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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

HOTĂRÂRE 

mun. Chişinău 

 

din 23 decembrie 2010       Nr. 79 

 

cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive  

S.A.“Moldtelecom”  în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor 

voce în reţeaua individuală de telefonie mobilă  

 

În temeiul prevederilor art.9 alin.(1) lit. c), n), u), şi ale art.43 alin.(1) lit.a)-c), lit.f)-h), art.44, art.45, 

art.47, art.48, precum şi ale art.53 alin.(3), (4) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 

15.11.2007, 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare Agenţia) privind identificarea pieţei 

de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie mobilă nr.20 din 15.07.2010, 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei privind desemnarea 

S.A.„Moldtelecom” cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua 

individuală de telefonie mobilă nr. 56 din 18.11.2010, 

 

În conformitate cu pct.14 şi pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.905 din 28 iulie 2008, Consiliul de Administraţie: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă, conform Anexei, Obligaţiile speciale preventive ce se impun  S.A.“Moldtelecom” (IDNO 

1002600048836), în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce 

în reţeaua individuală de telefonie mobilă.  

2. Prezenta hotărâre se completează de drept cu alte reglementări emise de Agenţie în acest sens. 

3. Dispoziţiile prezentei hotărâri nu aduc atingere posibilităţii Agenţiei de a stabili alte condiţii sau 

obligaţii, ori de a le retrage sau modifica pe toate sau o parte din cele impuse prin prezenta hotărâre. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se comunică S.A.„Moldtelecom” în termen de 

3 zile. 

5. Partea dispozitivă a prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Preşedinte  
Sergiu SÎTNIC 

Membri  Ion POCHIN 

 Iurie URSU 

mailto:office@anrceti.md
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Anexă 

 la Hotărârea Consiliului de Administraţie 

al Agenţiei  

 

     nr. 79 din 23 decembrie 2010 

 

 

Obligaţiile speciale preventive ce se impun S.A.“Moldtelecom”  

 

I. Obligaţia de asigurare a accesului la unele elemente specifice ale reţelei proprii, 

inclusiv interconectare în vederea terminării apelurilor, la infrastructura asociată şi 

de  utilizare a acestora 

 

1. S.A.”Moldtelecom”, în continuare furnizorul-ofertant, are obligaţia, în termenele şi 

condiţiile specificate în Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

de Administraţie al Agenţiei nr.12 din 31.01.2009, în continuare Regulament, şi conform prezentelor 

obligaţii să ofere servicii de terminare a apelurilor în reţeaua mobilă pe care o operează oricărui 

furnizor-solicitant în baza capacităţilor de interconectare directă cu reţeaua fixă. 

2. Prin serviciul de interconectare în vederea terminării apelurilor în reţeaua mobilă 

proprie, furnizorul-ofertant va asigura transmisia semnalului de la punctul de interconectare cu reţeaua 

furnizorului-solicitant până la orice punct terminal al reţelei mobile proprii, dacă terminarea la 

terminalul apelat este posibilă din punct de vedere tehnic. În cazul când terminalul nu se află în reţea şi 

apelul este terminat într-un serviciu de mesagerie vocală sau este transmis spre o reţea de roaming, 

terminarea în asemenea cazuri va fi oferită furnizorului-solicitant în condiţii nu mai puţin favorabile 

decât terminarea apelurilor la puncte terminale aflate în reţea. 

3. Furnizorul-ofertant va oferi furnizorului-solicitant serviciul de terminare în propria rețea 

mobilă a apelurilor inițiate în propria rețea a furnizorului-solicitant. De asemenea, furnizorul-ofertant 

va oferi serviciul de terminare în propria rețea mobilă a apelurilor voce naționale inițiate în propria 

rețea a unui alt furnizor și tranzitate de furnizor-solicitant în cazul realizării interconectării indirecte în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de Interconectare. 
[Pct.3 modificat prin Hot.ANRCETI nr.43 din 12.08.2015] 

4. Furnizorul-ofertant va furniza serviciul de terminare fără a condiţiona furnizarea lui de 

achiziţionarea concomitentă de către furnizorul-solicitant a unor produse sau servicii, pe care acesta nu 

le consideră necesare pentru utilizarea tipului de acces solicitat, sau de achiziţionarea unui volum 

impus de produse sau servicii, care ar excede volumul solicitat, sau impunerea oricăror condiţii 

comerciale, tehnice sau de altă natură care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat. 

5. Furnizorul-ofertant nu va condiţiona furnizarea serviciilor de terminare de apeluri în 

propria reţea de telefonie mobilă prin cerinţe ca furnizorul-solicitant să solicite, să pună la dispoziţie, 

să închirieze, să instaleze capacităţi de interconectare separate sau suplimentare, dacă această cerinţă 

nu reiese din încărcarea capacităţilor aflate în funcţiune sau solicitate. Furnizorul-ofertant nu va 

impune cerinţe asupra configurării legăturilor de interconectare care pot conduce la limitarea 

capacităţilor de interconectare faţă de configurarea ce poate fi funcţională fără aceste limitări. 

