
      

 

         Page 1 
 
 

 

SINTEZA OBIECȚIILOR, PROPUNERILOR ȘI RECOMANDĂRILOR 

la proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind modificarea Obligaţiilor speciale preventive impuse furnizorilor 

de rețele de telefonie fixă și mobilă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele de telefonie fixă și mobilă 

 

Nr.                  Recomandări parvenite    Poziţia   

ANRCETI 

                  Argumentarea poziţiei 

ANRCETI 

 S.A”Orange Moldova”    

1.  Reducerea preţului maximal pentru furnizarea serviciului de terminare 

a apelurilor naţionale în reţelele de telefonie mobilă 

 

Proiectele de hotărâri menţionate mai sus prevăd reducerea preţului 

maximal pentru furnizarea serviciului de terminare a apelurilor naţionale în 

reţelele de telefonie mobilă din 01.04.2022 de la 0,00225 EURO/min (fără 

TVA) până la 0,002 EURO/min (fără TVA), cu pretinsul scop de a alinia 

acest preț la nivelul tarifelor maximale reglementate în interiorul Uniunii 

Europene prin art. 4 din Regulamentul delegat (UE) 2021/654 al Comisiei 

din 18 decembrie 2020.  

 

În acest context, Vă atragem atenţia asupra două aspecte: 

a) Conform art. 61 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice, 

Agenţia efectuează analiza pieţelor relevante în termen de 3 ani de la 

stabilirea unei măsuri anterioare privind pieţele respective, în scopul 

constatării existenţei concurenţei efective pe aceste pieţe. În mod 

excepţional, această perioadă poate fi prelungită cu cel mult 3 ani atunci 

când Agenţia a notificat Consiliul Concurenţei privind propunerea de 

Nu se acceptă Proiectele hotărârilor Consiliului de 

Administrație sunt fundamentate în baza art.6 

alin.(2) al Legii nr.241/2007 a comunicațiilor 

electronice și Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul României 

privind reducerea tarifelor de furnizarea 

serviciilor de roaming internațional și a celor 

de apeluri internaționale între cele două state, 

semnat la Chișinău la 11 februarie 2022, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

103/2022. 

De asemenea, ANRCETI menționează că prin 

proiectele date  nu are loc introducerea unor 

obligații noi sau modificarea celor existente. 

Astfel, în conformitate cu art.49 alin.(1) lit.g) 

și cu art.54 ale Legii nr.241/2007, ANRCETI, 

în urma unei analize de piață realizate în 

condiţiile legii, un furnizor este desemnat ca 
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prelungire, motivată corespunzător, iar Consiliul Concurenţei nu a ridicat 

obiecţii în termen de o lună de la notificare. În urma unei asemenea analize, 

Agenţia are dreptul să impună, să menţină, să modifice sau să revoce 

obligaţiile faţă de furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii 

electronice. 

 

Vă amintim că ultima dată Agenţia a modificat obligaţiile speciale 

preventive impuse furnizorilor de rețele de telefonie mobilă pe pieţele de 

terminare a apelurilor voce în reţelele de telefonie mobilă la 17.07.2020, 

când a redus preţul maximal pentru furnizarea serviciului de terminare a 

apelurilor naţionale în reţelele de telefonie mobilă din 01.09.2020 cu 54,2% 

(de la 0,00492 EURO/min (fără TVA) până la 0,00225 EURO/min (fără 

TVA). De la acea dată a trecut doar un an şi jumătate. 

b) Vă atragem atenţia că, potrivit art. 4 alin. (1) şi (2) lit. b) şi c) din 

Regulamentul nominalizat, furnizorii de servicii de terminare a apelurilor de 

voce în rețelele mobile pot aplica următoarele tarife maxime de terminare a 

apelurilor de voce în rețelele mobile: 

• de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2022 - 0,0055 

EURO/min; 

• de la 1 ianuarie 2023 până la 31 decembrie 2023 - 0,004 

EURO/min; 

• de la 1 ianuarie 2024 - 0,002 EURO/min. 

 

Prin urmare, actualul preţ maximal pentru furnizarea serviciului de 

terminare a apelurilor naţionale în reţelele de telefonie mobilă se încadrează 

în plafonul stabilit pentru anii 2022 şi 2023 prin art. 4 din Regulamentul 

delegat (UE) 2021/654 al Comisiei din 18 decembrie 2020.  

De remarcat că nici o ţară din Uniunea Europeană nu a redus tarifele 

de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile sub plafoanele stabilite 

având putere semnificativă pe o piaţă 

relevantă, poate impune în sarcina acestui 

furnizor obligația ce vizează recuperarea 

investiţiilor, controlul tarifelor şi 

fundamentarea lor în funcţie de costuri.  

Asemenea obligații au fost aplicate 

furnizorilor de rețele fixe și mobile în urma 

analizei piețelor de terminare a apelurilor 

voce în reţelele proprii de telefonie fixă și 

mobile, începând cu anul 2010. 

Ulterior, urmare a revizuirii iterative în anii 

2012, 2014, 2016 și 2019 a condițiilor 

concurențiale pe piețele date în cadrul unui 

ciclu de analize de piață, obligația dată a fost 

re-confirmată de ANRCETI prin păstrarea ei.  

Obligația dată presupune orientarea preţurilor 

pentru furnizarea serviciului de terminare a 

apelurilor naționale în propria reţea de 

telefonie mobilă la costul incremental (LRIC).  

Având în vedere Regulamentul delegat (UE) 

2021/654 al Comisiei din 18 decembrie 2020, 

prin care a fost stabilit nivelul maxim al 

acestor tarife la nivel european, bazat pe 

studiul comandat de Comisia Europeană 

asupra costului LRIC al serviciului de 

terminare în rețele mobile, ANRCETI găsește 

necesar să alinieze tariful maximal pentru 

serviciul de terminare a apelurilor naționale în 

rețea mobilă la nivelul stabilit în 

https://anrceti.md/furnizori_retele_tm
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prin art. 4 din Regulamentul Delegat (UE) 2021/654 al Comisiei din 18 

decembrie 2020. Cipru şi Suedia aplică tarife sub plafoanele stabilite pentru 

anii 2022 şi 2023, numai din cauză că Regulamentul în cauză nu permite 

creşterea tarifelor naţionale stabilite anterior adoptării acestui Regulament (a 

se vedea recitalul 23).   

