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            În baza prevederilor art.9 (1) al Legii telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 07.07.1995 şi p.4
alin.1 al Hotărîrii Guvernului nr.103 din 6 februarie 2001,

            Consiliul de administraţie HOTĂRĂŞTE:

            1) A stabili, pentru operatorii care pretează servicii de IP-telefonie, tariful pentru deficitul
de acces la reţeaua publică de telefonie fixă a S.A."Moldtelecom" în mărime de 0,39 lei, fără TVA,
pentru un minut de convorbire efectuat de la abonaţii S.A."Moldtelecom" spre mijloacele tehnice
ale operatorilor serviciilor de IP-telefonie conectaţi la reţeaua publică de telefonie fixă a
S.A."Moldtelecom".

            2) Operatorii care dispun de licenţă pentru prestarea serviciilor de transport date pot presta
servicii de IP-telefonie dacă în această licenţă au fost efectuate modificările, prin care sunt
determinate condiţiile de prestare a serviciilor de IP-telefonie.

            3) Condiţiile şi termenul de achitare a tarifului pentru deficitul de acces se stabilesc prin
contractul încheiat cu S.A."Moldtelecom". Mijloacele tehnice prin care se prestează servicii de IP-
telefonie de către operatorii care nu au încheiat un asemenea contract vor fi deconectate de către
S.A."Moldtelecom" de la reţeaua publică de telefonie fixă.

            4) Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

            *Notă: Tarif pentru deficitul de acces - tariful prin care operatorii conectaţi la reţeaua cu
deficit de acces a S.A."Moldtelecom" participă la subvenţionarea acestui deficit.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=39275&lang=ro


Deficit de acces - deficitul de venit apărut la prestarea unor servicii în rezultatul stabilirii tarifelor
sub nivelul costului lor.

(se abrogă prin HANRCETI11 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.209)
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