
          
             

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
H O T Ă R Î R E 

mun. Chişinău 
 

din ____________20__                                                    Nr. ________ 

 

 
privind impunerea modificărilor la Oferta de referinţă pentru interconectare a 

S.A.„Moldtelecom” 
 

În temeiul prevederilor art.44 alin.(2) teza a doua în corelare cu ale art.9 alin.(1) lit. n) şi u), 
art.10 alin.(1) lit. f) şi ale art.11 alin.(2) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 
15 noiembrie 2007, în continuare – Legea nr.241/2007 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2008, nr.51-54, art.155);   

 
În conformitate cu pct.14 şi pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.905 din 28.07.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 
nr.143-144, art.917); 
 
Ţinând cont de dispoziţiile: 
Regulamentului cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31.01.2009, în continuare – Hotărârea nr.12/2009, 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.53-54, art.213);  
Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.60 din 23.12.2010 cu privire la 
impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.“Moldtelecom” în legătură cu puterea sa 
semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă 
(în continuare – Hotărârea ANRCETI nr.60/2010); 
Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.79 din 23.12.2010 cu privire la 
impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.“Moldtelecom” în legătură cu puterea sa 
semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie 
mobilă (în continuare – Hotărârea ANRCETI nr.79/2010); 
Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.27 din 01.11.2011 cu privire la 
impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.“Moldtelecom” în legătură cu puterea sa 
semnificativă pe piaţa iniţierii apelurilor la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie; 
Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.28 din 01.11.2011 cu privire la 
impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A. “Moldtelecom” în legătură cu puterea sa 
semnificativă pe piaţa de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (în continuare – 
Hotărârea ANRCETI nr.28/2011); 
 
Având în vedere că o parte dintre prevederile Ofertei de Referinţă pentru Interconectare, în 
continuare ORI, nu respectă prevederile Hotărârii ANRCETI nr.60/2010, nr.79/2010 şi 
nr.28/2011 Consiliul de Administraţie  
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

bd. Ştefan cel Mare, 134,             Telefon:                           Fax:                                     E-mail: office@anrceti.md 
MD-2012,  Chişinau                    +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85               www.anrceti.md  



  

1. S.A. ”Moldtelecom” are obligaţia de a modifica prevederile ORI, inclusiv a clauzelor 
Acordului-tip pentru interconectare care este parte componentă la ORI, conform 
Anexei. 

2. În termen de 10 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri, S.A. “Moldtelecom” 
are obligaţia să transmită ANRCETI, atât în format electronic, cât şi pe suport de 
hârtie, şi să publice pe pagina sa de Internet ORI în conformitate cu prevederile 
prezentei hotărâri, într-o formă care să permită identificarea cu uşurinţă a 
elementelor actualizate. 

3. Pentru acordurile de interconectare aflate în curs de derulare, S.A. „Moldtelecom” 
are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, să asigure conformitatea acordurilor cu dispoziţiile prezentei hotărâri. 

4. Furnizorii interconectaţi deja, beneficiază de prevederile prezentei hotărâri în cazul 
tuturor acordurilor pe baza cărora se realizează interconectarea în vederea terminării 
şi tranzitului apelurilor, indiferent de modul în care acordurile sunt intitulate sau 
formulate ori de obiectul acestora. 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina de Internet a 
Agenţiei şi se comunică S.A. ”Moldtelecom” în termen de 3 zile lucrătoare. 

6. Partea dispozitivă a prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova.  

 
 

Preşedintele Consiliului de Administraţie   Sergiu SÎTNIC 
 
 
Membrii Consiliului de Administraţie   Ion Pochin 

 
 

Iurie URSU  
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Anexă  
la Hotărârea Consiliului de Administraţie al  

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în  
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

nr. ___ din ______________ 
 

Modificările  ce se operează în  Oferta de Referinţă pentru Interconectare S.A 
”Moldtelecom” şi clauzele Acordului-tip pentru interconectare 

 
 

I. Oferta de Referinţă pentru Interconectare, se modifică după cum urmează: 
1. După pct. 1.5 se introduce pct. 1.51 cu următorul cuprins: 

”1.51 Relaţiile de interconectare între S.A.”Moldtelecom” şi orice furnizor-solicitant vor 
fi guvernate de un singur acord de interconectare. În acordul de interconectare vor fi incluse 
orice servicii publicate în prezenta Ofertă şi solicitate de furnizorul-solicitant.” 

 
2.  La punctul 3.1.4, litera a) se va completa în final cu următoarea frază: 

„Întru furnizarea serviciului de tranzit al apelurilor internaţionale de intrare, 
MOLDTELECOM va achiziţiona de la Furnizorul naţional interconectat serviciul de 
terminare în reţeaua acestui a apelurilor internaţionale de intrare la preţul stabilit de Furnizor 
sau, dacă valoarea acestui depăşeşte nivelul de 90% din preţul indicat la pct.1.6 al Anexei 3 la 
prezenta Ofertă – la preţul negociat între Părţi.” 
 

