform punctului 61 din Regulament rețelele NGA sânt reţele de acces care 
se bazează în întregime sau parţial pe rețele de fibră optică și care sânt capabile să 
furnizeze servicii de acces în bandă largă cu capacităţi optimizate în comparaţie cu 
reţelele în bandă largă de bază existente.  

Potrivit poziției menționate de ANRCETI, în cadrul Analizei oportunităţii 
includerii în aceeaşi piaţă relevantă a produsului cu amănuntul a serviciilor în 
bandă largă furnizate prin intermediul rețelelor de cablu coaxial și prin 
intermediul rețelelor fixe fără fir, NGA poate fi definit ca acces la rețea care constă 
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în totalitate sau în parte din elemente de fibră optică și care este capabil să 
furnizeze servicii în bandă largă cu caracteristici îmbunătățite comparativ cu cele 
prin rețele deja existente.  
 [...] 

De asemenea, conform proiectului Programului de dezvoltare a reţelelor de 
bandă largă pe anii 2018-2020 reţelele NGA trebuie să întrunească cel puţin 
următoarele caracteristici: 

a) furnizează servicii în mod fiabil, prin reţele de distribuţie optice şi 
garantează furnizarea efectivă a serviciilor de foarte mare viteză 
utilizatorului; 

b) suportă o varietate de servicii digitale avansate, inclusiv servicii 
convergente bazate exclusiv pe IP (servicii Triple Play); 

c) furnizează viteze de încărcare substanţial mai mari faţă de reţelele în bandă 
largă bazate pe reţele de cupru. 

[...] 
Concluzie. Ca urmare a examinarii criteriilor de calificare a rețelelor de 

comunicaţii electronice în rețele NGA și a intenției S.A. „Moldtelecom” de a 
efectua investiții potrivit planului de afaceri al S.A. „Moldtelecom” pentru anul 
2018, putem afirma asupra faptului că S.A. „Moldtelecom” urmează să efectueze, 
în general, investiții în rețele NGA.    

 
În continuare urmează a fi efectuată evaluarea ajutorului de stat acordat 

pentru investițiile efectuate de S.A. „Moldtelecom” în reţele NGA, astfel încât 
potrivit punctului 62 din Regulament la evaluarea ajutorului acordat pentru reţelele 
NGA, se va verifica dacă aceste rețele întrunesc următoarele caracteristici: 

a) furnizează servicii în mod fiabil, la o viteză foarte ridicată per abonat, 
prin reţele backhaul optice sau tehnologie echivalentă și sânt situate 
suficient de aproape de locaţia utilizatorului pentru a garanta 
furnizarea efectivă a serviciilor de foarte mare viteză 

[...] 
b) suportă o varietate de servicii digitale avansate 

[...] 
c) furnizează viteze de încărcare substanţial mai mari faţă de reţelele în 

bandă largă de bază 
[...]   

   În continuarea evaluării măsurii de sprijin se menționează că potrivit 
punctului 66 al Regulamentului în vederea evaluării disfuncționalității pieței și a 
obiectivelor de echitate, se distinge între tipurile de zone care pot fi vizate. […]. 
Conform punctului 67 al Regulamentului pentru a identifica zonele geografice ca 
fiind albe, gri sau negre, se evaluează dacă în zona-țintă există infrastructuri de 
bandă largă sau dacă investitorii privați au planuri concrete de extindere a propriei 
infrastructuri în viitorul apropiat. Termenul „în viitorul apropiat” ar trebui înțeles 
ca referindu-se la o perioadă de trei ani.  
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 Procesul de categorisire a unor arii specifice după prezența sau lipsa rețelelor 
de internet în fribră optică nu este limitată teritorial la zonele geografice stabilite în 
vederea delimitării țării în zone teritoriale administrative. Lipsa rețelelor de 
internet în fibră optică pe un anumit sector califică sectorul respectiv în zonă albă.  

[...] 
Analizând tabelul 5, se menționează faptul că potrivit punctului 5 al 

Regulamentului ADSL, tehnologia care a fost luată drept criteriu în stabilirea 
zonelor alb/gri/negru, reprezintă tehnologia de transmisie asimetrică pe cablu de 
cupru.  

