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Plenul Consiliului Concurenţei în componenţa: 

Viorica CĂRARE – Preşedinte 
Emil GUȚU – Vicepreşedinte  
Mihail CIBOTARU – Vicepreşedinte 
Ion MAXIM – Membru 
Veaceslav GUȚUȚUI - Membru, 
 

 acţionînd în temeiul art. 41 alin. (1) lit. h) şi art. 93 alin. (5) ale Legii 
Concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012, Hotărîrii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 
privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, precum și 
Hotărîrii Parlamentului nr. 220 din  27.09.2013 privind numirea în funcţie a unui 
membru al Plenului Consiliului Concurenţei,  

analizînd raportul de investigaţie asupra cazului iniţiat prin Dispoziţia 
Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei1 nr.56 
din 26 septembrie 2011 şi materialele acumulate în cadrul investigației, 

A CONSTATAT: 

 La data de 21 septembrie 2011 în adresa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Concurenţei (ANPC), în prezent Consiliul Concurenţei, a parvenit cererea agentului 
economic S.A. „Moldtelecom” (în continuare Moldtelecom) în care sînt reclamate 
semnele încălcării Legii nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia 
concurenţei de către Î.M. „Sun Communications” S.R.L. (în continuare Sun 
Communications)  şi se solicită examinarea acesteia prin prisma Legii nr.1103-XIV 
din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei.  
 Acţiunea reclamată de Moldtelecom constituie oferirea de către Sun 
Communications a pachetelor Mini de 69 lei, Optim de 89 lei şi Ultra de 199 lei, care 
includ serviciile de televiziune (digitală şi analogică), internet fix şi telefonie fixă. 
 Moldtelecom consideră că Sun Communications oferă aceste pachete cu preţul 
abonamentelor sub nivelul costurilor, afectînd în acest mod activitatea serviciilor de 

1Succesor de drepturi este Consiliul Concurenţei din Republica Moldova. 
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televiziune digitală IPTV, serviciile de telefonie fixă şi transmisie date – Internet a 
tuturor furnizorilor pe piaţa de comunicaţii electronice fapt ce constituie o acţiune de 
concurenţă neloială. 
 În rezultatul examinării cererii Moldtelecom şi a materialelor aferente acesteia 
Consiliul Administrativ al ANPC, în cadrul şedinţei sale din 26 septembrie 2011, a 
emis Dispoziţia nr.56 privind intentarea acţiunii la semnele încălcării de către Sun 
Communications a art.6 şi art.8 ale Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la 
protecţia concurenţei. 

 Părţile implicate 

1. S.A. „Moldtelecom” 
S.A. Moldtelecom este operatorul naţional de telecomunicaţii din Republica 

Moldova, creat la 05.01.1999 prin reorganizarea Î.S. „Moldtelecom”. Moldtelecom 
prestează servicii de telecomunicaţii licenţiate de ANRCETI, principalele fiind 
serviciile de telefonie mobilă celulară; serviciile de telefonie fixă interurbană şi 
internaţională; serviciile de telefonie fixă locală; serviciile în domeniul informaticii 
(Internet, transport de date, ISDN); proiectarea, implementarea, dezvoltarea, 
exploatarea şi marketingul reţelelor de telecomunicaţii (radiocomunicaţii) civile. 

2.  Î.M. „Sun Communications” S.R.L. 
 Sun Communications activează pe piaţa de televiziune din Republica Moldova 
din anul 1993. Pe lîngă serviciul de televiziune prin cablu compania oferă servicii de 
Internet pe bandă largă, precum şi telefonie fixă. Sun Communications activează în 
baza licenţei de emisie seria AB nr. 000049 din 16 iunie 2008 valabilă pînă pe 16 
iunie 2014. 