În acelaşi timp, în conformitate cu art. 1 alin. (4) din acelaşi 

Regulament, art. 4 din Regulamentul Delegat (UE) 2021/654 al Comisiei din 

18 decembrie 2020 se aplică, de asemenea, apelurilor care provin de la 

numere din țări terțe și care sunt efectuate către numere din Uniune în cazul 

în care un furnizor de servicii de terminare a apelurilor de voce dintr-o țară 

terță aplică apelurilor care provin de la numere din Uniune tarife de 

terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile egale sau mai mici decât 

tarifele maxime de terminare a apelurilor prevăzute la art. 4 pentru 

terminarea apelurilor în rețelele mobile, pentru fiecare an și pentru fiecare 

stat membru, pe baza tarifelor aplicate sau propuse de furnizorii de servicii 

de terminare a apelurilor de voce din țări terțe furnizorilor de servicii de 

terminare a apelurilor de voce din Uniune. Cu alte cuvinte, pentru a putea 

beneficia de tarifele maxime de terminare a apelurilor prevăzute la art. 4 

pentru apelurile care provin de la numere din Republica Moldova și care sunt 

efectuate către numere din Uniune, Republica Moldova nu are nevoie să 

reducă actualul preţ maximal pentru furnizarea serviciului de terminare a 

apelurilor naţionale în reţelele de telefonie mobilă până la 01.01.2024.  

c) Totodată, art. 5 din Acordul între Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul României privind reducerea tarifelor de furnizarea serviciilor de 

roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state, 

semnat la Chișinău la 11 februarie 2022 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 103/2022, prevede că fiecare Parte depune diligențe, în conformitate cu 

legislația națională, pentru ca operatorii de rețele din propria jurisdicție să 

aplice pentru terminarea în propria rețea a apelurilor ce provin de la numere 

Regulamentul delegat, inclusiv având în 

vedere că reducerea tarifului reprezintă circa 

11% față de tariful actual sau 0,025 

Eurocenți/minut. Reducerea dată este 

substanțial mai mică în mărime față de 

reducerile precedente și față de reducerile 

prevăzute prin Regulamentul delegat (UE) 

2021/654 al Comisiei din 18 decembrie 2020 

pentru perioada de tranziție, ANRCETI 

găsește propria măsură drept proporționată. 

Această măsură este luată, în mod sincronizat, 

și în privința tarifului pentru serviciul de 

terminare a apelurilor naționale în rețea fixă, 

având în același timp în vedere necesitatea 

evitării apariției unei situații de discriminare 

prin preț a furnizorilor naționali la terminarea 

apelurilor naționale în raport cu terminarea 

apelurilor internaționale reglementate printr-

un acord internațional. 
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din celălalt Stat tarife care nu pot depăși tarifele reglementate la nivel 

european pentru terminarea apelurilor în rețelele mobile din România, adică:  

• de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2022 - 0,0055 

EURO/min; 

• de la 1 ianuarie 2023 până la 31 decembrie 2023 - 0,004 

EURO/min; 

• de la 1 ianuarie 2024 - 0,002 EURO/min. 

 

Prin urmare, nu există niciun imperativ, legat fie de alinierea la nivelul 

tarifelor maximale reglementate în interiorul Uniunii Europene, fie de 

punerea în aplicare a Acordului de roaming între Republica Moldova şi 

România, pentru reducerea actualului preţ maximal pentru furnizarea 

serviciului de terminare a apelurilor naţionale în reţelele de telefonie 

mobilă până la 01.01.2024. În acest context, insistăm că această reducere să 

producă efecte abia din 01.01.2024. 

 

Vă amintim că, potrivit art. 8 alin. (8) din Legea comunicaţiilor 

electronice, acţiunile întreprinse de Agenţie trebuie să fie proporţionale cu 

obiectivele specificate în prezentul articol. De asemenea, art. 48 alin. (4) şi 

art. 49 alin. (2) din aceeaşi Lege cer ca obligaţiile speciale preventive impuse 

de Agenţie, inclusiv cele cu privire la controlul tarifelor, să fie, în funcţie de 

specificul problemei identificate, justificate (obiective) şi proporţionale. La 

fel, art. 29 Cod administrativ stabileşte că: 

„(1) Orice măsură întreprinsă de autorităţile publice prin care se afectează 

drepturile sau libertăţile prevăzute de lege trebuie să corespundă 

principiului proporţionalităţii. 

(2) O măsură întreprinsă de autorităţile publice este proporţională dacă: 

a) este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuternicirii 

atribuite prin lege; 
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b) este necesară pentru atingerea scopului; 

c) este rezonabilă. 

(3) Măsura întreprinsă de autorităţile publice este una rezonabilă dacă 

ingerinţa produsă prin ea nu este disproporţională în raport cu scopul 

urmărit.” 

 

Aşa cum am remarcat mai sus, reducerea preţului maximal pentru 

furnizarea serviciului de terminare a apelurilor naţionale în reţelele de 

telefonie mobilă până la 01.01.2024 nu este necesară pentru atingerea 

scopului declarat de Agenţie şi, prin urmare, reprezintă o ingerinţă 

disproporţionată. 

 

2.  Obligația de a oferi serviciul de terminare în propria rețea mobilă a 

apelurilor provenite de la resurse de numerotare ale unui stat sau ale 

unor state 

 

Proiectele de hotărâri menţionate mai sus prevăd obligația de a oferi 

serviciul de terminare națională în proprie rețea a apelurilor provenite de la 

resurse de numerotare ale unui stat sau ale unor state, cu care există încheiat 

acord internațional care presupune reglementarea serviciului de terminare 

națională a apelurilor provenite de la numere ale acestor state și de către care 

se aplică, față de apelurile provenite de la numere ale Republicii Moldova, 

prevederile  Regulamentului delegat (UE) 2021/654 al Comisiei din 18 

decembrie 2020. Obligația dată apare independent de faptul, dacă solicitantul 

are calitatea de furnizor sau dacă este un operator de rețea din statul sau 

statele, cu care este încheiat acordul în cauză. 

 

Această normă este confuză: 

• Nu este clar ce se înţelege prin serviciul de terminare națională; 

Se acceptă 

parțial 

Punctul dat a fost adaptat reieșind din 

propunerea Î.M.”Orange Moldova”S.A. și 

luând în considerare comentariul 

Î.M.”Moldcell”S.A. la punctul dat. 
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• Nu este specificat tipul de reţea în care se oferă serviciul de 

terminare; 

• Nu este specificat că Republica Moldova trebuie să fie parte la 

acordul internaţional în cauză; 

• Nu este clar ce se înţelege prin acord internațional care presupune 

reglementarea serviciului de terminare națională a apelurilor 

provenite de la numere ale acestor state; 

• Nu este clar dacă serviciul respectiv poate fi solicitat de o persoană 

care nu este nici furnizor, nici operator de reţea din statul sau statele 

cu care este încheiat acordul în cauză. 

 

Din acest motiv, se propune următoarea redacţie a punctului respectiv: 

 

“3/1. Prin derogare de la prevederile pct.2 și pct.3, Furnizorul-ofertant are 

obligația să ofere serviciul de terminare națională în proprie rețea mobilă a 

apelurilor provenite de la resurse de numerotare ale unui stat sau ale unor 

state, cu care există Republica Moldova are încheiat acord internațional care 

presupune reglementarea serviciului de terminare națională a apelurilor 

provenite de la numere ale acestor state și de către care se aplică privind 

aplicarea reciprocă, față de apelurile provenite care provin de la numere ale 

Republicii Moldova şi care sunt efectuate către numere din propriul stat şi 

vice versa, a prevederilor Regulamentului delegat nr.654/2021 de completare 

a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului prin 

stabilirea unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor 

de voce în reţelele mobile şi a unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de 

terminare a apelurilor de voce în reţelele fixe (în continuare - Regulamentul 

delegat). Obligația dată apare independent de faptul, dacă solicitantul are 

calitatea de furnizor sau dacă este un operator de rețea din statul sau statele, 

cu care este încheiat acordul în cauză.„; 
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3.  Obligația de a oferi serviciul de terminare în propria rețea mobilă a 

apelurilor provenite de la resurse de numerotare ale unui stat sau ale 

unor state la tarif naţional 

 

Proiectele de hotărâri menţionate mai sus prevăd obligația de a oferi 

serviciul de terminare în proprie rețea a apelurilor provenite de la resurse de 

numerotare ale unui stat sau ale unor state, cu care există încheiat acordul 

internațional prevăzut la pct. 3/1, la preţuri ce nu depăşesc preţul maximal 

pentru furnizarea serviciului de terminare a apelurilor naţionale în reţelele de 

telefonie mobilă. 

