la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informației cu privire la aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare
pentru anul 2021 de către ANRCETI

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Programului de elaborare a actelor de
reglementarea pentru anul 2021 de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţie (în
continuare Program), a fost expus spre consultare publică pe pagina web oficială a ANRCETI în perioada 25 noiembrie - 15 decembrie 2020
inclusiv. Pe parcursul perioadei de consultare publică, în adresa ANRCETI, a parvenit un aviz de la Î.M.”Orange Moldova” S.A. care include
4 recomandări. Recomandările au fost analizate și acceptate, după caz, acceptate de principiu și incluse, după cum urmează, în tabelul de
sinteza de mai jos.
Nr.

Recomandări parvenite

Poziţia
ANRCETI

Argumentarea poziţiei ANRCETI

Î.M.”Orange Moldova”S.A.
1.

Se propune completarea Programului cu
Nu se acceptă
Hotărârea comună a Consiliului de Administraţie al
ANRCETI şi CNPDCP cu privire la stabilirea
condiţiilor în care se permite derogarea prevăzută la
art. 77 alin. (1) din Legea nr. 241/2007. Prin
scrisoarea nr. 02-DRAS/1583 din 17.11.2020,
ANRCETI a informat Orange Moldova că va
colabora cu CNPDCP în vederea stabilirii acestor
condiţii.

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (3) din Legea nr.
241/2007, derogările prevăzute la alin.(1) şi (2) sânt permise
în condiţiile stabilite de organul de control (CNPDCP), cu
consultarea Agenţiei.
Prin urmare, CNPDCP, urmează să elaboreze acest document
și să-l consulte cu ANRCETI.

2.

Se propune completarea Programului cu
Se acceptă de ANRCETI va completa Programul cu documentul propus
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI
după aprobarea de către Guvern a proiectului Programului de
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3.

cu privire la modificarea condițiilor speciale-tip ale principiu
licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio
Proiectul Programului de management al spectrului
de frecvenţe radio pentru anii 2021-2025 prevede, la
pct. 1.1 al Planului de acţiuni privind realizarea
acestui Program, modificarea, cu acordul titularilor
actuali de drepturi de utilizare a frecvențelor, a
condițiilor speciale-tip ale licenței de utilizare a
canalelor sau frecvențelor radio, prin introducerea
actualizărilor și precizărilor de rigoare, astfel încât
acestea să ofere titularilor dreptul de a reutiliza
benzile pentru tehnologii mai noi, față de sistemele
actuale în aceste benzi.

management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 20212025, care va servi drept temei legal. Termenele de realizare a
acțiunilor respective vor fi cele stabilite în Planul de acţiuni
privind realizarea acestui Programului de management al
spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021-2025.

Se propune completarea Programului cu
Nu se acceptă
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI
”Cu privire la modificarea pct.5.1.2 al Condițiilor
tehnice și comerciale pentru implementarea
portabilității” și a pct.8.1 al Acordului general-tip de
organizare, operare, administrare și întreținere a bazei
de date centralizate pentru implementarea
portabilității numerelor în Republica Moldova,
aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al
ANRCETI nr.16 din 09.04.2013”

Prin Ordinul Directorului ANRCETI nr. 30 din 25.09.2019 a
fost instituit grupul de lucru pe subiectul portabilității
numerelor a cărui obiectiv a fost identificarea soluțiilor pentru
diminuarea tarifelor pentru portabilitatea numerelor.
În procesul de negociere, ÎCS. “NP Base” SRL a informat
ANRCETI că „Mediafon” UAB., serviciile căreia reprezintă
componenta determinantă în calculul tarifului pentru serviciul
de portabilitate (licența și mentenanța bazei de date
centralizate) este disponibilă să reducă costul serviciilor sale
în așa măsură care să permită scăderea tarifului pentru
serviciile de portabilitate pentru furnizorii din Republica
Moldova cu până la 10%, reducerea fiind considerată
insuficientă de către ANRCETI fapt despre care a fost
informat Administratorul BDC. Însă odată cu aprobarea Legii
nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a
activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative,
prin care a fost inclusă taxa de portabilitate în mărime de 50 la
sută din plata lunară de operare, administrare şi întreţinere a
bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea
portabilităţii numerelor, Administratorul BDC a informat
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4.

ANRCETI că reducerea tarifului pentru serviciile de
portabilitate nu poate fi pusă în discuție, ci dimpotrivă, este
necesară o majorare a tarifului. ANRCETI, totuși, a reușit să
obțină de la Administratorul BDC acordul (scrisoarea de
garanție) privind abținerea de la majorarea tarifului pentru
serviciile de portabilitate precum și întreprinderea măsurilor
necesare în vederea reducerii cheltuielilor sale și a costului
serviciilor incluse în calculul tarifului de portabilitate.
Astfel, intervenția propusă se consideră inoportună.
Se propune completarea Programului cu
Se
acceptă Proiectul Programului se completează în final cu un punct
Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI parțial
nou:
cu privire la aprobarea documentelor concursului
”8. Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI
pentru selectarea administratorului bazei de date
pentru aprobarea planului de acțiuni privind asigurarea
centralizate pentru implementarea portabilității
continuității serviciilor ce țin de realizarea portabilităţii
numerelor în Republica Moldova:
numerelor în Republica Moldova”.
privind aprobarea Procedurii de organizare şi
desfăşurare a concursului de selectare a
administratorului bazei de date centralizate pentru
implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în
Republica Moldova;
privind aprobarea Caietului de sarcini pentru
concursul de selectare a administratorului bazei de
date centralizate pentru implementarea şi realizarea
portabilităţii numerelor în Republica Moldova;
privind instituirea Comisiei de concurs pentru
selectarea administratorului bazei de date centralizate.

Director

Octavian RĂU
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