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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
HOTĂRÂRE 

 
 din ______________ 2010        Nr. _________ 

 
 

cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive  
Societăţii pe Acţiuni “Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe 

piaţa terminării şi originării apelurilor în propria reţea de telefonie fixă 
 

În temeiul art.9 alin.(1) lit. n), art.44, art.47 şi art.48, în corelare cu art.78 alin.(5) 
din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, în continuare Legea 
nr.241/2007 şi Regulamentului cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.12 din 31.01.2009;  

 
În conformitate cu art.9 alin.(1) lit. u) din Legea nr.241/2007 şi pct.14, pct.15 lit. b) 

din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice 
şi Tehnologia Informaţiei, în continuare Agenţia, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.905 din 28 iulie 2008; 

 
Avînd în vedere Hotărârile Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Concurenţei (ANPC) nr.DCF-7 din 26.07.2007 şi nr. DCC-40 din 16.07.2009, 
Consiliul de administraţie  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Societatea pe Acţiuni “Moldtelecom”, IDNO 1002600048836 se consideră 
drept furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor cu ridicata de terminare a 
apelurilor în propria reţea de telefonie fixă şi pe piaţa serviciilor de originare a 
apelurilor în propria reţea de telefonie fixă.  

 
2. Puterea semnificativă a S.A. “Moldtelecom” pe piaţa accesului la propria 

reţea în vederea terminării apelurilor se răsfrânge asupra oricărui tip de trafic, 
independent de tehnologia utilizată, origine de apel, de numărul de furnizori ce 
transportă apelul sau de furnizorul care solicită serviciul de terminare a apelurilor.  

 
3. S.A. “Moldtelecom” are următoarele obligaţii:  
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1) de asigurare a accesului la elemente specifice ale reţelei şi la infrastructura 
asociată şi utilizarea acestora,  

2) de asigurare a transparenţei şi de publicare a ofertei de referinţă pentru 
interconectare,  

3) de neadmitere a discriminării,  
4) de evidenţa contabilă separată, precum şi  
5) de control a preţurilor, inclusiv obligaţia de fundamentare a preţurilor în 

funcţie de costuri,  
în ceea ce priveşte interconectarea reţelei publice de telefonie fixă pe care o 

operează cu reţelele publice de comunicaţii electronice instalate, operate, gestionate sau 
puse la dispoziţie de către alţi furnizori în vederea terminării şi originării apelurilor în 
reţeaua publică de telefonie fixă pe care o furnizează S.A. “Moldtelecom”, în condiţiile 
Regulamentului cu privire la interconectare şi ale anexei la prezenta hotărâre. 

 
4. Dispoziţiile prezentei hotărîri 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 hotărîre. 
 

5. Obligaţia de evidenţă contabilă separată va fi asigurată de SA 
„Moldtelecom” conform reglementărilor relevante aprobate de Agenţie. 
 

6. Controlul preţurilor stabilite pentru furnizarea serviciilor de interconectare 
şi conexe interconectării va fi realizat de Agenţie. 
 

7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se comunică S.A. 
„Moldtelecom” şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei în termen de 3 zile. 

 
8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 
Preşedintele 
Consiliului        Sergiu SÎTNIC 

 
 

Membri        Ion POCHIN  
 
 

Iurie URSU 
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Anexă 
 la Hotărârea Consiliului de Administraţie 
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare  

în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
 

     nr. ______ din ____________2010 
 

Condiţiile executării obligaţiilor speciale preventive impuse S.A. “Moldtelecom” în 
legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa terminării şi originării apelurilor în 

propria reţea de telefonie fixă 
 

I. Obligaţia de asigurare a accesului la unele elemente specifice ale reţelei 
proprii şi la infrastructura asociată şi utilizarea acestora  

 
1. Societatea pe Acţiuni “Moldtelecom”, în continuare furnizor-ofertant are 

obligaţia, în termenele şi condiţiile specificate în Regulamentul cu privire la 
interconectare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRCETI nr.12 
din 31.01.2009, în continuare Regulament şi prezentele condiţii, să ofere oricărui 
furnizor, în continuare furnizor-solicitant, servicii de interconectare în vederea 
terminării şi originării apelurilor în reţeaua fixă pe care o operează furnizorul-ofertant la 
nivel local şi naţional. Obligaţia dată vizează negocierea şi încheierea de către 
furnizorul-ofertant a acordului de interconectare cu furnizorul-solicitant. 

2. Prin serviciul de interconectare în vederea terminării apelurilor în reţeaua 
fixă proprie, furnizorul-ofertant va asigura transmisia semnalului de la punctul de 
interconectare cu reţeaua furnizorului-solicitant pînă la orice punct fizic, la care 
furnizorul-ofertant oferă utilizatorului final accesul la reţeaua fixă operată. 