 

Această prevedere nu are temei legal. 

 

În general, Agenţia nu este abilitată prin lege să impună obligaţii 

privind asigurarea interconectării reţelelor şi controlul tarifelor pentru 

serviciul de terminare în proprie rețea a apelurilor provenite de la resurse de 

numerotare ale unui stat sau ale unor state, în cazul în care solicitantul nu 

este furnizor autorizat conform legislaţiei Republicii Moldova (a se vedea 

art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea comunicaţiilor electronice). 

 

Potrivit notei informative, proiectele de hotărâri în cauză au fost 

elaborate în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea comunicaţiilor electronice, în 

vederea implementării Acordului între Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul României menţionat mai sus. 

 

Însă, conform art. 5 alin. (2) din acest Acord, ANRCETI depune 

diligențe pentru adoptarea și punerea în aplicare a unui cadru normativ, prin 

Se acceptă 

parțial 

A fost acceptat și expus într-o nouă redacție 

pct.361, prin care tariful maximal pentru 

terminarea apelurilor menționate la p.31 este 

legat de tariful maximal prevăzut de 

Regulamentul delegat nr.654/2021, similar 

formulei din propunerea Î.M.”Orange 

Moldova”.S.A. 

Totodată, urmare a modificării făcute, pct.362 

și-a pierdut rolul și a fost exclus din proiect. 
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care operatorii de rețele de pe teritoriul Republicii Moldova să aibă obligația 

să aplice pentru terminarea în propria rețea a apelurilor ce provin de la 

numere din România tarife care nu pot depăși tarifele reglementate la nivel 

european pentru terminarea apelurilor în rețelele mobile, respectiv în rețelele 

fixe din România, după caz, atât în situația interconectării directe, cât și a 

celei în care sunt utilizate servicii de tranzit internațional. Aceste tarife sunt: 

• de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2022 - 0,0055 

EURO/min; 

• de la 1 ianuarie 2023 până la 31 decembrie 2023 - 0,004 

EURO/min; 

• de la 1 ianuarie 2024 - 0,002 EURO/min. 

 

Prin urmare, punerea în aplicare a Acordului nominalizat nu necesită 

impunerea obligației menţionate mai sus.  

 

În acest context, se propune următoarea redacţie a pct. 36/1: 

 

“36/1. În cazul existenței unui acord internațional menționat la pct.3/1, 

Furnizorul-ofertant are obligația prestării serviciului de terminare în proprie 

rețea mobilă a apelurilor menționate la pct.3/1 care provin de la numere ale 

statului sau statelor, cu care este încheiat acordul în cauză, la prețuri ce nu 

depășesc nivelul celui stabilit la pct.36 în acordul respectiv.” 

 

Totodată, pentru a proteja furnizorii autohtoni în cazul în operatorul 

sau operatorii de rețea din statul sau statele, cu care este încheiat acordul, 

aplică preţuri ce depăşesc nivelul celui stabilit în acordul respectiv, inclusiv 

nivelul tarifului maxim unic la nivelul Uniunii Europene de terminare a 

apelurilor de voce în rețelele mobile prevăzut de Regulamentul delegat, se 

propune modificarea pct. 36/2, după cum urmează: 



      

 

         Page 9 
 
 

 

 

“36/2. Prin derogare de la prevederile pct.36/1, Furnizorul-ofertant poate 

depăși nivelul prețului prevăzut la pct.36/1, în limitele tarifului maxim unic 

la nivelul Uniunii Europene de terminare a apelurilor de voce în rețelele 

mobile prevăzut de Regulamentul delegat, dacă această măsură tarifară este 

stabilită pentru orientarea spre paritate cu prețurile pentru servicii similare 

aplicate de operatorul sau operatorii de rețea din statul sau statele, cu care 

este încheiat acordul.„. 

 

4.  Obligația de a oferi serviciul de terminare în propria rețea fixă a 

apelurilor provenite de la resurse de numerotare ale unui stat sau ale 

unor state 

 

Pentru motivele expuse mai sus, se propune următoarea redacţie a pct. 

3/1 şi 3/2: 

 

“3/1. În cazul existenței unui în care Republica Moldova are încheiat acord 

internațional cu unul sau mai multe state care presupune reglementarea 

serviciului de terminare națională a apelurilor provenite de la numere ale 

acestor state și de către care se aplică privind aplicarea reciprocă, față de 

apelurile provenite care provin de la numere ale Republicii Moldova şi care 

sunt efectuate către numere din propriul stat şi viceversa, a prevederilor 

Regulamentului delegat nr.654/2021 de completare a Directivei (UE) 

2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea unui tarif 

maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în reţelele 

mobile şi a unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor 

de voce în reţelele fixe (în continuare - Regulamentul delegat), Furnizorul-

ofertant are obligația prestării serviciului de terminare în proprie rețea fixă a 

apelurilor menționate care provin de la numere ale statului sau statelor, cu 

Se acceptă 

parțial. 

Au fost efectuate modificările 

corespunzătoare.  
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care este încheiat acordul în cauză, la prețuri ce nu depășesc nivelul celui 

stabilit la pct.3 în acordul respectiv. 

 

3/2. Prin derogare de la prevederile pct.3/1, Furnizorul-ofertant poate depăși 

nivelul prețului prevăzut la pct.3/1, în limitele tarifului maxim unic la nivelul 

Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe prevăzut de 

Regulamentul delegat, dacă această măsură tarifară este stabilită pentru 

orientarea spre paritate cu prețurile pentru servicii similare aplicate de 

operatorul sau operatorii de rețea din statul sau statele, cu care este încheiat 

acordul.„.”  

 

Orange Moldova rămâne deschisă pentru a continua dialogul cu ANRCETI, 

în vederea creării unui spaţiu de comunicaţii comun cu Uniunea Europeană 

şi facilitării legăturilor economice şi sociale între Uniunea Europeană şi 

Republica Moldova, inclusiv legăturilor populaţiei Republicii Moldova cu 

diaspora.    

 

 S.A.”Moldcell”   

1.  La pct. 31 Moldcell recomandă excluderea sintagmei ”Prin derogare de la 

prevederile pct.2 și pct.3”, fiindcă conținutul punctului are menirea să 

completeze punctele 2 și 3 fără să deroge. 
 
 

 

Se acceptă    

2.  La pct. 31 a se exclude cuvântul ”națională” și a se expune în următoarea 

redacție: Furnizorul-ofertant are obligația să ofere serviciul de terminare 

națională în proprie rețea a apelurilor provenite de la resurse de numerotare 

ale unui stat sau ale unor state, cu care există încheiat acord internațional 

Se acceptă A fost introdusă modificarea respectivă, luând 

în considerare și comentariul Î.M.”Orange 

Moldova”S.A. la acest punct. 
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care presupune reglementarea serviciului de terminare națională a apelurilor 

provenite de la numere ale acestor state. 
 

