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cu privire la modificarea și completarea anexelor unor Hotărâri ale Consiliului de 

Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei  
 

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) și lit.w) și art.10 alin.(1) lit.a) din Legea 

comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679), cu modificările şi 

completările ulterioare,  

Având în vedere Regulamentul cu privire la acces și interconectare, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) nr.  din     2018 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.         , art.   ),  

În conformitate cu pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul ANRCETI, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iunie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr.143-144, art.917), Consiliul de Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă modificările și completările la:  

1) Anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 60 din 

23 decembrie 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”, conform Anexei nr. 1 la 

prezenta hotărâre; 

2) Anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 42 din 

17 noiembrie 2017 „Privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de furnizare 

cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe”, conform Anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre; 

3) Anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 43 din 

17 noiembrie 2017 „Privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de furnizare 

cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum”, 

conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre; 

4) Anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 77 din 

23 decembrie 2010 „Cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive 

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

apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie mobilă”, conform Anexei nr. 4 la 

prezenta hotărâre; 
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5) Anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 78 din 

23 decembrie 2010 „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”, conform Anexei nr. 5 la prezenta 

hotărâre; 

6) Anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 79 din 

23 decembrie 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 mobilă”, conform Anexei nr. 6 la 

prezenta hotărâre; 

7) Anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 28 din 

01 noiembrie 2011 „Cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive 

S.A.”Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de tranzit de trafic 

în reţelele publice de telefonie”, conform Anexei nr. 7 la prezenta hotărâre; 

2. Partea dispozitivă a prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova.  

3. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Concurenței, 

S.A.„Moldtelecom”, S.A.„Orange Moldova” și S.A.„Moldcell” în termen de 3 zile 

lucrătoare din data aprobării. 

 

 

Membrii Consiliului 

de Administraţie       Marian POCAZNOI 

 

 

Andrei MUNTEAN 
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Anexa nr. 1  

la Hotărârea Consiliului de Administrație  

al ANRCETI nr. __ din __________  

 

Modificările și completările ce se operează în Anexa la Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 60 din 23 decembrie 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” 

 

1. La punctul 1 sintagma “Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.12 din 31.01.2009” se 

substituie cu sintagma “Regulamentul cu privire la acces și interconectare, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.   din                    ”; 

2. La punctul 3 sintagma “de Interconectare” se exclude; 

3. Punctul 32 se modifică și se expune în următoarea redacție:  

“32. Furnizorul-ofertant are obligația de publicare pe pagina sa de Internet a 

Ofertei de referinţă pentru interconectare cu reţeaua de telefonie fixă pe care o operează, 

în continuare ORI, şi, la solicitare, va pune la dispoziţia oricărui furnizor-solicitant ORI 

şi modificările şi/sau completările acesteia.”; 

4. Punctul 33 se modifică și se expune în următoarea redacție:  

“33. În cazul în care furnizorul-ofertant intenţionează să modifice sau să 

completeze ORI, proiectul modificărilor sau completărilor trebuie transmis Agenţiei atât 

în format electronic, cât şi pe suport de hârtie, cu cel puţin 30 de zile calendaristice 

înainte de data aprobării şi publicat pe pagina sa de Internet cu cel puţin 15 zile 

calendaristice înainte de data aprobării. În cazul unor modificări de structură sau mai 

mult de 50% din conţinutul ORI, proiectul trebuie transmis Agenţiei cu cel puţin 6 luni 

înainte de data adoptării şi publicat pe pagina sa de Internet cu cel puţin 2 luni de zile 

înainte de data aprobării, cu excepţia cazului în care modificarea sau completarea se 

realizează la cerinţa Agenţiei. De fiecare dată când furnizorul-ofertant transmite 

Agenţiei şi publică pe pagina sa de Internet modificări sau completări la ORI, acesta va 

pune concomitent la dispoziţie o versiune, cel puţin în format electronic, care să permită 

identificarea cu uşurinţă a elementelor actualizate, prin utilizarea unui format diferit al 

textului adăugat şi prin evidenţierea distinctă a textului eliminat, precum şi identificarea 

datei realizării actualizării.”; 

5. Punctul 40 se modifică și se expune în următoarea redacție:  

“40. Furnizorul-ofertant va include în ORI cel puţin următoarele informaţii : 

1) capacităţile de interconectare disponibile (porturi, puncte disponibile de 

interconectare, amplasarea lor geografică, caracteristicile tehnice ale interfeţei, alţi 

parametri tehnici);  

2) serviciile de interconectare furnizate;  

3) condiţiile tehnice şi comerciale în care serviciile de interconectare vor fi 

oferite furnizorului – solicitant; 
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4) modul în care solicitanţii pot avea acces la informaţiile prevăzute la 

prezentul punct, precum şi formatul în care aceste informaţii sunt disponibile, termenii 

de punere la dispoziţie a acestor informaţii;  

5) acordul asupra nivelului de calitate privind furnizarea serviciilor de 

interconectare. 

