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privind furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în 

perioada stării de urgență 

     

Ținând cont de necesitatea asigurării continuităţii serviciilor de comunicații electronice 

accesibile publicului, furnizate persoanelor fizice, în perioada stării de urgență, declarată prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020,   

Având în vedere că S.A. „Moldtelecom” este desemnat drept furnizor cu putere 

semnificativă pe piaţa accesului utilizatorilor finali, la un post fix din reţeaua publică de 

telefonie, 

În conformitate cu pct. 15 subpct. 2) din Regulamentul cu privire la organizarea și 

funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2019, Consiliul de 

Administraţie 

DECIDE: 

 

1. Pe durata stării de urgenţă, S.A. „Moldtelecom” are următoarele obligații: 

1.1. să nu sisteze (prin deconectare) furnizarea serviciilor de telefonie fixă accesibile 

publicului în scopul inițierii și primirii apelurilor locale, interurbane și naționale de către 

utilizatorii finali (persoane fizice); 

1.2. să furnizeze servicii de telefonie fixă accesibile publicului în scopul  inițierii de 

apeluri internaționale de către utilizatorii finali (persoane fizice), cu dreptul de a institui limita 

pragului de deconectare. Se admite sistarea (prin deconectare) în cazul utilizării frauduloase a 

serviciului oferit; 

1.3. facturarea şi achitarea pentru serviciile furnizate se realizează în modul, în termenele 

şi în condiţiile stipulate în clauzele contractuale şi/sau în condiţiile generale de furnizare şi 

utilizare a serviciilor în vigoare.  

2. Pe durata stării de urgenţă, se recomandă, furnizorilor care prestează servicii de 

comunicații electronice accesibile publicului, precum telefonia mobilă, acces la Internet și 

retransmisia programelor audiovizuale, să nu sisteze (prin deconectare) furnizarea acestora 

către utilizatorii finali (persoane fizice). 

3. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul aprobării și se publică pe pagina WEB 

oficială a ANRCETI. 
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