 Piaţa relevantă: piaţa relevantă a produsului şi piaţa geografică relevantă 

 Piaţa produsului  

 Sun Communications prestează pachetele Mini, Optim şi Ultra care includ trei 
servicii: televiziune (digitală şi analogică), internet fix şi telefonie fixă. Aceste servicii 
sunt prestate prin intermediul unei singure conexiuni iar abonatul primeşte o singură 
factură la sfîrşitul lunii. 
 Totodată, Sun Communications oferă posibilitate potenţialului abonat să 
beneficieze separat de serviciul de televiziune analogică şi digitală prin pachetele 
Basic, Standard sau Standard Plus, însă serviciile de internet fix şi telefonie fixă sunt 
oferite doar în cazul pachetelor Mini, Optim şi Ultra, fapt care semnalează procedura 
de grupare mixtă (însă nu una clasică) efectuată de Sun Communications.  
 Gruparea se referă la modul în care produsele sunt oferite şi la preţul care este 
practicat de întreprindere. În cazul grupării mixte, adesea denumită şi reducere 
multiprodus, produsele sunt puse la dispoziţie şi separat, dar suma preţurilor atunci 
cînd sunt vîndute separat este mai ridicată decît preţul grupat.   
 Aşa cum a fost menţionat anterior, serviciul de televiziune este oferit şi separat 
prin pachetele Basic, Standard sau Standard Plus, fapt care nu este posibil pentru 
celelalte două servicii de internet fix şi telefonie fixă.  
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 Cît priveşte tarifele percepute de Sun Communications, a fost efectuată analiza 
comparativă a tarifelor percepute de operator pentru serviciul de televiziune (digitală 
şi analogică) pe de o parte şi pentru pachetele Optim şi Ultra pe de altă parte.  
 

Servicii separate Oferta Optim Servicii separate Oferta Ultra 

Televiziune 
- digital Standard 90 canale tv  
— 83 lei 
- analog Basic 54 canale tv — 
60 lei 
 
 

Televiziune 
-digital 90 canale tv 
-analog 54 canale tv 
Internet 
- 2 Mbps 
Telefonie 
 -  fără abonament lunar 

Televiziune 
- digital Standard Plus 127 
canale tv — 159 lei 
- analog Basic 54 canale tv 
— 60 lei 
 

Televiziune 
-digital 127 canale tv 
-analog 54 canale tv 
Internet 
- 5 Mbps 
Telefonie 
 -  fără abonament lunar 

Total — 143 lei 89 lei Total — 219 lei 199 lei 
• Pachetul Mini nu a fost analizat din motiv că operatorul nu oferă şi separat serviciul de televiziune cu acelaşi număr 

de canale tv.  
  
 Din datele obţinute în tabel se confirmă faptul că Sun Communications practică 
gruparea mixtă, un potenţial abonat ar avea de achitat un tarif mai mare pentru 
serviciul televiziune (analogică şi digitală) de 143 lei şi 219 lei, decît dacă ar beneficia 
de acelaşi serviciu de televiziune, cu aceleaşi caracteristici în cazul pachetelor Optim 
de 89 lei şi Ultra de 199 lei avînd la dispoziţie suplimentar şi serviciul de telefonie 
fixă şi internet fix.   
 Astfel, luînd în vedere informaţia prezentată mai-sus, constatăm că în sensul 
prezentei investigaţii urmează a fi investigată activitatea Sun Communications pe trei 
pieţe ale produsului: 

1. Piaţa serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale; 
2. Piaţa accesului la Internet la puncte fixe şi transmisiuni de date; 
3. Piaţa serviciilor de telefonie fixă. 

 Piaţa geografică 

 Piaţa geografică urmează a fi considerată localităţile unde SunCommunications 
prestează pachetele Mini, Optim şi Ultra adică în mun.Chişinău, mun.Bălţi şi 
or.Cahul.  

 Acte şi fapte constatate 

 Conform Ordinului nr.035 din 21.02.2011 cu privire la introducerea pachetelor 
noi, Sun Communications a început să ofere locuitorilor mun.Chişinău şi or.Ialoveni2, 
din data de 01 martie 2011, pachetele: Mini la preţ de 69 de lei; Optim la 89 lei şi 
Ultra la 199 lei. 
 Ofertele Mini, Optim şi Ultra sunt pachete ce includ trei servicii distincte: 
televiziune (digitală şi analogică), internet fix şi telefonie fixă, oferite clientului prin 
intermediul unei singure conexiuni şi cu o singură factură lunară, avînd următoarele 
caracteristici: 
 
2 Ulterior, în lista localităţilor unde aceste pachete sunt oferite, a fost inclus mun.Bălţi şi or.Cahul. 

3 
 

                                                           