Aceste informaţii vor fi actualizate în termen de cel mult 10 zile de la data 

apariţiei unor modificări, precizându-se şi data realizării actualizării.”; 

6. Punctul 44 se exclude; 

7. Punctul 46 se modifică și se expune în următoarea redacție:  

“46. Furnizorul-ofertant are obligația de publicare pe pagina sa de Internet a 

acordului-tip  de  interconectare. Pentru modificarea sau completarea acordului-tip de 

interconectare sunt aplicabile condițiile și termenii de la  punctul 33 din prezentele 

obligații.” 

8. La punctul 47 sintagma “prevederilor Capitolului V, altor prevederi ale 

Regulamentului” se substituie cu sintagma ”angajamentelor asumate în ORI”; 

9. La punctul 48 sintagma “ compartimentul II  şi  V  din Regulament” se substituie 

cu sintagma ”ORI”. 
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Anexa nr. 2  

la Hotărârea Consiliului de Administrație  

al ANRCETI nr. __ din __________  

 

Modificările și completările ce se operează în Anexa la Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 42 din 17 noiembrie 2017 

„Privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de furnizare cu 

ridicata de servicii de acces local la puncte fixe” 

 

1. Punctul 83 va avea următorul cuprins:  

” 83. Acordul de acces trebuie să fie elaborat astfel încât să permită furnizorului-

solicitant să selecteze cu uşurinţă punctele de acces, opţiunile de acces şi de 

colocare, precum şi orice alte servicii oferite pe baza ORA şi va conţine, cel 

puţin următoarele: 

1) condiţii pentru accesul la bucla locală:  

a) elemente de reţea la care se oferă accesul, acoperind în special 

următoarele elemente: acces la buclele locale, acces la frecvenţele nevocale din spectrul 

de frecvenţă al unei bucle locale, în cazul accesului partajat la bucla locală;  

b) informaţii privind amplasarea punctelor de acces fizic, disponibilitatea 

buclelor locale în părţi specifice ale reţelei de acces;  

c) condiţii tehnice ce prevăd accesul şi utilizarea buclelor locale, inclusiv 

caracteristicile tehnice ale perechii metalice torsadate în bucla locală;  

d) proceduri de comandă şi acordare, restricţii de utilizare;  

2) servicii de colocare:  

a) informaţii privind spaţiile de colocare relevante;  

b) opţiuni de colocare în spaţiile de colocare (inclusiv colocare fizică în 

interiorul sau exteriorul clădirii furnizorului ofertant şi colocare virtuală);  

c) caracteristicile echipamentului: restricţii, dacă există, asupra 

echipamentului ce poate fi colocat;  

d) condiţii de securitate: măsuri aplicate de către furnizorul-ofertant pentru a 

asigura securitatea spaţiilor de colocare;  

e) condiţii de acces pentru personalul furnizorilor;  

f) condiţii de siguranţă;  

g) reguli de alocare a spaţiului, în cazul în care spaţiul este limitat;  

h) condiţii în care furnizorii-solicitanţi pot participa la verificarea 

caracteristicilor tehnice ale liniilor de abonat sau capacităţilor pentru care s-a refuzat 

satisfacerea comenzii;  

3) condiţii de acces prin intermediul unor interfeţe utile la sistemele de 

asistenţă operaţională ale furnizorului-ofertant, care permite efectuarea în timp real a 

următoarelor acţiuni: verificarea posibilităţii tehnice de furnizare a accesului de bandă 

largă prin linia de abonat a solicitantului, plasarea comenzilor de punere la dispoziţie a 

liniilor de abonat, verificarea procesului de satisfacere a comenzilor, plasarea 

comenzilor de remediere a deranjamentelor etc.;  
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4) condiţii de furnizare:  

a) timpul limită pentru răspunsul la cererile de furnizare a serviciilor şi a 

accesului la reţele şi/sau infrastructura asociată; acorduri asupra nivelului de calitate a 

serviciilor, soluţionarea erorilor, proceduri de revenire la un nivel normal al serviciului;  

b) termeni contractuali standard de furnizare a accesului la bucla locală, 

inclusiv, după caz, compensaţii prevăzute în cazul nerespectării termenelor de execuţie;  