3.  Referitor la noțiunile” de furnizor” și ”operator”, utilizate în Anexă, dorim să 

menționăm următoarele:  

a. Legea comunicațiilor electronice 241/2007, în art. 1, definește 

noțiunea de furnizor ca fiind - persoană fizică sau juridică, înregistrată în 

Republica Moldova, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în 

furnizarea unei reţele sau servicii de comunicații electronice;  

b. Punctul 1 din Anexa la Hotărârea CA 78 din 23 decembrie 2010 

utilizează noțiunea de furnizor în sensul prevăzut de Legea 241/2007. 

c. Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României 

privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional 

și a celor de apeluri internaționale între cele două state utilizează doar 

noțiunile de ”operator de rețele”, ”operator de rețele mobile” și ”solicitant”.  

Reieșind din cele expuse, credem că noțiunile utilizate trebuie să fie 

coroborate și utilizate corect pentru a exclude ambiguitățile. Astfel, 

propunem reformularea textului original în modul următor:  

”Obligația dată apare independent de faptul, dacă solicitantul are calitatea de 

furnizor sau dacă este un operator de rețea din statul sau statele, cu care este 

încheiat acordul în cauză.” prin excluderea sintagmelor ”independent de 

faptul” și ”furnizor sau dacă este un”. 
 
 

Se acceptă 

parțial 

Obligația de a oferi serviciul de terminare în 

proprie rețea mobilă a apelurilor provenite de 

la numere ale unui stat sau ale unor state, cu 

care Republica Moldova are încheiat un acord 

internațional, se referă atât în cazul primirii 

apelurilor date de la operatorii de rețele din 

statul sau statele, cu care este încheiat acordul 

în cauză, cât și în cazul primirii apelurilor 

respective prin intermediul furnizorilor din 

Republica Moldova. 

4.  Propunem completarea punctului 31 cu următoarea prevedere: În cazul în 

care solicitantul nu este operator de rețea, obligația furnizorului ofertant nu 

se răsfrânge asupra apelurilor provenite din alte țări sau scenarii de rutare 

decât cele prevăzute de acordul în cauză. 
 

Nu se acceptă Sintagma apeluri provenite de la resurse de 

numerotare ale unui stat sau ale unor state, 

cu care Republica Moldova are încheiat 

acord internațional, folosită în proiectele 

hotărârilor Consiliului de Administrație nu 
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cuprinde apelurile provenite din alte țări, 

decât cele cu care Republica Moldova are 

încheiat acord internațional.  

Totodată, prevederile proiectelor nu prevăd 

careva reglementări, inclusiv de natură 

tarifară, ale raporturilor furnizorului cu putere 

semnificativă cu operatorii care nu au 

calitatea de furnizor (cei naționali), sau cea de 

operator de rețea din statul cu care este 

încheiat Acordul. Prin urmare, aceste relații 

rămân a se supune acordului comercial între 

părți. 

În privința apelurilor provenite de la numere 

ale statului sau statelor cu care Republica 

Moldova are încheiat un acord internațional 

respectiv, dar efectuate în timpul aflării în 

rețelele altor state (în roaming) și adresate 

rețelelor din Republica Moldova, acestea vor 

cădea sub incidența reglementărilor propuse 

dacă vor fi transmise furnizorului cu putere 

semnificativă pentru terminare în rețeaua sa 

de către un furnizor sau de către un operator 

de rețea din statul cu care este încheiat 

acordul, sau nu vor cădea sub incidența 

reglementărilor propuse, dacă vor fi transmise 

de un alt operator. 

 S.A”Moldtelecom”   
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1.  Prin prezenta, dorim să aducem la cunoștință poziția S.A.”Moldtelecom” pe 

marginea proiectelor de hotărâri ale Consiliului de Administrație privind 

modificarea Obligațiilor speciale preventive impuse furnizorilor de rețele de 

telefonie fixă și mobile, dar în special asupra proiectului HCA al ANRCETI 

privind modificarea Obligațiilor speciale preventive ce se impun 

S.A.”Moldtelecom”, aprobate prin HCA al ANRCETI nr. 60 din 23.12.2010. 

Astfel, conform proiectelor sus menționate, ANRCETI a venit cu inițiativa 

de aliniere, începând cu 01.04.2022, a tarifelor maximale pentru furnizarea 

serviciului de terminare a apelurilor în rețele mobile și fixe din Republica 

Moldova la nivelul tarifelor maximale reglementate în interiorul Uniunii 

Europene prin Regulamentul Delegat (UE) 2021/654 al Comisiei din 18 

decembrie 2020, art. 4-5. Prin urmare, proiectele de hotărâri prevăd stabilirea 

tarifului de terminare în rețele mobile la 0,2 eurocent/minut (în coborâre de 

la 0,225 eurocent/minut), iar în rețele fixe la 0,07 eurocent/minut (în 

coborâre de la 0,225 eurocent/minut). Aici urmează să se precizeze nu doar 

că sunt în coborâre, dar cu câte unități sunt în coborâre or, dacă în cazul 

rețelelor mobile micșorarea este una tolerantă, atunci în cazul rețelelor fixe 

aceasta este una dezastruoasă, fiind în coborâre de peste 3 ori! 

 

Cu referire la justificarea măsurii alinierea tarifelor maximale pentru 

furnizarea serviciului de terminare a apelurilor în rețele mobile și fixe 

din Republica Moldova la nivelul tarifelor maximale reglementate în 

interiorul Uniunii Europene. 

În pofida acestor modificări drastice, în nota sa informativă, ANRCETI 

s-a limitat a constata alinierea tarifelor naționale la cele din interiorul UE, 

fără a face, cel puțin, o analiză superficială privind impactul propunerii sale 

asupra furnizorilor de telefonie fixă. Astfel, apreciem că, în definitiv, singura 

justificare a propunerii este alinierea tarifelor, fără o demonstrație empirică a 

necesității unor asemenea măsuri pentru piața națională. 

Nu se acceptă Având în vedere Regulamentul delegat (UE) 

2021/654 al Comisiei din 18 decembrie 2020, 

bazat pe studiul comandat de Comisia 

Europeană asupra costului LRIC al serviciului 

de terminare în rețele fixe, prin care a fost 

stabilit nivelul maxim al acestor tarife la nivel 

european începând cu 01.01.2022, ANRCETI 

găsește necesar să se alinieze acestei concluzii 

privind nivelul costului LRIC pentru serviciul 

dat și, în baza prevederii art.54 alin.(2), să 

stabilească tariful maximal pentru serviciul de 

terminare a apelurilor naționale în rețea fixă la 

nivelul respectiv. Această măsură este luată în 

regim sincronizat și în privința tarifului pentru 

serviciul de terminare a apelurilor naționale în 

rețea mobilă, având în același timp în vedere 

necesitatea evitării apariției unei situații de 

discriminare prin preț a furnizorilor naționali 

la terminarea apelurilor naționale în raport cu 

terminarea apelurilor internaționale 

reglementate printr-un acord internațional, 

începând de la aplicarea unui asemenea acord. 

ANRCETI atrage atenția asupra faptului că, în 

procesul consultării costurilor serviciilor de 

terminare a apelurilor în rețea mobilă și fixă 

prezentate de un furnizor în 2019 și aprobării 

măsurile precedente din 17.07.2020, nu a 

găsit posibil să cadă de acord cu estimarea 

costului serviciului de terminare în rețea fixă 
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Reamintim că, art.57 alin.1 al Legii n.241/2007 prevede că, Agenția, în 

baza principiilor stabilite de legislația privind protecția concurenței, 

identifică piețele relevante și efectuează analize de piață pe aceste piețe în 

scopul determinării faptului dacă piața relevantă este suficient de 

competitivă si al impunerii, menținerii, modificării ori retragerii obligațiilor 

speciale preventive (ex ante). Aceasta a fost practica aplicată de autoritatea 

de reglementare pentru cele 5 iterații petrecute până în prezent astfel că, 

actuala derogare de la această procedură nu este justificată. 