 

II. Obligaţia de asigurare a transparenţei, inclusiv publicarea ofertei de referinţă 

pentru interconectare 

 

6. Furnizorul-ofertant, în termenii stabiliţi pentru publicarea şi modificarea ofertei de 

interconectare de referinţă (ORI), pe care este obligat să o publice în conformitate cu obligaţiile 

stabilite prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr. 60 din 23.12.2010 cu privire la 

impunerea obligaţiilor speciale preventive Societăţii pe Acţiuni “Moldtelecom” în legătură cu puterea 

sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă, va 

include în ORI preţurile şi orice alte condiţii ce se referă la furnizarea serviciilor de terminare în 

propria reţea mobilă. 
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7. Acordul-tip de interconectare, pe care  furnizorul-ofertant este obligat să-l publice în 

conformitate cu obligaţiile stabilite prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr. 60 din 

23.10.2010 cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.“Moldtelecom” în legătură cu 

puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă, 

va include preţurile şi orice alte condiţii ce se referă la furnizarea serviciilor de terminare în propria 

reţea mobilă. 

8. Furnizorul-ofertant va depune la Agenţie copiile oricăror acorduri de interconectare, care 

vizează terminarea apelurilor în reţeaua furnizorului-ofertant şi a amendamentelor la acestea în termen 

de 10 zile lucrătoare de la data încheierii acestora, precum şi va prezenta trimestrial informaţii 

relevante privind preţurile pentru serviciile de terminare furnizate oricărui furnizor străin.  

9. Furnizorul-ofertant va notifica partenerii de interconectare privind necesitatea amendării 

acordurilor de interconectare de fiecare dată când acest lucru este necesar, notificând Agenţia prin 

preaviz şi publicând pe pagina sa de Internet propunerile de amendare cu 30 de zile înainte de 

efectuarea lor. Amendarea acordului de interconectare trebuie să fie justificată. 

 

 

III. Obligaţia de neadmitere a discriminării  

 

10. Obligaţia de neadmitere a discriminării în legătură cu interconectarea reţelei mobile 

operate de furnizorul-ofertant în vederea terminării apelurilor voce naționale în aceasta va fi realizată 

în următoarele condiţii: 

1) Furnizorul-ofertant va oferi condiţii echivalente, în circumstanţe echivalente, 

tuturor furnizorilor care solicită sau care beneficiază deja de interconectare în 

vederea terminării apelurilor în reţeaua mobilă pe care o operează; 

2) Furnizorul-ofertant va pune la dispoziţia furnizorului-solicitant servicii şi 

informaţii necesare în legătură cu terminarea apelurilor în reţeaua de telefonie 

mobilă pe care acesta o operează, în condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte termene, 

condiţii, calitate şi preţuri, nu mai puţin favorabile decât cele de care beneficiază 

orice persoane afiliate, filiale sau parteneri; 

3) Furnizorul-ofertant nu va face discriminare, în ceea ce priveşte condiţiile de 

furnizare a serviciului de terminare în propria reţea mobilă, inclusiv discriminare 

prin preţ, calitate şi/sau volum, între apelurile naționale iniţiate în reţeaua 

furnizorului-solicitant şi cele iniţiate în reţeaua de comunicaţii electronice a 

oricărui alt furnizor.   
[Pct.10 modificat prin Hot.ANRCETI nr.43 din 12.08.2015] 

11. Furnizorul-ofertant, în cazul în care va oferi filialelor, persoanelor afiliate sau 

partenerilor săi condiţii de terminare în propria reţea de telefonie mobilă mai favorabile decât cele 

prevăzute în ORI, atunci acesta va oferi aceste condiţii tuturor furnizorilor-solicitanţi, pe principii 

nediscriminatorii, iar ORI vor fi modificate în vederea reflectării acestor condiţii în calitate de ofertă 

publică.  

 

IV. Obligaţia referitoare la recuperarea investiţiilor, controlul preţurilor, inclusiv 

obligaţia de fundamentare a preţurilor în funcţie de costuri 

 

12. Furnizorul-ofertant are obligaţia de orientare a preţurilor pentru furnizarea serviciului de 

terminare a apelurilor naționale în propria reţea de telefonie mobilă la costul incremental (LRIC). Se 

consideră apeluri cu origine naţională dacă acestea sunt iniţiate la numere din Planul Naţional de 

Numerotare.  
[Pct.12 modificat prin Hot.ANRCETI nr.43 din 12.08.2015] 

13. Din data de 01.09.2020, prețul 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 0,00225 EUR/min (fără TVA).   
[Pct.13 modificat prin Hot.ANRCETI nr.40 din 17.07.2020] 

[Pct.13 modificat prin Hot.ANRCETI nr.37 din 29.12.2016] 

[Pct.13 modificat prin Hot.ANRCETI nr.43 din 12.08.2015] 
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[Pct.14-164 excluse prin Hot.ANRCETI nr.43 din 12.08.2015] 

 

14. Pentru serviciul de terminare a apelurilor în reţeaua mobilă pe care o operează 

furnizorul-ofertant, acesta va factura numai timpul de conversaţie pentru apelurile care au fost stabilite 

cu succes şi la care s-a răspuns. Timpul de conversaţie începe cu semnalul de răspuns şi se încheie cu 

primul semnal de eliberare a liniei generat fie de apelat, fie de apelant. Unitatea de discretizare este 

secunda. 

15. Furnizorul-ofertant va publica, inclusiv în ORI, preţurile de interconectare stabilite. 
[Pct.17-18 devin pct. 14-15 conform  Hot.ANRCETI nr.43 din 12.08.2015] 

 

 