5) preţuri sau formule de stabilire a acestora pentru fiecare element, 

enumerate mai sus;  

6) schimbul de informaţii, confidenţialitate şi securitate;  

7) cesionarea drepturilor sau obligaţiilor;  

8) amendamente şi suplimente;  

9) responsabilităţi;  

10) situaţii excepţionale;  

11) litigii.”. 

 

2. La punctul 98 ultima frază este înlocuită de următoarea: “În cazul în care 

furnizorul-ofertant intenţionează să modifice sau să completeze ORA, proiectul 

modificărilor sau completărilor trebuie transmis Agenţiei atât în format electronic, cât şi 

pe suport de hârtie, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data aprobării şi 

publicat pe pagina sa de Internet cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data 

aprobării. În cazul unor modificări de structură sau mai mult de 50% din conţinutul 

ORA, proiectul trebuie transmis Agenţiei cu cel puţin 6 luni înainte de data adoptării şi 

publicat pe pagina sa de Internet cu cel puţin 2 luni de zile înainte de data aprobării, cu 

excepţia cazului în care modificarea sau completarea se realizează la cerinţa Agenţiei. 

De fiecare dată când furnizorul-ofertant transmite Agenţiei şi publică pe pagina sa de 

Internet modificări sau completări la ORA, acesta va pune concomitent la dispoziţie o 

versiune, cel puţin în format electronic, care să permită identificarea cu uşurinţă a 

elementelor actualizate, prin utilizarea unui format diferit al textului adăugat şi prin 

evidenţierea distinctă a textului eliminat, precum şi identificarea datei realizării 

actualizării.”; 

3. La punctul 136 sintagma “şi/sau de Regulamentul cu privire la 

interconectare nr.12/2009” se exclude.  
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Anexa nr. 3  

la Hotărârea Consiliului de Administrație  

al ANRCETI nr. __ din __________  

 

Modificările și completările ce se operează în Anexa la Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 43 din 17 noiembrie 2017 

„Privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de furnizare cu 

ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg 

consum” 
 

1. La punctul 45 prima frază se expune în următoarea redacție: “Acordul de 

acces bitstream se va negocia în termenii şi condiţiile similare celor de negociere a 

acordului de acces la bucla/subbucla locală în conformitate cu Obligaţiile speciale 

preventive ce se impun S.A.„Moldtelecom, aprobate prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr. 42 din 14 noiembrie 2017 privind măsurile de 

reglementare preventivă ale pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la 

puncte fixe.”;  

2. La punctul 49 ultima frază este înlocuită prin următoarea: “În cazul în care 

furnizorul-ofertant intenţionează să modifice sau să completeze ORB, proiectul 

modificărilor sau completărilor trebuie transmis Agenţiei atât în format electronic, cât şi 

pe suport de hârtie, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data aprobării şi 

publicat pe pagina sa de Internet cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data 

aprobării. În cazul unor modificări de structură sau mai mult de 50% din conţinutul 

ORB, proiectul trebuie transmis Agenţiei cu cel puţin 6 luni înainte de data adoptării şi 

publicat pe pagina sa de Internet cu cel puţin 2 luni de zile înainte de data aprobării, cu 

excepţia cazului în care modificarea sau completarea se realizează la cerinţa Agenţiei. 

De fiecare dată când furnizorul-ofertant transmite Agenţiei şi publică pe pagina sa de 

Internet modificări sau completări la ORB, acesta va pune concomitent la dispoziţie o 

versiune, cel puţin în format electronic, care să permită identificarea cu uşurinţă a 

elementelor actualizate, prin utilizarea unui format diferit al textului adăugat şi prin 

evidenţierea distinctă a textului eliminat, precum şi identificarea datei realizării 

actualizării.”; 

3. La punctul 74 sintagma “şi/sau de Regulamentul cu privire la 

interconectare nr.12/2009” se exclude.  
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Anexa nr. 4  

la Hotărârea Consiliului de Administrație  

al ANRCETI nr. __ din __________  

 