 Mini Optim Ultra 

Televiziune Digitală 65 canale tv 90 canale tv 127 canale tv 

Televiziune Analogică posibilitatea conectării unui 
televizor suplimentar 

posibilitatea conectării unui 
televizor suplimentar 

posibilitatea conectării 
unui televizor 
suplimentar 

Internet pînă la 2 Mbps pînă la 2 Mbps pînă la 5 Mbps 

Telefonie fixă 
SunVoice 

fără minute incluse 

SunVoice 

fără minute incluse 

SunVoice 

fără minute incluse 

Tarif/lună 69 lei 89 lei 199 lei 

 Totodată, SunCommunications oferă posibilitatea majorării vitezei de acces la 
internet în schimbul unei plăţi suplimentare, conform tabelului de mai-jos.  

 Mini Optim Ultra 

pînă la 5 mbps 50 lei 50 lei x 

pînă la 10 mbps 90 lei 90 lei 40 lei 

pînă la 15 mbps 130 lei 130 lei 80 lei 

pînă la 20 mbps 160 lei 160 lei 110 lei 

pînă la 50 mbps* 450 lei 450 lei 400 lei 

*Viteza 50 mbps fiind disponibilă numai în reţeaua de fibră optică. 
 Potrivit anexei la Ordinul nr.035 din 21.02.2011 contractul de abonament este 
încheiat pe o perioadă de 24 de luni, iar conectarea la serviciile SunCommunications 
se efectuează gratuit. 
 Ulterior SunCommunications a majorat numărul canalelor tv oferite şi tariful 
lunar, după cum:   
 
 Mini Optim Ultra 

Televiziune Digitală 69 canale tv 99 canale tv 129 canale tv 

Tarif lunar 79 lei 99 lei  204 lei  

  

Au fost introduse modificări şi în tarifele achitate suplimentar pentru majorarea 
vitezei de acces la internet, conform următorului tabel. 
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 Mini Optim Ultra 

01.12.11  prezent 01.12.11  prezent 01.12.11  prezent 

pînă la 5 mbps 40 lei 30 lei 35 lei 40 lei 30 lei 35 lei oferta 
lipseşte 

oferta 
lipseşte 

oferta 
lipseşte 

pînă la 10 mbps 75 lei 60 lei 65 lei 75 lei 60 lei 65 lei 35 lei 30 lei 35 lei 

pînă la 15 mbps 105 lei oferta 
lipseşte 

oferta 
lipseşte 105 lei oferta 

lipseşte 
oferta 

lipseşte 65lei oferta 
lipseşte 

oferta 
lipseşte 

pînă la 20 mbps 130 lei 100 lei 105 lei 130 lei 100 lei 105 lei 90 lei 70 lei 75 lei 

pînă la 30 mbps oferta 
lipseşte 120 lei 125 lei oferta 

lipseşte 120 lei 125 lei oferta 
lipseşte 90 lei 95 lei 

pînă la 50 
mbps* 360 lei 150 lei 155 lei 360 lei 150 lei 155 lei 320 lei 120 lei 125 lei 

 *Viteza 50 mbps fiind disponibilă numai în reţeaua de fibră optică. 

 Moldtelecom consideră că Sun Communications a oferit pachetele Mini de 69 
lei, Optim de 89 lei şi Ultra de 199 lei sub nivelul costurilor fapt ce a afectat agenţii 
economici care prestează serviciile de televiziune digitală, telefonie fixă şi internet. 
 În scopul de a stabili dacă prestarea acestor pachete a avut sau nu efect asupra 
activităţii Moldtelecom pe pieţele de televiziune, internet şi telefonie a fost analizată 
informaţia privind evoluţia numărului abonaţilor Moldtelecom şi 
SunCommunications. 

SunCommunications a prezentat informaţia privind evoluţia abonaţilor la 
pachetele Mini, Optim şi Ultra în perioada 01.02.2011 – 01.08.2012, în localităţile 
unde aceste pachete sunt oferite, conform următorului tabel: 
 
 

Perioada 
Localitate 

Chişinău Bălţi Cahul 
Mini Optim Ultra Mini Optim Ultra Mini Optim Ultra 

Abonaţi noi conectaţi  „ ...”3 „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” 
Abonaţi transferaţi de la alte pachete „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” 
Abonaţi deconectaţi „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” 
Abonaţi activi „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” „ ...” 

