SINTEZA RECOMANDĂRILOR
la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei pentru aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale
ANRCETI pentru anul 2019

Recomandări parvenite

Nr.

Poziţia ANRCETI

S.A. ”Moldcell”
1.

Efectuarea unei Analize a costurilor pentru portabilitate şi revizuirea Costurile pentru portabilitatea numerelor sunt
determinate în Condițiile tehnice și comerciale pentru
acestora în caz de necesitate.
implementarea portabilităţii numerelor în Republica
În conformitate cu p. 109 al Hotărârii CA ANRCETI nr. 34/2011 109 cu Moldova, aprobate prin Hotărârea Consiliului de
privire la aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor ce Administrație al ANRCETI nr. 8 din 26.02.2013.
prevede “Administratorul bazei de date centralizate va face publice Modificarea și completarea acestor Condiții urmează
metodologia de calcul a plăților percepute de la furnizori şi calculul a fi realizată conform procedurii prevăzute în
cuantumului acestor plăți, care trebuie sa fie suficient de detaliate pentru a se capitolul 12.
asigura ca furnizorii nu trebuie sa compenseze costuri altele decât costurile de
implementare, administrare, operare şi întreținere a bazei de date centralizate”.
În conformitate cu HCA ANRCETI 16/2013 cu privire la aprobarea Acorduluigeneral-tip de organizare, operare, administrare şi întreținere a bazei de date
centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în
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Republica Moldova se prevede următoarele:
“8.10 Administratorul, până la 1 ianuarie 2015, va face publică metodologia
de calcul a plăților percepute de la furnizori și, până la 31 martie 2015,
calculul cuantumului acestor plăți, care trebuie sa fie suficient de detaliate
pentru a se asigura ca furnizorii nu trebuie sa compenseze costuri altele decât
costuri de implementare, administrare, operare şi întreținere a NPCBD.
8.11 Administratorul va prezenta către ANRCETI şi va publica pe pagina sa de
Internet, anual, către data de 1 aprilie raportul de audit pentru anul
calendaristic precedent, emis de o organizație de audit aprobată de către
ANRCETI după consultare cu furnizorii, care să confirme respectarea de
către Administratorul NPCDB a obligațiilor sale prevăzute de legislația în
vigoare şi acordul încheiat cu Agenția.
8.12 În cazul în care în baza rapoartelor de audit anuale, începând cu anul
fiscal 2014, se constată că plățile lunare de implementare, operare,
administrare şi întreținere a NPCDB sunt excesive sau sub cost în raport cu
costurile de implementare, administrare, operare şi întreținere a NPCDB,
ANRCETI, în termen de 3 luni după prezentarea raportului de audit, va decide
vizând revizuirea plăților respective pentru aducerea acestora în conformitate
cu costurile respective.
8.13 În cazul în care Administratorul întârzie publicarea metodologiei sau a
calculului menționat la pct. 8.10 mai sus obligația de achitare a acestor plăți
se suspendă până la înlăturarea încălcării respective”.
2.

Analiza activităţii pe piața RM a prestatorilor de servicii OTT (other-the- Pentru reglementarea acestor servicii în limita unei
țări nu sunt exemple eficiente. Prin urmare,
top).
considerăm oportună examinarea acestei probleme
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Considerăm că activitatea acestor prestatori, precum și serviciile respective, printr-un efort regional, de exemplu european.
urmează a fi analizată sub aspectul impactului asupra sectorului de comunicaţii
şi concurenţei loiale cu furnizorii care prestează servicii de comunicaţii în mod
autorizat şi achită toate impozitele şi taxele locale.
3.

Contracararea acţiunilor fraudulente, inclusiv a terminației neautorizate a ANRCETI nu reglementează traficul telefonic
traficului telefonic originat în rețelele de comunicații electronice din originat în rețelele de comunicații electronice din
străinătate. Furnizorii stabilesc condiții comerciale în
străinătate.
baza contractelor negociate și semnate între ei. Ca
Considerăm că este necesară elaborarea unui Ghid care să stabilească cele mai obiectiv de activitate poate fi examinat ulterior.
bune practici de cooperare între furnizori şi respectiv furnizorii cu autorităţile
pentru a oferi furnizorilor mecanisme de apărare în cazul comiterii fraudelor în
domeniul comunicațiilor electronice, și, astfel, de a proteja și utilizatorii finali
de consecințele a unor astfel de acțiuni.

4.

Reglementarea tarifelor de interconectare în valută națională.

Chestiunea reglementării tarifelor de interconectare
în valută națională face parte din subiectele cuprinse
Luând în considerare faptul că tarifele pentru utilizatorii finali sunt stabilite în de piețele 3 și 7, care conform proiectului
lei, considerăm oportun și necesar de a stabili prețurile pentru terminația Programului sunt prevăzute pentru anul 2019 și nu
traficului național în valută națională și de a revizui în acest sens hotărârile cu vedem necesitatea examinării separate.
privire la impunerea furnizorilor a obligațiilor speciale preventive în legătură
cu puterea semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua de
telefonie mobilă și fixă, în special în partea ce ține de stabilirea prețurilor
pentru terminația traficului național.
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