Modificările și completările ce se operează în Anexa la Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.77 din 23 decembrie 2010 „Cu 

privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.“Orange Moldova” 

în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor 

voce în reţeaua individuală de telefonie mobilă” 
 

1. La punctul 1 sintagma “Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.12 din 31.01.2009” se 

substituie cu sintagma “Regulamentul cu privire la acces și interconectare, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.   din                    ”, iar sintagma 

“p.12” se substituie cu sintagma“p.21”; 

2. La punctul 3 sintagma “de Interconectare” se exclude; 

3. Punctul 16 se modifică și se expune în următoarea redacție:  

“16. Furnizorul-ofertant are obligația de publicare pe pagina sa de Internet a 

Ofertei de referinţă pentru interconectare cu reţeaua de telefonie mobilă pe care o 

operează, în continuare ORI, şi, la solicitare, va pune la dispoziţia oricărui furnizor-

solicitant ORI şi modificările şi/sau completările acesteia.”; 

4. Punctul 17 se modifică și se expune în următoarea redacție:  

“17. În cazul în care furnizorul-ofertant intenţionează să modifice sau să 

completeze ORI, proiectul modificărilor sau completărilor trebuie transmis Agenţiei atât 

în format electronic, cât şi pe suport de hârtie, cu cel puţin 30 de zile calendaristice 

înainte de data aprobării şi publicat pe pagina sa de Internet cu cel puţin 15 zile 

calendaristice înainte de data aprobării. În cazul unor modificări de structură sau mai 

mult de 50% din conţinutul ORI, proiectul trebuie transmis Agenţiei cu cel puţin 6 luni 

înainte de data adoptării şi publicat pe pagina sa de Internet cu cel puţin 2 luni de zile 

înainte de data aprobării, cu excepţia cazului în care modificarea sau completarea se 

realizează la cerinţa Agenţiei. De fiecare dată când furnizorul-ofertant transmite 

Agenţiei şi publică pe pagina sa de Internet modificări sau completări la ORI, acesta va 

pune concomitent la dispoziţie o versiune, cel puţin în format electronic, care să permită 

identificarea cu uşurinţă a elementelor actualizate, prin utilizarea unui format diferit al 

textului adăugat şi prin evidenţierea distinctă a textului eliminat, precum şi identificarea 

datei realizării actualizării.”; 

5. Punctul 23 se modifică și se expune în următoarea redacție:  

“23. Furnizorul-ofertant va include în ORI cel puţin următoarele informaţii : 

6) capacităţile de interconectare disponibile (porturi, puncte disponibile de 

interconectare, amplasarea lor geografică, caracteristicile tehnice ale interfeţei, alţi 

parametri tehnici);  

7) serviciile de interconectare furnizate;  

8) condiţiile tehnice şi comerciale în care serviciile de interconectare vor fi 

oferite furnizorului – solicitant; 
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9) modul în care solicitanţii pot avea acces la informaţiile prevăzute la 

prezentul punct, precum şi formatul în care aceste informaţii sunt disponibile, termenii 

de punere la dispoziţie a acestor informaţii;  

10) acordul asupra nivelului de calitate privind furnizarea serviciilor de 

interconectare. 

Aceste informaţii vor fi actualizate în termen de cel mult 15 zile de la data 

apariţiei unor modificări, precizându-se şi data realizării actualizării.”; 

6. Punctul 25 se exclude; 

7. La punctul 27 sintagma “prevederilor Capitolului V, altor prevederi ale 

Regulamentului” se substituie cu sintagma ”angajamentelor asumate în ORI”; 

8. La punctul 28 sintagma “compartimentul II  şi  V  din Regulament” se 

substituie cu sintagma ”ORI”; 

9. La punctul 38 sintagma “p. 12” se substituie cu sintagma “p. 21”; 

10. La punctul 39 sintagma “p. 12” se substituie cu sintagma “p. 21”. 
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Anexa nr. 5  

la Hotărârea Consiliului de Administrație  

al ANRCETI nr. __ din __________  

 

Modificările și completările ce se operează în Anexa la Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.78 din 23 decembrie 2010 „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” 

 

1. La punctul 1 sintagma “Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.12 din 31.01.2009” se 

substituie cu sintagma “Regulamentul cu privire la acces și interconectare, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.   din                    ”, iar sintagma 

“p.12” se substituie cu sintagma“p.21”; 