[...] 
  În continuare este efectuată evaluarea ajutorului de stat acordat S.A. 
„Moldtelecom” în dependență de zonele unde urmează a fi efectuate investițiile:  
1. Zone albe, și 2. Zone gri, după cum:  
   
 1.Zonele albe 
   Potrivit punctului 68 al Regulamentului, se evaluează dacă prin acordarea de 
sprijin financiar pentru furnizarea de servicii de comunicații în bandă largă în zone 
în care acestea nu sunt disponibile în prezent, se urmăresc obiective autentice de 
coeziune și dezvoltare economică și, în consecință, este probabil ca intervenția să 
fie conformă interesului public.  

De asemenea conform punctului 69 la evaluarea ajutorului de stat pentru 
rețelele NGA, se va ține cont că o zonă în care, momentan, nu există rețele NGA și 
în care nu se prevede posibilitatea construirii acestor rețele într-un interval de trei 
ani, de către investitori privați ar trebui să fie considerată o zonă NGA albă.  

Se admite faptul că S.A. „Moldtelecom”, intenționând să investească în 
zonele albe menționate mai sus, în primul rînd în zonele albe din punct de vedere a 
lipsei rețelelor de cupru, contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale 
de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova Digitală 2020”, dar și 
contribuie la realizarea obiectivelor proiectului Programului de dezvoltare a 
reţelelor de bandă largă pe anii 2018-2020, și anume la creșterea ratei de 
penetrare a serviciului de internet în bandă largă prin fibră optică inclusiv la 
creșterea indicatorului privind prezența unui punct de fibră optică în localitate. 
 
     2. Zonele gri 

În baza informației prezentate de S.A. „Moldtelecom” următoarele localități, 
din tabelul 6, pot fi atribuite categoriei de zone gri, dat fiind faptul că S.A. 
„Moldtelecom” a informat că în localitățile respective, exceptând prezența sa cu 
tehnologia ADSL, mai sunt și alți furnizori care prestează serviciul de bandă largă 
prin fibră optică. 

[...] 
Potrivit punctului  72 al Regulamentului, la evaluarea măsurilor de sprijin 

pentru zonele gri, se va ține cont că acestea ar putea fi eligibile, în măsura în care 
au fost stabilite cumulativ următoarele:  
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a) nu sunt oferite servicii la prețuri accesibile sau servicii adecvate pentru a 
răspunde nevoilor cetățenilor sau ale utilizatorilor comerciali; 

b) nu sunt disponibile măsuri cu un grad de denaturare mai redus (inclusiv 
reglementare ex ante) pentru a atinge aceleași obiective. 

  
Conform punctului 73 al Regulamentului în scopul verificării existenței 

situației indicate de la pct. 72, Consiliul Concurenței va evalua următoarele:  
a) dacă, examinând nivelul prețurilor curente pentru comunicațiile în 

bandă largă, tipul de servicii oferite utilizatorilor finali și condițiile 
aferente acestora, condițiile generale ale pieței nu sunt adecvate. 
Analiza anterioară indică asupra faptului că operatorii de cablu din domeniul 

audiovizualului stabilesc tarife de echilibru astfel încât să permită consumatorului 
final să își poată permite acoperirea abonamentului lunar. Astfel, se admite faptul 
că în zonele gri operatorii de cablu aplică tarife accesibile. 
 

b) dacă, în lipsa reglementării ex-ante impuse de autoritatea de 
reglementare, accesul efectiv la rețea nu este oferit unor părți terțe sau 
dacă condițiile de acces nu stimulează concurența reală. 
Precum a fost menționat mai sus, S.A. „Moldtelecom” este supus obligației 

ex-ante impusă de ANRCETI, însă operatorii terți, potrivit constatărilor 
regulatorului, întîmpină dificultăți în procesul de obținere a dreptului de acces la 
rețeaua S.A. „Moldtelecom”. 
    c) dacă există obstacole generale în calea accesului potențial al altor 
operatori de comunicații electronice. 

Astfel cum a fost menționat anterior, posibilele obstacole pentru 
întreprinderile alternative din domeniul comunicațiilor electronice poate exista, 
fapt confirmat și de ANRCETI, în procesul de acordare a accesului la rețeaua 
proprie de către S.A. „Moldtelecom”. 

d) măsurile luate sau impuse de autoritatea de reglementare sau Consiliul 
Concurenței în ceea ce privește furnizorul de rețea existent nu au reușit să 
soluționeze aceste probleme.  
 ANRCETI aplică măsuri obligatorii S.A. „Moldtelecom”, determinând 
întreprinderea să acorde acces la rețeaua proprie. Luând în vederea analiza 
efectuată de ANRCETI, în pofida aplicării măsurilor obligatorii, temerile privind 
distorsionarea mediului concurențial persistă. 

