
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SINTEZA RECOMANDĂRILOR 
la formularele de date privind modelele de calcularea a costurilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERD/ANRCETI 
Proiectul de Dezvoltare al Comunicaţiilor Electronice din Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 



1. ANRCETI a stabilit metodologia utilizată pentru elaborarea modelelor de calculare 
a costurilor pentru serviciile de interconectare bazată pe LRIC. Aceasta a fost 
publicată pe 24 aprilie 2010 

2. Consultanţii BERD au stabilit formularele de date care au fost prezentate şi 
discutate cu furnizorii din R. Moldova pe parcursul lunii mai 2010. Furnizorii au 
solicitat o perioadă de timp pentru a se expune asupra acestor formulare de date 
înainte de a fi publicate pentru consultări publice oficiale. 

3. Au fost primite comentarii din partea S.A „Orange Moldova”, S.R.L „Arax-Impex” 
şi S.A. "Moldtelecom". Prezentul document sintetizează aceste observaţii şi prezintă 
răspunsurile ANRCETI. 

4. Acest document este emis în paralel cu problema formală a formularelor de date 
prezentate furnizorilor. 
 

Formularele de date au fost plasate pe pagina de internet a Agenţiei: 
www.anrceti.md în meniul „Date statistice” sub-meniul „Chestionare” - ”Modelul 
LRIC Bottom-up pentru reţelele fixe” şi „Modelul LRIC Bottom-up pentru reţelele 
mobile”. Recomandările şi propunerile asupra proiectului de formulare au fost 
aşteptate la ANRCETI nu mai tîrziu de 10.06.2010.  
 

 
Comentariile parvenite de la furnizorii de reţele publice comunicaţii electronice în 

decursul acestei perioade se referă la următoarele aspecte: 
 

Comentariul 1 

Există o multitudine de aspecte ce ţin de calcularea unui WACC relevant, care va 
fi determinat în mod diferit de fiecare companie. Ar fi mai corect dacă ANRCETI va 
determina acest calcul de sine stătător şi îl va aplica în mod egal tuturor furnizorilor 

 
Acceptarea comentariilor: Se acceptă  

 
ANRCETI  recunoaşte complexitatea implicată, şi este de acord să determine acest 

calcul de sine stătător. Comentarii suplimentare vor fi cerute de la furnizori  atunci cînd 
modelele de cost vor fi finalizate. 

Comentariul 2 
 

Ar fi binevenit dacă ANRCETI va explica scopul formularelor de date şi procesul 
ce urmează. 

 
Acceptarea comentariilor: Se acceptă parţial  
 

ANRCETI consideră că scopul solicitării de date a fost pe deplin descris în 
metodologia pentru calcularea costurilor bazată pe LRIC care a fost publicată. Cu toate 
acestea, procesul ce urmează este, probabil, mai puţin clar, şi ANRCETI îşi clarifică 
intenţiile. Planul va prevedea ca toate datele să fie primite pînă la data de 31 august 2010, 
şi (dacă este necesar) discutate în continuare, cu consultanţii BERD la începutul lunii 
septembrie 2010. ANRCETI aşteaptă ca modele de calculare a costurilor să fie elaborate 
înainte de sfârşitul lunii noiembrie 2010, iar comentariile vor fi cerute de la furnizorii 
individuali pe parcursul lunii decembrie 2010. 

http://www.anrceti.md/


Comentariul 3 

Nu este clar modul în care costurile vor fi separate în „costuri cu amănuntul”, 
„costuri de reţea” şi „comune”. Ar putea fi oferite unele îndrumări? 

Acceptarea comentariilor: Se acceptă  
 

Separarea costurilor depinde de modul în care sunt colectate informaţiile de către 
furnizor. ANRCETI va saluta recepţionarea unei liste cât mai detaliate a costurilor 
operaţionale, astfel încât categoriile de costuri să fie atribuite cu o precizie mai mare. În 
principiu, costurile cu amănuntul sunt cele asociate cu servicii către utilizatorii finali; 
costurile de reţea sunt cele asociate de exploatare şi întreţinere echipamentelor de reţea, şi 
costurile comune sunt cele care sunt împărţite între costuri cu amănuntul şi costuri de 
reţea.  

 
Comentariul 4 

Formularele de date ar trebui să fie furnizate în limba română. 
 

Acceptarea comentariilor: Se acceptă  
 

Formularele de date au fost elaborate de către consultanţii BERD în limba engleză. 
Versiunea finală va fi tradusă în limba română. 

 

Comentariul 5 

Ar trebui să fie oferite instrucţiuni detaliate cu privire la modul de completare a 
formularelor de date. 

 
Acceptarea comentariilor: Se acceptă parţial  
 

ANRCETI consideră că instrucţiunile oferite sunt suficiente. Dacă este necesar, va fi 
posibil ca consultanţii să discute despre informaţiile din formularele de date recepţionate 
de la furnizori.  

 
Comentariul 6 
 
Ar trebui să fie oferite instrucţiuni detaliate cu privire la modul de completare a 

formularelor de date. 
 
Acceptarea comentariilor: Se acceptă parţial 

 
ANRCETI consideră că instrucţiunile oferite sunt suficiente, în special ţinând cont de 

faptul că a existat o oportunitate pentru discuţii cu consultanţi BERD în luna mai. Dacă 
este necesar, va fi posibil ca consultanţii să discute suplimentar despre informaţiile din 
formularele de date recepţionate de la furnizori.  

 



Comentariul 7 

Ar trebui să fie oferite instrucţiuni detaliate cu privire la modul de completare a 
formularelor de date. 

 
Acceptarea comentariilor: Se acceptă parţial  
 

ANRCETI consideră că instrucţiunile oferite sunt suficiente, în special ţinând cont de 
faptul că a existat o oportunitate pentru discuţii cu consultanţi BERD în luna mai. Dacă 
este necesar, va fi posibil ca consultanţii să discute suplimentar despre informaţiile din 
formularele de date recepţionate de la furnizori.  

Comentariul 8 

ANRCETI ar trebui să confirme că toate datele furnizate ar trebui să fie folosite 
numai în scopul propus de modelul LRIC. Accesul ar trebui să fie limitat doar la acel 
personal al ANRCETI care are nevoie de aceste date pentru realizarea scopului 
urmărit. 

Acceptarea comentariilor: Se acceptă  
 

ANRCETI salută oferirea confirmărilor necesare. 
 
Comentariul 9 

În secţiunea 2.02 din formularele de date nu este clar pentru care perioadă sunt 
cerute datele. 

Acceptarea comentariilor: Se acceptă  
 

Datele trebuie să fie furnizate pentru cel mai recent an disponibil. În formularele de 
date acest lucru a fost specificat ca 2009. 

Comentariul 10 

Secţiunea 1.05, din formularele de date pentru reţelele mobile, se referă la datele 
despre trafic în dependenţă de regiune, însă aceste date nu sunt incluse în 
formularele de date pentru reţelele fixe - este aceasta o greşeală. 

Acceptarea comentariilor: Se acceptă 

Nu. În formularele de date pentru reţelele fixe sunt solicitate date despre abonaţi în 
dependenţă de regiune, mai degrabă decât datele despre trafic. 

 