   
 Din datele prezentate de operator se observă că majoritatea clienţilor care 
beneficiază de aceste oferte sunt din mun.Chişinău, care optează pentru pachetele 
Mini şi Optim, în cea mai mare parte. De asemenea se observă că majoritatea 
abonaţilor activi sunt abonaţii transferaţi de la alte pachete – „...” la Mini şi „...” la 
Optim.  

3 Informație confidențială 
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 Pe de altă parte Moldtelecom a prezentat informaţia privind evoluţia numărului 
de abonaţi la serviciile de televiziune, internet şi telefonie, fapt redat în următorul 
tabel.  
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TELEVIZIUNE DIGITALĂ, IPTV 

mun. Chişinău 
„...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” 

mun. Bălţi 
„...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” 

or. Cahul 
„...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” 

INTERNET 

Pachetul "MaxFiber" 
mun. 
Chişinău 

„...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” 

mun. Bălţi „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” 

or. Cahul „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” 

Pachetul "MaxDSL" 

mun. 
Chişinău 

„...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” 

mun. Bălţi 
„...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” 

or. Cahul 
„...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” 

TELEFONIE FIXĂ  
total pe pachetele “Standard”, “Econom”, “Înlesniri” 

mun. 
Chişinău 

„...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” 

mun. Bălţi 
„...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” 

or. Cahul 
„...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” „...” 

 Analiza structurată a informaţiei privind evoluţia numărului abonaţilor săi 
Moldtelecom este prezentată în tabelul de mai-jos. 

30.09.10 31.03.13 Evoluţie 30.09.10 31.03.13 Evoluţie 30.09.10 31.03.13 Evoluţie

"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."

MaxFiber "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."

MaxDSL "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."

"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."Telefonie fixă

Serviciul
mun.Chişinău mun.Bălţi or.Cahul

Internet

TV digitală, IPTV

 Analizînd evoluţia numărului abonaţilor Moldtelecom la serviciile de 
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televiziune, internet şi telefonie în mun.Chişinău, mun.Bălţi şi or.Cahul, în perioada 
30.09.2010 – 31.03.2013, se observă următoarele: 
 

1. Numărul abonaţilor la serviciul de televiziune digitală IPTV are o tendinţă 
constant crescătoare în toate cele trei localităţi unde SunCommunications îşi prestează 
pachetele Mini, Optim şi Ultra: 

• în mun. Chişinău - de la „...” la „...” de abonaţi; 
• în mun. Bălţi – de la „...” la „...” de abonaţi; 
• în or.Cahul – de la „...” la „...” de abonaţi. 
2. Evoluţia numărului abonaţilor la serviciul de Internet este diferită în 

dependenţă de pachetul oferit - „MaxFiber” sau „MaxDSL”.  
 Pentru pachetul MaxFiber se înregistrează o creştere constantă a numărului 
abonaţilor în toate cele trei localităţi: 

• în mun. Chişinău - de la „...” la „...” de abonaţi; 
• în mun. Bălţi – de la „...” la „...” de abonaţi; 
• în or.Cahul – de la „...” la „...” de abonaţi. 

 De cealaltă parte, se constată o tendinţă descrescătoare a numărului abonaţilor 
la pachetul „MaxDSL” în mun.Chişinău şi mun.Bălţi pe cînd în or.Cahul numărul 
abonaţilor este în creştere. 

• în mun. Chişinău - de la „...” la „...” de abonaţi; 
• în mun. Bălţi – de la „...” la „...” de abonaţi; 
• în or.Cahul – de la „...” la „...” de abonaţi. 

 Evoluţia descrescătoare a abonaţilor la pachetele „MaxDSL” în mun.Chişinău 
şi mun.Bălţi poate fi explicată prin migrarea clienţilor la pachetele „MaxFiber” luînd 
în vedere faptul că:  

1. Unele pachete „MaxDSL” şi „MaxFiber” sunt oferite la acelaşi tarif, 
caracteristicile pachetelor „MaxFiber” fiind semnificativ mai bune, şi 

2. Dezvoltarea reţelei fiber în mun. Chişinău şi mun.Bălţi a ajuns la nivelul care 
permite multor abonaţi să opteze pentru pachetele „MaxFiber” în schimbul 
celor „MaxDSL”.       