Concluzie. Analiza informației disponibile indică asupra caracterului 
inexact în determinarea zonelor ca fiind albe/gri/negre. Informația pusă la 
dispoziție de Ministerul Economiei și Infrastructurii pe de o parte și informația 
prezentată de S.A. „Moldtelecom” denotă subiectivitatea procesului de categorisire 
a zonelor, fapt care în final influențează procesul de evaluare a ajutorului de stat în 
examinare, or zonele albe din punct de vedere a penetrării serviciului de bandă 
largă în fibră optică sunt propice în atragerea ajutorului de stat și atribuirea 
caracterului de ajutor compatibil cum efect minims asupra concurenței. Pe când 
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evaluarea ajutorului de stat acordat în zonele gri, deși nu este interzis, poate 
contribui la întărirea poziției S.A. „Moldtelecom”. 
 

De asemenea, potrivit punctului 74 al Regulamentului o zonă ar trebui 
considerată zonă „NGA gri” în cazul în care există o singură rețea NGA care 
funcționează sau care urmează să fie dezvoltată în următorii trei ani și nu există 
planuri ale unui operator de a dezvolta o altă rețea NGA în următorii trei ani. 
Atunci când se evaluează posibilitatea ca alți investitori de rețea să dezvolte rețele 
NGA suplimentare într-o anumită zonă, trebuie să se țină seama de măsurile de 
reglementare sau legislative existente care au putut contribui la reducerea 
barierelor pentru dezvoltarea unor rețele de acest tip. Consiliul Concurenței va 
evalua dacă intervenția statului în aceste zone implică un risc ridicat de excludere a 
investitorilor existenți și de denaturare a concurenței. 
 Se poate admite posibilitatea excluderii operatorilor locali de pe piața 
audiovizualului ca urmare a faptului că S.A. „Moldtelecom” va presta servicii mai 
atractive din punct de vedere a gamei oferite (servicii multiple – Internet, TV și 
Telefonie fixă / mobilă) determinând astfel consumatorii să migreze de la 
operatorii locali la S.A. „Moldtelecom”.   

[...] 
Potrivit punctului 70 al Regulamentului, existența unui singur operator de 

rețea nu înseamnă neapărat că nu există nici o disfuncționalitate a pieței sau nici o 
problemă de coeziune. Este posibil ca anumite categorii de utilizatori să nu fie 
deservite în mod adecvat sau, în absența unor tarife reglementate pentru accesul la 
nivel angro ca prețurile cu amănuntul să fie mai ridicate decât cele pentru servicii 
similare oferite în alte zone sau regiuni comparabile, însă mai competitive, ale țării. 
Dacă, pe lângă aceasta, există doar perspective reduse ca operatori alternativi să 
intre pe piață, finanțarea unei infrastructuri alternative ar putea fi o măsură 
adecvată. 
  Potrivit punctului 71 al Regulamentului în zonele în care există deja un 
operator de rețea de comunicații în bandă largă, măsurile de sprijin pentru 
construirea unei rețele alternative ar putea denatura dinamica pieței. Sprijinul de 
stat pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații în bandă largă în zonele „gri” se 
justifică numai în cazul în care se demonstrează în mod clar că o disfuncționalitate 
a pieței persistă. 

Activitatea S.A. „Moldtelecom” pe piețele unde această întreprindere a fost 
stabilită cu poziție semnificativă este reglementată de ANRCETI, întreprinderea 
avînd obligația de a acorda acces la rețele proprii. 

D. Conform punctului 68 din Regulamentul privind forma de notificare, 
procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, la 
evaluarea compatibilităţii ajutorului de stat cu mediul concurenţial normal 
următorii indicatori operaţionali pot avea un impact pozitiv asupra poziţiei 
Consiliului Concurenţei:  

a) ajutorul produce efecte de contagiune pozitive importante pentru 
pieţele produselor, altele decît cele ale produselor în cauză, astfel încît 
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concurenţii şi consumatorii de pe aceste pieţe pot, de asemenea, să 
beneficieze de aceste efecte. 
Conform punctului 11 din Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat 

acordat pentru dezvoltarea rapidă a reţelelor de comunicaţii electronice în bandă 
largă, în afară de beneficiarul direct al ajutorului, operatorii terţi care obţin acces la 
nivel angro la infrastructura finanțată din resurse de stat sânt beneficiari indirecţi.  

