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Progresul tehnico-ştiinţific întotdeauna a generat dezvoltarea şi 
evoluţia atât a economiei, cât şi a întregii societăţi, iar dezvoltarea şi 
valorificarea domeniului telecomunicaţiilor constituie o premisă de 
asigurare a accesibilităţii înalte a informaţiei, economisirea timpului, 
stocarea optimă a informaţiei etc. 

Conform Legii telecomunicaţiilor Republicii Moldova, termenul 
de ,,telecomunicaţii” presupune  orice transmisiune, emisie sau recepţie 
de semne, semnale, înscrieri, imagini, sunete sau informaţii de orice 
natură prin fir, radio, prin sisteme optice sau alte sisteme 
electromagnetice [1]. Astfel, noţiunea de telecomunicaţii desemnează 
comunicaţiile efectuate la distanţă prin intermediul radioului, 
telegrafului, telefoniei fixe sau mobile, televiziunii, comunicaţiilor 
digitale şi reţelelor de calculatoare. 

Potrivit Registrului public  al furnizorilor de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice, ţinut de către Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, 
principalele societăţi pe acţiuni ce prestează servicii de 
telecomunicaţii în Republica Moldova sunt ,,Moldtelecom” S.A.,   
„Orange” S.A. şi „Moldcell” S.A. [2].  

Moldtelecom este o societate pe acţiuni cu capital de stat şi la 
momentul actual este unicul operator de pe piaţa de telecomunicaţii 
din Republica Moldova care oferă un spectru atât de larg de soluţii 
de comunicare: telefonie fixă, telefonie mobilă, internet mobil, 
internet fix şi televiziune digitală. 

Datorită investiţiilor permanente efectuate în dezvoltarea pieţii 
de telecomunicaţii din Republica Moldova, Moldtelecom îşi menţine 
poziţia de lider pe piaţa telefoniei fixe şi a serviciilor de Internet şi 
Transport Date. De asemenea, Moldtelecom este primul operator 
care a implementat la 1 septembrie 2014 reţeaua 100G la nivel naţional., 
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fapt ce sporeşte de 10 ori capacitatea reţelei şi permite conectarea 
mai multor clienţi şi oferirea de mai multă bandă pentru internet [3]. 

Compania ,,Orange” este o societate pe acţiuni cu capital privat, 
acţionarul majoritar fiind ,,France Telecom”. ,,Orange” S.A. activează pe 
piaţa telecomunicaţiilor Republicii Moldova prin prestarea serviciilor 
de telefonie mobilă, internet mobil şi internet fix/ transport date. 

De la începutul activităţii sale în Moldova, Compania „Orange” S.A. a 
investit în ţară peste 7 miliarde lei, mijloace financiare  investite pentru 
renovarea reţelelor, tehnologiilor şi resurselor de frecvenţe [4]. 

,,Moldcell” S.A. este o companie cu capital privat pe piaţa 
telecomunicaţiilor mobile din Republica Moldova care şi-a lansat 
activitatea comercială în anul 2000. Compania face parte din grupul 
internaţional TeliaSonera, care îşi are sediul la Stockholm, Suedia.  

Din momentul înfiinţării şi până în 2014 Compania ,,Moldcell” a 
investit 3,7 miliarde lei în dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii. 
Printre succesele companiei se evidenţiază faptul că aceasta îşi menţine 
poziţia de lider în portabilitatea numerelor. Totodată, la finele anului 
2014, Moldcell obţine cele mai mari venituri din comercializarea 
serviciilor de internet în bandă largă. De asemenea, în 2014, 
Moldcell devine partener al primului laboratorul de inovaţii din 
Moldova. MiLab lucrează cu oameni pentru a crea soluţii care le vor 
îmbunătăţi viaţa de zi cu zi. MiLab este un proiect comun al UNDP 
Modova, Centrul de Guvernare Electronică, Ambasada Marii 
Britanii la Chişinău, Moldcell şi alţi parteneri privaţi [5]. 

Reieşind din cele expuse, se concluzionează că sectorul 
telecomunicaţiilor este unul ce se află în permanentă evoluţie şi 
inovare, fapt ce necesită investiţii semnificative. Popularitatea celor 3 
companii descrise anterior a demonstrat faptul că atât un acţionar 
public, cât şi unul privat se poate angaja în efectuarea investiţiilor 
necesare dezvoltării infrastructurii de telecomunicaţii autohtone şi 
menţinerii clientelei. 
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