3. Punctul 4.11 se completează  în final cu o propoziţie cu următorul conţinut: 
„În asemenea caz, tarifele aplicate Furnizorului de către S.A.”Moldtelecom” nu le vor 

depăşi pe cele ce ar fi percepute, dacă interconectarea ar fi realizată în punctul solicitat 
iniţial.” 

 
4. Punctul 5.3 se completează cu un subpunct nou cu următorul conţinut: 
„5.3.8 Pentru orice apel cu origine naţională, fie acesta iniţiat în proprie reţea sau în 

reţeaua altui furnizor, şi transmis celeilalte părţi, Părţile vor prezenta informaţia cu privire la 
identitatea liniei apelante (CLI). În caz de apariţie a situaţiilor de transmitere a apelurilor cu 
origine naţională fără prezentarea informaţiei cu privire la identitatea liniei apelante, Partea 
care transmite aceste apeluri va achita celeilalte Părţi o penalitate de 20% suplimentar tarifului 
pentru terminarea apelurilor naţionale.” 

 
II. Anexa nr. 6 la Oferta de Referinţă pentru Interconectare „Acord-tip de 
interconectare” se  modifică după cum urmează: 
  
5. Preambulul se completează după alineatul „● Regulamentul ANRCETI cu privire 

la interconectare” se completează cu două aliniate noi cu următorul conţinut: 
”● Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.27 din 01.11.2011 cu privire 

la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.“Moldtelecom” în legătură cu puterea sa 
semnificativă pe piaţa iniţierii apelurilor la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie; 

● Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.28 din 01.11.2011 cu privire 
la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.“Moldtelecom” în legătură cu puterea sa 
semnificativă pe piaţa de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie;” 

6. Alineatul 3.4 al Articolului 3 va avea următorul conţinut: 
“La interconectarea iniţială Moldtelecom pune la dispoziţia Furnizor-ului o legătură de 
interconectare de nxE1, suficiente pentru respectarea cerinţelor de calitate pe segmentul de 
interconectare stabilite la alineatul 3.3 al prezentului Articol, ţinând cont de volumul de 
trafic preconizat.” 
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7. Articolul 8, va avea următorul cuprins: 

„Articolul 8 – Interzicerea terminării  în reţelele Părţilor a apelurilor internaţionale de 
intrare fără autorizare expresă prin prezentul Acord 

8.1. Părţile recunosc  drept încălcare a prezentului Acord acţiunile prin care apelurile 
internaţionale de intrare sunt transmise din reţeaua unei Părţi şi terminate  în reţeaua celeilalte 
Părţi fără autorizare expresă prin prezentul Acord, precum şi sunt transmise sub formă de 
trafic naţional, prin schimbarea numerelor de telefon ale liniilor de abonat care iniţiază 
apelurile. Părţile consimt să acţioneze cu bună-credinţă pentru prevenirea, neadmiterea şi 
constrângerea acestor acţiuni.  

8.2 În cazul suspectării acţiunilor menţionate la pct.8.1, Părţile se vor conduce de 
Procedura descrisă în Anexa nr.9 la prezentul Acord. 

8.3 Părţile vor informa persoanele terţe conectate la reţelele lor privind 
inadmisibilitatea şi constrângea acţiunilor menţionate la pct.8.1.” 

 
III.  Anexa nr.2 la ” Acord de interconectare ” se modifică după cum urmează: 

 
8. Punctul 3 sintagma „1x2 Mbps” se va substitui cu sintagma „nxE1”. 
 
9. Punctul 5.1 va avea următorul conţinut: 

„5.1 Pentru a realiza interconectarea iniţială Moldtelecom va pune la dispoziţia 
Furnizor-ului o legătură de interconectare de nxE1, suficiente pentru respectarea cerinţelor de 
calitate pe segmentul de interconectare stabilite în Articolul 3, ţinând cont de volumul de 
trafic preconizat.” 
 

III.  Anexa nr.6 la ” Acord de interconectare ” se modifică după cum urmează: 
  
10. Titlul se va expune în următoarea redacţie „Lista de preţuri a 

S.A.”MOLDTELECOM” şi a FURNIZOR-ului”. 
 
11. Articolul 2.1. se completază cu două puncte noi 2.1.12 şi 2.1.13 cu următorul 

cuprins: 
”2.1.12 Pentru terminarea apelurilor internaţionale de intrare la numere geografice,  

numere independente de locaţie ale reţelei S.A.“Moldtelecom” FURNIZOR-ul achită 
echivalentul în lei a____ USD pe minut, calculat la rata de schimb a Băncii Naţionale a 
Moldovei din ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face facturarea.; 

2.1.13 Pentru terminarea apelurilor internaţionale de intrare la numere mobile ale reţelei 
S.A.“Moldtelecom” FURNIZOR-ul achită echivalentul în lei a ____ USD pe minut, calculat 
la rata de schimb a Băncii Naţionale a Moldovei din ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se 
face facturarea.” 