Potrivit informației prezentate S.A. „Moldtelecom” urmează să efectueze 
investiții inclusiv în rețele de tip FTTH iar, fiind desemnat cu putere semnificativă 
pe piețele de acces în rețea, are obligația de a acorda acces la rețelele respective. 
Totodată, menționăm faptul că S.A. „Moldtelecom” a fost desemnat cu poziție 
semnitifcativă de către ANRCETI pe 7 piețe avînd în acest sens obligații de 
acordare a accesului la infrastructura respectivă. 

b) ajutorul este necesar pentru a genera efecte pozitive importante (şi mai 
ales, care depăşesc cuantumul ajutorului), de care vor beneficia mai 
multe întreprinderi. 
Potrivit informației prezentate în proiectul Programului de dezvoltare a 

reţelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 sunt enumerate un șir de avantaje 
generale ca urmare a realizării obiectivelor Programului, după cum:  
(i) e-Economie, prin dezvoltarea afacerilor e-business prin reducerea costurilor şi 
creşterea competitivităţii companiilor; (ii) creşterea în activitatea regională de 
afaceri, prin capacitatea de a accesa o bază mai mare de clienţi, prin capacitatea 
întreprinderilor de a oferi noi servicii, prin accesul la informaţii relevante pentru 
afaceri; (iii) creşterea productivităţii muncii şi eficientizarea proceselor interne de 
activitate în cadrul întreprinderilor. 

Concluzie. Efectele pozitive ca urmare a ajutorului de stat acordat S.A. 
„Moldtelecom” sunt prezente, ajutorul ar putea produce efecte de contagiune 
pozitive pentru pieţele produselor, altele decît cele ale produselor de pe piețele 
comunicațiilor electronice. 

Conform punctului 34 din Regulament, în contextul examinării 
compatibilităţii ajutorului de stat, la evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltarea 
comunicaţiilor electronice în bandă largă, Consiliul Concurenţei va verifica dacă 
impactul pozitiv al ajutorului în ceea ce privește atingerea unui obiectiv de interes 
public, compensează efectele sale secundare potenţial negative, cum ar fi 
denaturarea concurenţei. 

Evaluarea ajutorului de stat acordat S.A. „Moldtelecom” denotă 
caracteristici cu impact pozitiv orientate inclusiv spre atingerea obiectivelor de 
interes public și spre crearea infrastructurilor de comunicații electronice în bandă 
largă. Ajutorul de stat este acordat, inclusiv în scopul creșterii gradului de inovare, 
atragerii de investiţii străine, asigurării procesului de acoperire și penetrare a 
comunicaţiilor electronice în bandă largă altfel decât ar fi fost posibil în absenţa 
ajutorului. Se admite faptul că efectele pozitive ale ajutorului de stat compensează 
efectele secundare cu impact negativ privind denaturarea concurenței.  

Reieşind din constatările expuse, ţinând cont de prevederile legislaţiei 
Republicii Moldova, în temeiul art. 41 alin. (1) lit. k) din Legea concurenţei nr. 183 
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din 11.07.2012 și art. 10 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire 
la ajutorul de stat, Plenul Consiliului Concurenţei 

 
DECIDE: 

1. A constata faptul că măsura notificată de către Agenția Proprietății Publice, 
privind scutirea S.A.  „Moldtelecom” de la plata dividendelor în bugetul de 
stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2017, constituie ajutor de stat 
în sensul art. 3 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de 
stat. 

2. A autoriza ajutorul de stat pentru S.A. „Moldtelecom”  în vederea efectuării 
investițiilor în dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice în bandă largă 
la puncte fixe.  

3. Agenția Proprietății Publice va transmite Consiliului Concurenței, până în 
data de 31.03.2019, informații privind ajutorul de stat care fac obiectul 
prezentei decizii, în vederea actualizării și completării Registrului ajutorului 
de stat, în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 139 din 
15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat.  

4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 
5. Partea dispozitivă a prezentei Decizii va fi publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 
 
 
 
Preşedintele Plenului 
Consiliului Concurenţei 

 
                  
                             

                                      Viorica CĂRARE 

  
 