 Drept exemplu serveşte pachetul „MaxDSL nano” care este pus la dispoziţie la 
un tarif de 120 lei lunar, iar pe de altă parte, la acelaşi tarif de 120 lei lunar, se 
propune pachetul „MaxFiber 120”, cu parametri de acces la internet mai buni. Analiza 
comparativă a acestor două pachete este prezentată în următorul tabel.  

MaxDSL nano 
 

Tarif MaxFiber 120 
 

pînă la 2 Mbps download 
pînă la  1 Mbps, upload 
Acces resurse naţionale MD-IX 
pînă la 2 Mbps download 
pînă la  1 Mbps, upload 
 

120 lei/lună pînă la 4 Mbps download  
pînă la  4 Mbps, upload 
Acces resurse naţionale MD-IX 
pînă la 100 Mbps download  
pînă la  100 Mbps, upload 
 

• Atît în cazul conectării la pachetul MaxDSL nano cît şi la MaxFiber120 conectarea este 
gratuită.   
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3. Numărul abonaţilor la serviciul de telefonie fixă în mun.Chişinău şi mun.Bălţi 
s-a redus pe parcursul perioadei analizate, pe cînd în or.Cahul s-a înregistrat o creştere 
după cum:  

• în mun.Chişinău – de la „...” la „...”;  
• în mun. Bălţi – de la „...” la „...”; 
• în or.Cahul – de la „...” la „...” 

 Analizînd comparativ informaţia prezentată de Moldtelecom şi Sun 
Communications privind evoluţia numărului de abonaţi la serviciile prestate de aceşti 
agenţi economici în perioada comună, din februarie – martie 2011 pînă în august-
septembrie 2012, se constată faptul că numărul abonaţilor Moldtelecom în localităţile 
unde Sun Communications prestează ofertele Mini, Optim şi Ultra a crescut constant 
pe tot parcursul cît aceste pachete sunt oferite de Sun Communications. 
 În acelaşi timp a fost efectuată compararea între tarifele percepute de Sun 
Communications pentru pachetele Mini, Optim şi Ultra pe de o parte, şi tarifele 
percepute de Moldtelecom pentru serviciul de internet şi televiziune, ajustînd 
caracteristicile serviciilor prestate de ambii operatori la parametri comparabili. 
 În tabelul următor este efectuată o analiză comparativă, pe de o parte, a tarifelor 
care le-ar fi achitat un potenţial abonat la data introducerii ofertelor Mini, Optim şi 
Ultra, dacă ar fi beneficiat de unul din pachetele oferite de Sun Communications 
avînd viteza maximă de acces la internet, iar pe de altă parte sunt tarifele percepute de 
Moldtelecom pentru pachetele ce includ serviciul de televiziune digitală şi internet.  
 

Februarie 2011 
SunCommunications Tarif lunar Moldtelecom Tarif lunar 

Oferta Mini – 65 canale tv + 50 
Mbps (fibră optică) 

69 lei + 450 lei = 519 
lei 

Pachetul Univers Start (Televiziune 
digitală+Internet) 200 lei 

Oferta Optim – 90 canale tv + 
50 Mbps (fibră optică) 

89 lei + 450 lei = 539 
lei 

Pachetul Univers Confort (Televiziune 
digitală+Internet) 230 lei 

Oferta Ultra – 127 canale tv+ 
50 Mbps (fibră optică) 

199 lei + 400 lei = 599 
lei 

Pachetul Univers Plus (Televiziune 
digitală+Internet) 280 lei 

Pachetul Univers Plus 100 (Televiziune 
digitală+Internet) 300 lei 

   
În tabelul de mai-jos este efectuată analiza asemănătoare a pachetelor oferite de 

Sun Communications, pe de o parte, şi a serviciilor oferite de Moldtelecom, în iunie 
2013.   
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Iunie 2013 

SunCommunications Tarif lunar Moldtelecom Tarif lunar 

Oferta Mini – 69 canale tv + 50 
Mbps  

79 lei + 155 lei = 
234 lei 

Pachetul  Premier Start  (Televiziune digitală 
59 canale + 31 canale tv bonus + Internet 
MaxFiber 30/30 Mbps Internet; 100/100 
Mbps MD-IX) 