La rândul său, p.57 al Regulamentului cu privire la identificarea și 

analiza pieței stabilește că la efectuarea analizei pieței nr.55/2008, Agenția 

va estima evoluțiile viitoare în structura și în funcționarea pieței relevante, pe 

baza condițiilor existente pe piață. Agenția va stabili dacă piața prezintă sau 

nu caracteristici care să determine evoluția acesteia către o concurență 

efectivă, adică dacă lipsa concurenței efective este pe termen lung, luând în 

considerare evoluțiile presupuse sau previzibile ale pieței pe o perioadă 

rezonabilă de timp. Durata acestei perioade va reflecta caracteristicile 

specifice ale pieței și data preconizată pentru efectuarea următoarei analize a 

pieței relevante de către Agenție. Agenția va lua în considerare informația 

privind situația anterioară în cazul în care această informație este relevantă 

pentru evoluțiile pieței în viitorul previzibil. 

Lipsa acestei etape de analiză a pieței reprezintă o încălcare a 

dispozițiilor Legii 241/2007 și a Regulamentului nr.55/2008.  

Totodată, opinăm că, semnarea Acordului între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul României privind reducerea tarifelor de furnizare a 

serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între 

cele două state, nu reprezintă un temei justificat de a modifica ratele de 

terminație pentru apelurile naționale. Acordul de roaming reprezintă un act 

politic îndreptat spre o apropiere mai mare între cele două state și în 

definitiv, nu “forțează” Agenția să transforme o excepție într-o regulă 

prezentată de furnizor, aceasta depășind 

esențial orice comparare cu bunele practici 

bazate pe modele de calcul LRIC al 

costurilor. Din aceste considerente, până la 

identificarea nivelului efectiv al costului 

eficient al serviciului de terminare în rețea 

fixă, bazat pe un model LRIC, ANRCETI a 

adoptat în 17.07.2020 reducerea doar a 

tarifului pentru serviciul de terminare a 

apelurilor în rețea mobilă, până la nivelul 

tarifului respectiv de atunci pentru terminare 

în rețea fixă. 

Reducerea tarifară propusă pentru serviciul de 

terminare în rețea fixă, având un caracter 

amânat dar previzibil, este în mărime 

comparabilă cu reducerile tarifelor maximale 

prevăzute pentru perioada de tranziție de 

Regulamentul delegat (UE) 2021/654 al 

Comisiei din 18 decembrie 2020 (0,155 

eurocent/minut, comparat cu 0,15 

eurocent/minut în Regulamentul delegat 

prevăzut pentru reducerea tarifului de 

terminare în rețele mobile). 

Prin urmare, ANRCETI găsește măsura 

planificată drept una proporționată și 

rezonabilă. 
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generală prin alinierea tarifelor de terminație la nivel național celor aplicabile 

în UE. Astfel, la această etapă, opinăm că Agenția ar fi putut să se limiteze la 

punerea în aplicare a Acordului interstatal, intervenția asupra tarifelor la 

nivel național, urmând să se petreacă în urma unei analize de piață în 

termenii planificați.  

La capitolul dat, consemnăm că Programul de elaborare a actelor de 

reglementare pentru anul 2022 de către ANRCETI nu prevede revizuirea și 

modificarea Obligațiilor speciale preventive ce se impun furnizorilor de 

rețele de telefonie fixe, conform cărora să se modifice prețul maximal de 

terminare a apelurilor naționale în propriile rețele de telefonie.  

În cazul în care Agenția dorește să pună în aplicare Regulamentul 

delegat nr. 654/2021 atunci, urmează să țină cont și de considerentele 

Directivei (UE) 2018/1972. 

Astfel, obligațiile impuse trebuie să se bazeze pe natura problemei 

identificate, să fie proporționale, ținând seama, acolo unde este posibil, de 

costuri și de beneficii și să fie justificate din perspectiva obiectivelor 

stabilite. Or, în cazul acestei diminuări drastice a ratelor de terminație la 

nivel național nu s-a ținut cont, nici de problemele identificate, nici de 

costurile furnizorilor și cu atât mai mult nu au fost justificate.  

Prin urmare, ținând cont de criticile sus aduse, considerăm că 

autoritatea de reglementare nu a justificat nici prin prevederi legale, dar nici 

prin analiza situației reale de pe piața națională de terminare a apelurilor în 

propriile rețele necesitatea aplicării măsurii de reducere a ratelor de 

terminare la nivel național, cu alinierea acestora la ratele aplicabile în UE. 

2.  Cu referire la aplicarea, începând cu data de 01.04.2022, a măsurii 

de aliniere a tarifelor maximale pentru furnizarea serviciului de 

terminare a apelurilor în rețele mobile și fixe din Republica Moldova la 

nivelul tarifelor maximale reglementate în interiorul Uniunii Europene. 

Ne vedem forțați să atragem atenția ANRCETI că, reglementările UE 

Nu se acceptă ANRCETI a aplicat pante de glisare pentru 

nivelul maxim al tarifelor de terminare a 

apelurilor în rețele mobile și fixe, începând 

din 01.01.2011. Măsura planificată de 

stabilire a tarifului maximal pentru serviciul 
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spre care se tinde s-au făcut în urma unor profunde analize de piață, inclusiv 

analiza impactului asupra furnizorilor. Este o practică generală și îndelungată 

a autorităților de reglementare din Uniunea Europeană de a implementa 

reducerile de preț pentru terminarea apelurilor nu instantaneu, ci prin 

implementarea unei așa-numite „pantă de glisare”, care permite ajustare 

treptată și graduală a tarifelor de terminare.  

Astfel, până a se ajunge la stabilirea pentru prima dată a tarifelor 

unice la nivel European Comisia a ținut seama de informațiile privind piața 

furnizate de OAREC, de autoritățile naționale de reglementare sau, în mod 

direct, de întreprinderile care furnizează rețele și servicii de comunicații 

electronice. Totodată, aceasta a permis aplicarea unor perioade de tranziție, 

pentru a da posibilitatea efectuării de ajustări în statele membre în care acest 

lucru a fost necesar pe baza tarifelor impuse anterior.  

La rândul său, Regulamentul delegat dispune că, în cazul în care 

tarifele medii actuale de terminare a apelurilor de voce în Uniune sunt 

semnificativ mai mari decât tarifele care urmează să fie impuse în viitor, și 

anume tarifele unice la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce 

care sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor stabilite în prezentul 

regulament, ar trebui să se aplice o reducere treptată, care este o practică 

de reglementare comună. În astfel de cazuri, reducerea treptată ar trebui să 

ofere un instrument eficace pentru a facilita aplicarea unor tarife mai mici, 

în conformitate cu principiul proporționalității. 