 
12. Punctul  2.2.3 va avea următorul cuprins:  
”2.2.3 Pentru terminarea în reţeaua FURNIZOR-ului a traficului internaţional de intrare, 

MOLDTELECOM achită echivalentul în Lei Moldoveneşti a ____ USD pe minut,  calculat la 
rata de schimb a Băncii Naţionale a Moldovei din ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se 
face facturarea.” 

 
IV. Anexa nr.8 la ” Acord de Interconectare” se se modifică după cum urmează: 
  
13. Punctul 3.1  va avea următorul cuprins: 

„3.1 Facturile emise de către Părţi conform acestei Anexe se vor achita în termen de 
30 de zile de la data transmiterii acestora.” 
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14. Punctul 3.2 se exclude. 

 
15. Punctul 3.3 va avea următorul cuprins: 

„3.2 Facturile pentru terminarea neautorizată a traficului descris în punctul 8.1 al 
Acordului conform pct.9 al Anexei nr.9 a Acordului, se vor achita în decurs de 15 zile de la 
data transmiterii acestora.” 

 
16. Anexa nr.6 la Oferta de Referinţă pentru Interconectare „Acord-tip pentru 

interconectare” se completează cu o anexă nouă Anexa nr.9 cu următorul cuprins: 
„Anexa nr.9. Procedura de constatare, demonstrare si constrângere a terminării  

neautorizate a apelurilor internaţionale de intrare 
1. Fiecare Parte va utiliza resursele tehnice proprii pentru a depista acţiunile descrise în 

pct.8.1 al Acordului. 
2. Părţile recunosc că pentru a determina acţiunile descrise la pct.8.1,  este necesară 

analiza statistică a apelurilor bazată pe numerele de origine şi destinaţie a apelurilor; 
3. Părţile convin că pot suspecta apariţia acţiunilor descrise la pct.8.1 al Acordului, dacă 

caracteristicile apelurilor ce provin de la numerele conectate la reţeaua oricărei Părţi întrunesc 
următoarele: 

- traficul generat de la o linie apelantă depăşeşte sarcina de 0,2 Erl în orele de vârf; 
- traficul generat de la linia apelantă dată are ca destinaţie o cantitate mare (mai mult 

decît media triplă a apelurilor) şi dispersată de numere. 
4. Părţile vor monitoriza şi se vor anunţa reciproc cu privire la suspectarea cazurilor 

descrise la pct.8.1 al Acordului. Partea care suspectează cealaltă Parte de asemenea acţiuni  
poate cere convocarea unei întâlniri, care să aibă loc nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare din data 
formulării cererii. Dacă Partea notificată nu dă curs cererii de întâlnire în termenul dat, 
acţiunile descrise la pct.8.1 al Acordului se consideră demonstrate. 

5. Partea care suspectează acţiunile descrise la pct.8.1 al Acordului va prezenta 
evidenţele de care dispune, conforme cu pct. 4 din această Anexă. Partea, care este suspectată 
de acţiuni în cauză, va  prezenta documente care să confirme sau să infirme aceste acţiuni. 

6. Părţile vor întocmi un Proces-verbal privind constatările în urma întâlnirii şi 
dovezilor prezentate de fiecare Parte, fie acestea comune sau separate. 

7. În cazul în care Părţile după întâlnire şi după dovezile prezentate de fiecare rămân pe 
poziţii divergente cu privire la existenţa acţiunilor descrise la pct.8.1 al Acordului, Partea care 
suspectă cealaltă Parte de acţiunile date se poate adresa  organelor competente pentru 
colectare de probe.  

8. Acţiunile descrise la pct.8.1 al Acordului se consideră demonstrate dacă: 
- ambele Părţi recunosc producerea acţiunilor descrise la pct.8.1 al Acordului în 

Procesul-verbal de la pct.6 al acestei Anexe sau prin orice alte documente; 
- deciziile unui organ competent confirmă producerea acţiunilor descrise la pct.8.1 al 

Acordului; 
- în condiţiile pct. 4 ultima frază din prezenta anexă. 
9. Dacă acţiunile descrise la pct.8.1 al Acordului sunt demonstrate în corespundere cu 

procedura prevăzută de punctele 1 - 8 din prezenta anexă, Partea din reţeaua căreia provine 
traficul are obligaţia să achite celeilalte Părţi, în baza unei facturi înaintate pentru traficul 
demonstrat de terminare neautorizată a apelurilor internaţionale de intrare. Pretenţiile date pot 
fi înaintate pentru traficul transmis pentru ultimele 7 zile consecutive premergătoare zilei în 
care, conform pct.4 al Procedurii, cealaltă Parte a fost notificată despre suspectarea acţiunilor 
date şi până la momentul stopării acţiunilor descrise la pct.8.1 al Acordului, conform tarifului 
stabilit pentru terminarea apelurilor internaţionale de intrare plus 50%.” 
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