180 lei 

Oferta Optim – 99 canale tv + 
50 Mbps (fibră optică) 

99 lei + 145 lei 
=244 lei 

Pachetul  Premier Comfort  (Televiziune 
digitală 59 canale + 31 canale tv bonus + 
Internet MaxFiber 60/60 Mbps Internet; 
100/100 Mbps MD-IX) 

210 lei 

Oferta Ultra – 127 canale tv+ 
50 Mbps (fibră optică) 

199 lei +150 lei = 
349 lei 

Pachetul  Premier Plus  (Televiziune digitală 
59 canale + 31 canale tv bonus + Internet 
MaxFiber 100/100 Mbps Internet; 100/100 
Mbps MD-IX) 

260 lei 

 
 Analizînd informaţia obţinută în ambele tabele constatăm faptul că atît la data 
introducerii ofertelor Mini, Optim şi Ultra cît şi în iunie 2013 tarifele percepute de 
Moldtelecom sunt mai mici comparativ cu cele ale Sun Communications. 
 Astfel, în luna februarie 2011 un potenţial client al Sun Communications 
beneficiind de viteza de acces la internet de 50 Mbps, ar avea de achitat lunar un tarif 
de 519 lei pentru pachetul Mini, 539 lei pentru pachetul Optim şi 599 lei pentru 
pachetul Ultra. În acelaşi timp un client al Moldtelecom, în acceaşi perioada ar avea 
de achitat 200 de lei pentru pachetul Univers Start şi cel mult 300 lei pentru pachetul 
Univers Plus 100. 
 În iunie 2013 tarifele de bază pentru pachetele Mini, Optim şi Ultra au crescut 
nesemnificativ pînă la 79 lei, 99 lei şi respectiv 204 lei, însă tarifele suplimentare 
pentru creşterea vitezei de acces la internet au fost reduse semnificativ în comparaţie 
cu nivelul tarifelor din februarie 2011. Însă şi în asemenea condiţii tarifele percepute 
de Sun Communications pentru aceste pachete, avînd viteza maximă de acces la 
internet de 50mbps, sunt mai mari (Mini-234 lei, Optim-244lei, Ultra-349 lei) decît 
tarifele pachetelor comparative ale Moldtelecom (Premier Start – 180 lei, Premier 
Comfort-210 lei sau Premier Plus  - 260 lei). 
 În analiza respectivă nu s-au inclus tarifele percepute de Sun Communications 
şi Moldtelecom pentru serviciul de telefonie fixă din considerentul că Moldtelecom 
deţine poziţie dominantă pe această piaţă în 2012, cu o cotă de 93,15% din numărul 
total de abonaţi pe cînd cota Sun Communications este de 1,82%4.  
 Avînd o cotă semnificativă pe piaţa telefoniei fixe Moldtelecom, în acest sens, 
deserveşte cel mai mare număr de abonaţi, fapt care ar constitui pentru un client o 
barieră importantă ce l-ar determina să nu-şi schimbe prestatorul acestui serviciu. Or, 
migrînd la Sun Communications abonatul ar fi trebuit să achite un tarif de 
interconectare de 0,072 lei/min pentru a apela abonaţii altor operatori şi în mare parte 
ai Moldtelecom, aria clienţilor din reţeaua Sun Communications fiind incomparabil 
mai mică, de 1,82% din numărul total de abonaţi. 

4 Raportul ANRCETI Evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în anul 2012. 
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 De asemenea în ultimii ani se observă reducerea treptată a principalilor 
indicatori din piaţa telefoniei fixe, în anul 2012 veniturile micşorîndu-se cu 6,13% iar 
ARPU5 lunar s-a redus cu 7,90% comparativ cu anul precedent. 
 În acelaşi timp se evidenţiază creşterea constantă a serviciului de telefonie 
mobilă, cu o rată de penetrare în anul 2012 de 114,6% acest serviciu substituie în 
mare parte telefonia fixă.  
 Avînd în vedere informaţia constatată mai-sus admitem faptul că telefonia fixă 
nu reprezintă serviciul determinant pentru client în vederea schimbării prestatorului de 
servicii de televiziune sau internet.  