Cu regret, în pofida practicilor sale anterioare, Agenția propune 

stabilirea imediată a noului preț maximal de terminare a apelurilor în rețelele 

fixe, fără a avea în vedere impactul asupra jucătorilor din piață, cu atât mai 

mult că, există indicii puternici că introducerea imediată a acestui tarif ar 

produce perturbări esențiale pentru furnizori, care vor fi determinați să 

subvenționeze și mai mult serviciul de telefonie fixă din cauza costurilor 

excesive neacoperite (la acest subiect se va revenim mai jos).  

de terminare în rețea fixă la nivel de 0,07 

eurocent/minut, de la 0,225 eurocent/minut, 

constituie o reducere de 0,155 eurocent, ceea 

ce corespunde sau este mai mic decât valorile 

absolute ale reducerilor de tarife maximale 

respective, implementate la etapele 

precedente. Prin urmare, ANRCETI, având în 

vedere aceasta și din considerentul evitării 

discriminării prin preț a serviciilor de 

terminare a apelurilor cu origine națională, nu 

găsește necesară amânarea reducerii tarifului 

maximal pentru serviciul de terminare în rețea 

fixă sau reducerea acestui pe etape ulterioare.  
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Atragem atenția că, pentru operatorii din UE aceste măsuri nu au fost 

atât de periculoase întrucât aceștia deja erau trecuți printr-un proces îndelung 

de reducere graduală a ratelor de terminație. Chiar și așa, Comisia a 

considerat că reducerea trebuie aplicată în mod treptat, inclusiv din cauza 

excluderii unui risc potențial de creștere a prețurilor cu amănuntul. Or, în 

acest moment, o astfel de situație se înregistrează pe piața națională a 

serviciilor de telefonie mobilă, acolo unde, tarifele cu amănuntul pentru 

apelurile în afara rețelei, deja sunt în creștere. 

Revenind la Regulamentul delegate și tarifele de terminare a 

apelurilor de voce în rețelele fixe Comisia a apreciat drept justificată 

acordarea unei perioade de tranziție care să permită o ajustare treptată a 

respectivelor tarife pentru țările unde acestea sunt semnificativ mai mari 

decât tariful maxim unic de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe la 

nivelul Uniunii. Or, în cazul R. Moldova, când actualul FTR este chiar mai 

mare decât tariful maxim unic de terminare a apelurilor de voce în rețelele 

fixe plus 25 % din cadrul Uniunii, aplicarea unei perioade de tranziție este 

mai mult decât justificată, chiar imperios necesară. Totodată, în UE 

reducerile s-au încadrat la o valoare de cca 20% pe când, în R. Moldova, 

ANRCETI propune o scădere imediată a FTR-lui cu 69%.  

Reieșind din riscul eminent de a produce pierderi enorme pentru 

furnizorii de rețele de telefonie fixă, care vor duce inevitabil la anularea 

oricăror investiții în menținerea și, cu atât mai mult, în dezvoltarea rețelelor 

de telefonie fixă, solicităm abordarea antenat a subiectului dat și aplicarea 

unor măsuri de reglementare mai temperate, cu aplicarea unor reduceri 

graduale de maxim 20% din tariful actual. Solicităm respectuos autorității de 

reglementare să facă uz de atribuțiile sale ținând cont de respectarea și 

asigurarea principiului securității juridice în activitatea de antreprenoriat.  
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3.  Cu referire la alinierea tarifelor maximale pentru furnizarea serviciului 

de terminare a apelurilor în rețele mobile și fixe din Republica Moldova 

la nivelul tarifelor maximale reglementate în interiorul Uniunii 

Europene.  

Potrivit Legii 241/2007 Agenția încurajează investițiile eficiente în 

infrastructură şi promovează inovația. În vederea încurajării investiţiilor, 

îndeosebi a celor în reţelele de generaţie viitoare, Agenţia ia în considerare 

investiţia făcută de furnizorul în cauză şi permite realizarea unui venit 

rezonabil din capitalul investit, ţinând seama de riscurile asociate acestei 

investiţii. În reflectarea acestei dispoziţii legale, S.A.„Moldtelecom” a 

consacrat includerea în costurile eficiente ale serviciilor reglementate a unei 

rate rezonabile de rentabilitate a capitalurilor investite în furnizarea de reţele 

de comunicaţii.  

Concomitent, p.79 al Regulamentului nr.55/2008 prevede că, 

…Numărul, forma şi conţinutul obligaţiilor preventive impuse în sarcina 

unui furnizor cu putere semnificativă pe piaţă va depinde de circumstanţele 

pieţei relevante şi vor fi echilibrate în raport cu necesitatea impunerii lor 

pentru a se asigura funcţionarea efectivă a pieţei. 

De asemenea p.80 al aceluiași Regulament dispune ca Agenţia se va 

asigura ca obligaţiile specifice preventive impuse furnizorilor cu putere 

semnificativă pe piaţa relevantă sunt justificate în raport cu obiectivele 

prevăzute la art.8 al Legii comunicaţiilor electronice şi sunt proporţionale 

obiectivelor care trebuie atinse.  

Astfel, pentru proiectele date, lipsește orice analiză a problemelor 

concurențiale sau presiunile la nivelul piețelor cu amănuntul care ar justifica 

o reducere atât de abruptă a FTR-lui. 

Reieșind din prevederile proiectelor de hotărâri, considerăm că, 

micșorarea drastică (de peste 3 ori sau cu peste 60%cca) și bruscă (cu trei 

luni de la începerea noului an financiar) a prețului respectiv (de la 0,00225 la 

Nu se acceptă După cum este descris mai sus, măsura de 

reducere în continuare a tarifului maximal 

pentru terminare în rețea fixă, spre deosebire 

de tariful pentru terminare în rețea mobilă, a 

fost amânată de ANRCETI în anul 2020 până 

la identificarea nivelului costului eficient al 

serviciului de terminare în rețea fixă, bazat pe 

LRIC. Prin urmare, prezentarea de către 

furnizor a schimbului în balanța de plăți 

pentru traficul transmis și cel terminat drept 

pierderi ANRCETI nu o consideră obiectivă. 
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0,0007 EUR/min.), când bugetul și planul de afaceri și de investiții al 

companiei este deja aprobat și în plin proces de realizare și implementare, 

este inacceptabilă într-o economie de piață, caracterizată printr-un cadru de 

reglementare echitabil și previzibil.  

Prin stabilirea prețului de terminare în rețelele fixe la acest nivel 

(0,0007 EUR/min.) asupra furnizorilor de telefonie fixă se plasează riscul 

iminent al nerecuperării costurilor serviciilor respective, datorită stabilirii 

prețului de interconectare sub nivelul costurilor. Întrucât, S.A. 

„Moldtelecom” ține contabilitatea separată a costurilor pentru activitățile 

aferente furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și/sau 

serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, datele evidenței 

contabile separate permit S.A. „Moldtelecom” să determine costurile de 

interconectare atât în rețeaua de telefonie fixă, cât și în rețeaua de telefonie 

mobile. Utilizând aceste date pentru perioada 2019-2021, se constată că 

costul de terminație în rețeaua de telefonie fixă este chiar mai mare decât 

actualul nivel aprobat de către regulator. Astfel, în baza datelor pentru anul 

2021 costul unui minut terminat în rețeaua fixă a S.A. „Moldtelecom” 

constituie  lei/min. sau cca  EUR/min., iar stabilirea acestuia cu mult 

sub nivelul costurilor reale, pe lângă faptul că nu va permite recuperarea 

costurilor legate de furnizarea serviciului de terminare, va determină pierderi 

de cca  lei. 

