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cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărârea  

Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 78 din 23 decembrie 2010  

  
 
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi u), ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi f), precum şi ale art. 43 
alin. (1) lit. g) şi art. 48 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155),  
 
În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 
143-144, art. 917),  
 
Potrivit pct. 11 subpct. 6), pct. 41, pct.73 subpct. 1), pct. 77 şi pct. 90 subpct. 5),  din Regulamentul 
cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărârea ANRCETI nr. 12 din 31 ianuarie 2009 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 213),  
 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea 
principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru 
serviciile de interconectare nr. 14/1 din 27 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2010, nr. 100-102, art. 370),  
 
Ţinând cont de prevederile pct. 35 din Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire 
la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.„Moldcell” în legătură cu puterea sa semnificativă 
pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie mobilă nr. 78 din 23 
decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 1-4, art. 28), 
 
Luând în considerare rezultatele modelului Bottom-Up LRIC de calculare a costurilor pentru 
terminarea apelurilor în reţelele mobile elaborat de ANRCETI, Consiliul de Administraţie 
  

HOTĂRĂŞTE:  
 

1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexa la Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.„Moldcell” 
în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală 
de telefonie fixă nr. 78 din 23 decembrie 2010, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 



  

  

2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărâri, S.A.„Moldcell” are 
obligaţia să transmită ANRCETI, atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie şi, să publice pe 
pagina sa de Internet modificările la Oferta de Referinţă pentru Interconectare, actualizată în 
conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi  conform cerinţelor p.43 din Regulamentul cu privire 
la interconectare, aprobat prin Hotărârea ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009. 

 
3. În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărâri, S.A.„Moldcell” are 

obligaţia să publice pe pagina sa de Internet modificările la Acordul-tip pentru interconectare, în 
conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 

 
4. Pentru acordurile de interconectare încheiate, S.A.„Moldcell” are obligaţia, în termen de   15 

zile, potrivit prevederilor contractuale, să asigure modificarea acestora în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei hotărâri şi să le prezinte ANRCETI în modul stabilit pentru verificare şi depozitare. 

 
5. Monitorizarea executării termenilor şi condiţiilor prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Direcţiei Reglementare Economică şi Analiză. 
 
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării, se comunică S.A.„Moldcell” în termen de 

3 zile lucrătoare şi se publică pe pagina oficială de internet a ANRCETI. 

 
7. Partea dispozitivă a prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  
 
 
Preşedintele  
Consiliului de Administraţie    Sergiu SÎTNIC 

 
 

Membrii  
 Consiliului de Administraţie    Ion POCHIN 
 
        Iurie URSU 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Anexă 
 la Hotărârea Consiliului de Administraţie 

al ANRCETI 
     nr. …  din …..  2012 

 
Anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea 

obligaţiilor speciale preventive S.A.„Moldcell” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de 
terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie mobilă nr. 78 din 23 decembrie 2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  

 
1. la punctul 35, textul „Stabilirea preţurilor orientate la costul LRIC pentru terminarea 

apelurilor în reţeaua mobilă şi excluderea discriminării prin preţ a apelurilor în funcţie de origine va 
fi efectuată gradual, într-o perioadă de tranziţie ce se va finaliza până la 31.12.2013.” se substituie cu 
textul  “ Stabilirea preţurilor orientate la costul LRIC pentru terminarea apelurilor şi excluderea 
discriminării prin preţ a apelurilor în funcţie de originea naţională sau internaţională se va finaliza 
până la 31.12.2016. Se consideră apeluri cu origine naţională dacă acestea sunt iniţiate la numere din 
Planul Naţional de Numerotare.”;  

 
2. se completează cu noi puncte, 391, 392, 393, 394 cu următorul cuprins: 
”391  Din 01.01.2013, preţul maximal ce poate fi perceput de furnizorul-ofertant pentru 

furnizarea serviciului de terminare a apelurilor naţionale în propria reţea de telefonie mobilă se 
stabileşte de 0,0308 USD/min (fără TVA); 

392  Din 01.07.2013, preţul maximal ce poate fi perceput de furnizorul-ofertant pentru 
furnizarea serviciului de terminare a apelurilor naţionale în propria reţea de telefonie mobilă se 
stabileşte de 0,0256 USD/min (fără TVA); 

393 Din 01.01.2014, preţul maximal ce poate fi perceput de furnizorul-ofertant pentru 
furnizarea serviciului de terminare a apelurilor naţionale în propria reţea de telefonie mobilă se 
stabileşte de 0,0204  USD/min (fără TVA); 

394  Din 01.07.2014, preţul maximal ce poate fi perceput de furnizorul-ofertant pentru 
furnizarea serviciului de terminare a apelurilor naţionale în propria reţea de telefonie mobilă se 
stabileşte de 0,1802 lei/min (fără TVA);” 

 