  Calificarea legală  

Latura obiectivă a componenţei de încălcare descrisă la art. 6 lit.g) din Legea 
nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei constituie stabilire a 
unor preţuri monopoliste joase (dumping). Stabilirea unui tarif pentru un serviciu sub 
costul prestării acestuia se face în scopul eliminării concurenţilor şi respectiv 
obţinerea unei cote mai mari pe piaţă. În cazul prestării pachetelor Mini, Optim şi 
Ultra activitatea Moldtelecom, la capitolul creşterea numărului abonaţilor, nu a fost 
afectată. Numărul clienţilor acestui agent economic, la serviciile de internet şi 
televiziune din mun.Chişinău, mun. Bălţi şi or.Cahul, a crescut constant. 
 Cît priveşte reducerea numărului de abonaţi ai Moldtelecom la serviciul de 
telefonie fixă din mun.Chişinău şi mun.Bălţi, această situaţie se aliniază tendinţei 
generale de micşorare pe plan naţional a numărului de abonaţi ai acestui agent 
economic. În anul 2012 baza de abonaţi ai Moldtelecom s-a micşorat cu 4,0 mii de 
clienţi şi a constituit 1 123,2 mii de clienţi6. 
 În pofida faptului că numărul abonaţilor, la serviciul de telefonie fixă, ai  
operatorilor alternativi a crescut în anul 2012 cu circa 29,9 mii şi a constituit în total 
82,6 mii de clienţi, în general veniturile pieţei de telefonie fixă sunt în scădere 
(conform informaţiei prezentate mai-sus).  
 De asemenea potrivit ANRCETI6 unica piaţă unde a continuat scăderea 
semnificativă a veniturilor a fost piaţa serviciilor de telefonie fixă. Evoluţia acestei 
pieţe se înscrie în tendinţa globală de stagnare a pieţelor de telefonie fixă, tendinţă 
cauzată de substituirea serviciului de telefonie fixă cu alte servicii mai comode şi mai 
ieftine (telefonie mobilă, aplicații OTT (Skype, WhatsApp, Viber, etc.). 

Astfel, în lipsa laturii obiective, se constată că acţiunile reclamate nu întrunesc 
elementele constitutive ele componenţei de încălcare prevăzute de art.6 lit.g) al Legii 
nr. 1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei. 

Totodată, în procesul investigării activităţii Sun Communications la prestarea 
pachetelor Mini, Optim şi Ultra nu s-au constatat careva acţiuni care ar veni în 
contradicţie cu prevederile art.8 al Legii nr. 1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la 
protecţia concurenţei.  

 

5 Average revenue per user - venitul mediu lunar per abonat. 
6 Raportul ANRCETI Evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în anul 2012. 
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Observatii la raportul de investigatie 

in confomiitate cu prevederile art. 59 din Legea concurentei nr. 183 din 
11.07.2012, prin scrisorile nr.APD-12/268-705 ~i nr.APD-12/269-706 din 17 
septemqrie 2013, Consiliul Concurentei a transmis spre informare raportul de 
investigatie oferind, astfel, posibilitatea Moldtelecom ~i, respectiv, Sun 
Communications de a prezenta observatii asupra acestuia in termen de 30 de zile 
lucratoare. 

Ca urmare, nici Moldtelecom ~i, respectiv, Sun Communications nu au 
prezentat observatii in termenul prevazut de alin. (3) art.59 din Legea concurentei 
nr.183 din 11.07.2012, mai mult ca atit nu au solicitat prelungirea termenului (alin.(4) 
art.59 din Legea concurentei nr.183 din 11.07.2012). 

Reie~ind din constatarile expuse, in temeiul art. 41 al Legii concurentei nr. 183 
din 11.07.2012, Plenul Consiliului Concurentei, 

DECIDE: 

1. A inceta examinarea cazului initiat prin Dispozitia nr. 56 din 26 septembrie 
2011 In legatura cu lipsa mcalcarii art.6 ~i art.8 ale Legii nr.1103-XIV din 
30.06.2000 privind protectia concurentei de catre i.M. ,,Sun Communications" 
S.R.L. 

2. Prezenta Decizie intra ill vigoare la data adoptarii ~i va fi adusa la cuno~tinta 
partilor. 

3. Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacata in instanta de judecata. 

Pre~edintele Plenului 
Consiliului Concurentei 

' 

f 
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