Urmează să precizăm că, reducerea tarifelor pentru apelurile de 

roaming și internaționale prevăzut de Acordul interstatal va avea un impact 

asupra veniturilor Moldtelecom de cca 5 mil. lei astfel că, pierderile estimate 

conform prețurilor cu ridicata plafonate, în conformitate cu art. 4 și 5 din 

Regulamentul delegat (UE) nr. 2021/654 se va ridica la cifra de  lei (a se 

vedea Anexa nr.1). 

Este de remarcat și faptul, că obligațiile impuse S.A.„Moldtelecom”, 

în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe piețele relevante, au ca scop 
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de a contribui la crearea unui mediu competitiv pe piață prin asigurarea 

accesului la rețelele și serviciile de comunicații electronice, prin facilitarea 

intrării pe piață a furnizorilor alternativi de telefonie fixă; crearea condițiilor 

favorabile pentru dezvoltarea și extinderea serviciilor prestate de către acești 

furnizori; a transparenței; neadmiterea discriminării; stabilirea unor tarife 

orientate la costuri și ținerea evidenței contabile separate în cadrul activității 

interne de gestiune.  

Una din măsurile de reglementare în vigoare care influențează în mod 

direct serviciile de telefonie furnizate la puncte fixe la nivelul pieței cu 

amănuntul este Planul de rebalansare al tarifelor pentru serviciile de telefonie 

fixă aprobat prin Hotărârea ANRTI nr. 12/1 din 26.12.2002, însă tarifele 

S.A. „Moldtelecom” aplicate pe piața relevantă a serviciilor de acces al 

utilizatorilor la rețeaua de telefonie la un post fix sunt stabile pe parcursul 

ultimilor 19 ani și determinate prin reglementări la nivel sub costuri, ceea ce 

provoacă pierderi considerabile companiei. Totodată, compania de mai multe 

ori a informat regulatorul și ministerul de resort că, pe segmentul de telefonie 

fixă suportă pierderi esențiale. Or, ANRCETI a avut întregul instrumentar 

pentru reglementarea tarifelor pe piața cu amănuntul (piața 1) astfel încât să 

evite aceste consecințe nefaste, dar cu regret, a preferat să rămână inertă.  

 În acest sens, remarcăm că proiectul propus urma să fie însoțit 

neapărat de analiza impactului de reglementare, care să redea efectele acestei 

micșorări asupra încasărilor în diferite bugete ale statului.  

Având în vedere tendința Agenției de aplicare a Regulamentului 

delegate consemnăm că, Directiva (UE) 2018/1972 dispune că, pentru a 

încuraja investițiile efectuate de întreprindere, inclusiv în rețele de generație 

viitoare, autoritățile naționale de reglementare iau în considerare investițiile 

realizate de întreprindere. În cazul în care autoritățile naționale de 

reglementare consideră că obligațiile de control al prețurilor sunt oportune, 

acestea permit întreprinderii realizarea unei rate rezonabile de rentabilitate 
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a capitalului adecvat investit, ținând seama de orice riscuri specifice unui 

anumit nou proiect de investiție în rețea. 

Ba mai mult, art.74 alin.(2) al Directivei (UE) 2018/1972 stipulează 

că, Autoritățile naționale de reglementare se asigură că toate mecanismele 

de recuperare a costurilor și metodele de stabilire a prețurilor obligatorii 

sunt destinate promovării instalării de rețele noi și modernizate, a eficienței, 

a concurenței durabile, precum și maximizării avantajelor durabile pentru 

utilizatorii finali.  

Dispoziția data ne învederează de două împrejurări certe, prima – 

Agenția trebuie să se asigure că noile tarife micșorate asigură recuperarea 

costurilor și doi – că noile tarife vor permite continuarea investițiilor în 

rețele.  

Urmează să atenționăm asupra unei alte circumstanțe, ratele diferite 

propuse pentru rețelele mobile și fixe, dar și reducerea drastică a tarifelor 

pentru terminare în rețele fixe, va amplifica situația când furnizorii de rețele 

fixe ar trebui de-facto să achite unilateral tarife de terminare în rețele mobile 

excesive în raport cu rețelele fixe, ceea ce ar crea situație de subvenționare a 

operatorilor mobili de către operatorii ficși. 

Totodată, în cadrul consultării proiectelor similare din iterația V, Agenția a 

expus următorul raționament ”ANRCETI a consultat în mai 2019 furnizorii 

cu privire la estimările lor cele mai proaspete privind costul serviciului de 

terminare în rețele mobile și fixe. Doar un furnizor a prezentat aceste 

estimări (atât pentru rețeaua mobilă, cât și pentru rețeaua fixă). Conform 

datelor prezentate, costul terminării în rețeaua mobilă era substanțial sub 

nivelul celui stabilit de ANRCETI în proiectul deciziei sale, iar costul 

terminării în rețea fixă – substanțial mai înalt. ANRCETI, la stabilirea 

măsurii de intervenție, a luat în vedere aceste costuri prezentate, totuși, fără 

a baza decizia sa pe acestea, ce ar fi condus la creșterea tarifului pentru 

terminare în rețea fixă”. 



      

 

         Page 22 
 
 

 

În felul acesta, considerăm oportun ca Agenția să răspundă la întrebarea, 

dacă cumva, între timp, situația data s-a schimbat? Și cum se explică, 

reieșind din realitățile pieței naționale și datele furnizorilor naționali, 

diferența dintre tariful de 0,0007 Euro per min. pentru terminarea apelurilor 

în rețelele fixe în raport cu tariful de 0,002 Euro per min. pentru terminarea 

apelurilor în rețelele mobile?    

În opinia noastră, o asemenea scădere dramatică a prețurilor 

apelurilor în rețelele fixe la nivel național nu numai că nu va aduce careva 

beneficii esențiale, dar va avea şi repercusiuni grave pentru segmental dat de 

servicii. 

Având în vedere cele sus invocate, solicităm, cel puțin abordarea 

practicii similare din iterația V prin menținerea, la această etapă, a unui tarif 

maxim reglementat de terminare a apelurilor unificat pentru ambele rețele de 

0,002 Euro per min., cu reducerea în câteva etape, în următorii 3 ani, a ratei 

de terminație a apelurilor în rețelele fixe. 

4.  Retragerea obligaţia privind evidenţa contabilă separate 

În cazul în care, ANRCETI a considerat oportun să răspundă problemelor de 

concurență legate de terminarea apelurilor de voce la nivel angro, prin 

stabilirea unui tarif unic maxim de terminare a apelurilor de voce pentru 

serviciile mobile și un tarif unic maxim de terminare a apelurilor de voce 

pentru serviciile fixe aliniat celor practicate în UE, cu abandonarea ideii de 

ajustare a costurilor la un model de calcul, considerăm că nu mai există nici 

un raționament justificat de a menține în vigoare obligaţia privind evidenţa 

contabilă separate ca măsură de reglementare ex-ante. 

Obiectivele realizării evidențelor contabile separate sunt asigurarea cadrului 

de reglementare în vederea monitorizării şi verificării respectării obligaţiei 

de nediscriminare impuse şi, acolo unde este cazul, identificarea realizării 

subvenţiilor încrucişate. 