2. La punctul 3 sintagma “de Interconectare” se exclude; 

3. Punctul 16 se modifică și se expune în următoarea redacție:  

“16. Furnizorul-ofertant are obligația de publicare pe pagina sa de Internet a 

Ofertei de referinţă pentru interconectare cu reţeaua de telefonie mobilă pe care o 

operează, în continuare ORI, şi, la solicitare, va pune la dispoziţia oricărui furnizor-

solicitant ORI şi modificările şi/sau completările acesteia.”; 

4. Punctul 17 se modifică și se expune în următoarea redacție:  

“17. În cazul în care furnizorul-ofertant intenţionează să modifice sau să 

completeze ORI, proiectul modificărilor sau completărilor trebuie transmis Agenţiei atât 

în format electronic, cât şi pe suport de hârtie, cu cel puţin 30 de zile calendaristice 

înainte de data aprobării şi publicat pe pagina sa de Internet cu cel puţin 15 zile 

calendaristice înainte de data aprobării. În cazul unor modificări de structură sau mai 

mult de 50% din conţinutul ORI, proiectul trebuie transmis Agenţiei cu cel puţin 6 luni 

înainte de data adoptării şi publicat pe pagina sa de Internet cu cel puţin 2 luni de zile 

înainte de data aprobării, cu excepţia cazului în care modificarea sau completarea se 

realizează la cerinţa Agenţiei. De fiecare dată când furnizorul-ofertant transmite 

Agenţiei şi publică pe pagina sa de Internet modificări sau completări la ORI, acesta va 

pune concomitent la dispoziţie o versiune, cel puţin în format electronic, care să permită 

identificarea cu uşurinţă a elementelor actualizate, prin utilizarea unui format diferit al 

textului adăugat şi prin evidenţierea distinctă a textului eliminat, precum şi identificarea 

datei realizării actualizării.”; 

5. Punctul 23 se modifică și se expune în următoarea redacție:  

“23. Furnizorul-ofertant va include în ORI cel puţin următoarele informaţii : 

11) capacităţile de interconectare disponibile (porturi, puncte disponibile de 

interconectare, amplasarea lor geografică, caracteristicile tehnice ale interfeţei, alţi 

parametri tehnici);  

12) serviciile de interconectare furnizate;  

13) condiţiile tehnice şi comerciale în care serviciile de interconectare vor fi 

oferite furnizorului – solicitant; 
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14) modul în care solicitanţii pot avea acces la informaţiile prevăzute la 

prezentul punct, precum şi formatul în care aceste informaţii sunt disponibile, termenii 

de punere la dispoziţie a acestor informaţii;  

15) acordul asupra nivelului de calitate privind furnizarea serviciilor de 

interconectare. 

Aceste informaţii vor fi actualizate în termen de cel mult 15 zile de la data 

apariţiei unor modificări, precizându-se şi data realizării actualizării.”; 

6. Punctul 25 se exclude; 

7. La punctul 27 sintagma “prevederilor Capitolului V, altor prevederi ale 

Regulamentului” se substituie cu sintagma ”angajamentelor asumate în ORI”; 

8. La punctul 28 sintagma “compartimentul II  şi  V din Regulament” se 

substituie cu sintagma ”ORI”; 

9. La punctul 38 sintagma “p. 12” se substituie cu sintagma “p. 21”; 

10. La punctul 39 sintagma “p. 12” se substituie cu sintagma “p. 21”. 
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Anexa nr. 6 

la Hotărârea Consiliului de Administrație  

al ANRCETI nr. __ din __________  

 

Modificările și completările ce se operează în Anexa la Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.79 din 23 decembrie 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 mobilă” 

 

1. La punctul 1 sintagma “Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.12 din 31.01.2009” se 

substituie cu sintagma “Regulamentul cu privire la acces și interconectare, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.   din                    ”, iar sintagma 

“p.12” se substituie cu sintagma“p.21”; 

2. La punctul 3 sintagma “de Interconectare” se exclude. 
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Anexa nr. 7 

la Hotărârea Consiliului de Administrație  

al ANRCETI nr. __ din __________  

 

Modificările și completările ce se operează în Anexa la Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 28 din 01 noiembrie 2011 „Cu 

privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.”Moldtelecom” în 

legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa de tranzit de trafic în reţelele 

publice de telefonie 

 

La punctul 1 sintagma “Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.12 din 31.01.2009” se substituie 

cu sintagma “Regulamentul cu privire la acces și interconectare, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.   din                    ”. 

 