Deși, obligația data a fost pusă pe seama SA Moldtelecom încă, din anul 

Se acceptă 

pentru 

examinare  
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2010, aceasta a avut un rol infim de mic asupra deciziilor de reglementare a 

pieței, mai cu seamă a obligației referitoare la controlul prețurilor, inclusiv 

obligaţia de fundamentare a preţurilor în funcţie de costuri. În schimb aceasta 

a generat pentru SA Moldtelecom, în perioada 2011-2019, costuri 

suplimentare în proporție de cca 6 mil. lei.  La fel, este clar că, în pofida 

evidenței contabile separate, subvențiile încrucișate au fost tolerate și nu pot 

fi înlăturate prin simpla menținere a respectivei obligații. 

Prin urmare, considerăm că, obligaţia de evidenţă contabilă separată nu este 

justificată și nici proporțională, având în vedere costurile implementării 

acesteia, dar și costurile auditării rapoartelor financiare separate, care 

depăşesc potenţialele beneficii rezultate din suportul pe care evidenţa 

contabilă separată le aduce monitorizării obligaţiei de nediscriminare şi în 

subsidiar a celei de transparenţă.  

În opinia noastră, impunerea unor tarife maxime unice, în coroborare cu 

menținerea obligaţiei de nediscriminare și transparență, dar și presiunea la 

nivelul prețurilor cu amănuntul, sunt suficiente pentru asigurarea unui acces 

efectiv și nediscriminatoriu pe piețele reglementate.  

Astfel, prin asigurarea de către S.A. „Moldtelecom” a obligației de 

neadmitere a discriminării, obligației de transparență (inclusiv publicarea 

anumitor informații contabile și tarifele practicate), obligațiile referitoare la 

controlul prețurilor și fundamentare a prețurilor în funcție de costuri, 

ANRCETI poate monitoriza tarifele și prețurile aferente serviciilor furnizate 

pe piețele relevante, fără s menține în continuare obligația de evidenţă 

contabilă separată. În definitiv acest raționament este susținut și de 

reglementările uniunii europene. 

Apreciem că, în împrejurările create, autoritatea de reglementare urmează să 

aplice metode de intervenție mai puțin intrusive și în concordanță cu 

principiul proporționalității, să retragă obligația de evidență separate. Drept 

care, solicităm analizarea și acceptarea, în cadrul iterației date, a respectivei 
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propunerii.  

În speranța luării în considerare a comentariilor și recomandărilor formulate 

SA Moldtelecom rămâne la dispoziția Agenției pentru eventuale clarificări în 

scopul identificării unor măsuri de reglementare oportune și echilibrate. 

 S.R.L.”Arax-Impex”   

1. S.R.L.”Arax-Impex” în calitate de furnizor de telefonie fixă cu putere 

semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală 

de telefonie fixă, își manifestă dezacordul total privind modificarea 

Obligațiilor speciale preventive ce se impun S.R.L.”Arax-Impex”. Poziția 

semnatarilor se bazează pe următoarele argumente:  

 

Aplicarea unor tarife diferențiate operatorilor de telefonie fixă și mobilă 

contravine principiului unei piețe competitive care ar trebui să asigure faptul 

că utilizatorii finali beneficiază de calitatea dorită a serviciului, de o rețea 

publică de comunicații ce atinge un nivel minim de calitate pentru a se 

preveni degradarea serviciului. 

Nu se acceptă ANRCETI a impus, începând cu anul 2010, 

furnizorilor cu putere semnificativă obligația 

privind orientarea tarifelor pentru serviciile de 

terminare în propriile rețele mobile sau fixe la 

nivelul costului LRIC. Aceasta nu presupune 

obligativitatea egalării tarifelor maximale 

date, dacă nivelul costurilor eficiente nu ar 

arăta o apropiere atât de esențială a costurilor. 

Deși evoluția costurilor date arată o continuă 

scădere, atât pentru rețele fixe, cât și pentru 

rețele mobile, totuși evidențele ANRCETI 

indică asupra existenței încă a unor diferențe 

în nivelul costurilor eficiente al serviciilor de 

terminare în ambele tipuri de rețele.  

Astfel, bazându-se pe scopul orientării la 

nivelul costului eficient bazat pe LRIC a 

ambelor tipuri de tarife maximale, pentru 

rețea fixă și mobilă, și luând în considerare 

aceste costuri identificate de Comisia 

Europeană, ANRCETI ia decizia reducerii în 

continuare și nesimetrică a tarifelor 

reglementate actuale.  
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2. Dezvoltările tehnologice au condus la reducerea substanțială și neatractivă a 

rețelei de telefonie fixă. Pentru a asigura neutralitatea tehnologică și accesul 

la serviciile de telefonie fixă, autoritățile naționale de reglementare ar trebui 

să impună întreprinderilor condiții echitabile care nu limitează concurența, în 

special prin luarea de măsuri împotriva comportamentului discriminatoriu. 

Menționăm că stabilirea prețului maximal ce poate fi perceput de Furnizorul-

ofertant pentru furnizarea serviciului de terminare a apelurilor naționale în 

propria rețea de telefonie fixă nu poate depăși 0,0007 EUR/min (fără TVA) 

va duce la pierderi însemnate a companiilor de telefonie fixă, pe când 

companiile de telefonie mobilă au doar de câștigat ca urmare a acestor 

reglementări. S.R.L.”Arax-Impex” percepe aceste modificări, ca măsuri 

disperate care pot compromite piața internă. 

Nu se acceptă După cum a fost descris mai sus, măsura de 

reducere în continuare a tarifului maximal 

pentru terminare în rețea fixă, a fost amânată 

de ANRCETI în anul 2020 până la 

identificarea nivelului costului eficient al 

serviciului de terminare în rețea fixă, bazat pe 

LRIC. Prin urmare, prezentarea de către 

furnizor a schimbului actual în balanța de 

plăți pentru traficul transmis și cel terminat 

drept pierderi ANRCETI nu o consideră 

obiectivă.  

3. Nu putem fi de acord cu stabilirea pentru operatorii de telefonie mobilă a 

prețului maximal ce poate fi perceput de furnizorul ofertant pentru furnizarea 

serviciului de terminare a apelurilor naționale în propria rețea de telefonie 

mobilă nu poate depăși 0,002 EUR/min (fără TVA), fapt ce pune operatorii 

de telefonie fixă pe o poziție discriminatorie. 

În conformitate cu principiul subsidiarității, autoritățile naționale de 

reglementare trebuie să poată monitoriza evoluția și nivelul tarifelor cu 

amănuntul pentru acele servicii care intră în domeniul de aplicare al 

obligațiilor de serviciu universal, monitorizarea și stabilirea prețurilor ar 

trebui să se facă astfel încât să nu reprezinte o sarcină administrativă 

excesivă nici pentru autoritățile de reglementare, nici pentru operatori. 

Drept urmare a celor menționate, S.R.L.”Arax-Impex” vine cu propunerea de 

a menține prețul existent adică 0,0027 Euro cu TVA, în cazul în care oricum 

se insistă pe modificarea prețurilor insistăm pe poziția ca telefonie fixă și 

mobilă să fie puse pe poziții echitabile și nediscriminatorii prin urmare prețul 

maximal ce poate fi perceput de furnizori pentru furnizarea serviciului de 

terminare să fie același atât pentru furnizorii de telefonie mobilă cât și pentru 

Nu se acceptă Deoarece tarifele pentru ambele tipuri de 

servicii urmează să fie orientate la costurile 

lor eficiente, ANRCETI nu consideră că prin 

această măsură se va forma o discriminare.  
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furnizorii de telefonie fixă. 

  

Director adjunct ANRCETI    Andrei MUNTEAN 

 