3. Prin serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor în reţeaua 
proprie, furnizorul-ofertant va asigura transmisia semnalului de la orice punct fizic, la 
care furnizorul-ofertant oferă utilizatorului final accesul la reţeaua fixă operată, pînă la 
punctul de interconectare cu reţeaua furnizorului-solicitant. 

4. Furnizorul-ofertant va furniza accesul în vederea interconectării şi 
furnizării serviciilor de terminare şi/sau originare a apelurilor în suficiente puncte de 
interconectare pentru a furniza terminare/originare a apelurilor la nivel local sau 
naţional, în funcţie de solicitarea furnizorului-solicitant. 

5. Furnizorul-ofertant va asigura interconectarea reţelei publice de telefonie 
fixă pe care o operează, în vederea terminării şi originării apelurilor, în măsura în care 
solicitările sunt rezonabile. Orice refuz al furnizorului-ofertant trebuie să fie temeinic 
justificat şi va fi comunicat în scris furnizorului-solicitant şi Agenţiei în termen ce nu va 
depăşi 10 zile din data depunerii solicitării.  

6. Furnizorul-ofertant va oferi accesul la toate serviciile necesare pentru ca 
furnizorul-solicitant să poată furniza propriile servicii de comunicaţii electronice, 
incluzînd accesul la serviciile de asistenţă operaţională, serviciile de urgenţă, serviciile 
de informaţii privind abonaţii şi alte servicii ce pot fi oferite pe reţele inteligente. 

7. Furnizorul-ofertant va pune la dispoziţia furnizorului-solicitant modurile de 
interconectare prevăzute în pct.6 din Regulament, potrivit ordinii de prioritate 
specificate de furnizorul-solicitant. 
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8. Furnizorul-ofertant va asigura interconectarea reţelei publice de telefonie 
fixă pe care o operează, în vederea terminării şi originării apelurilor, în condiţiile pct.13 
din Regulament.  

9. Furnizorul-ofertant este responsabil de instalarea şi operarea segmentului 
legăturii de interconectare cuprins între propriul comutator şi punctul de interconectare. 
Costurile legate de instalarea şi operarea segmentului dat vor fi suportate de către 
furnizorul-ofertant. 

10. Furnizorul-ofertant va asigura la cererea furnizorului-solicitant furnizarea 
legăturilor de interconectare la capacitatea şi caracteristicile tehnice solicitate de acesta. 
Termenul pentru livrarea unei capacităţi suplimentare a legăturii de interconectare 
(capacitate, canal de semnalizare, canal de transmisiune /circuit) este de cel mult 10 
zile de la data primirii de către furnizorul-ofertant a unei cereri în acest sens de la 
furnizorul-solicitant interconectat deja. 

11. În cazul defectării segmentului legăturii de interconectare instalat şi operat 
de către furnizorul-ofertant, în maxim o oră de la notificarea defecţiunii de către 
furnizorul-solicitant interconectat sau de la momentul la care defecţiunea a ajuns la 
cunoştinţa furnizorului-ofertant pe orice altă cale, furnizorul-ofertant va demara 
activităţile necesare pentru localizarea şi remedierea, chiar provizorie, a defecţiunii, 
precum şi pentru înlăturarea sau limitarea eventualelor pagube. Termenul remedierii 
deranjamentelor/defecţiunilor nu poate depăşi 24 ore. 

12. Cheltuielile aferente remedierii defecţiunilor vor fi suportate de către 
furnizorul-ofertant, cu excepţia cazului în care se stabileşte că furnizorul-solicitant este 
responsabil de defecţiunea produsă.  

13. Furnizarea serviciului de interconectare în vederea terminării şi originării 
apelurilor în/din reţeaua furnizorului-ofertant şi a anumitor servicii conexe 
interconectării (orice servicii necesare furnizorului-solicitant pentru organizarea şi 
menţinerea operaţională a interconectării cum ar fi: colocarea), se realizează cel puţin în 
condiţiile Capitolului II, V şi VIII din Regulament. 

14. Furnizarea serviciului de interconectare şi a anumitor servicii conexe 
interconectării se realizează fără condiţionarea din partea furnizorului-ofertant de a 
achiziţiona concomitent de către furnizorul-solicitant a unor produse sau servicii care nu 
sînt necesare furnizării tipului de acces solicitat ori achiziţionarea unui volum impus de 
produse sau servicii, care excede volumul necesar furnizării tipului de acces solicitat ori, 
impunerea oricăror condiţii comerciale, tehnice sau de altă natură, care nu sînt necesare 
furnizării tipului de acces solicitat. 

15. În cazul colocării fizice, furnizorul-ofertant va permite furnizorului-
solicitant timp de 24 ore pe zi, 7 zilele în săptămână, zilele lucrătoare şi nelucrătoare, pe 
durata întregului an calendaristic, accesul la spaţiul fizic alocat, precum şi la toate 
celelalte resurse tehnice necesare instalării, conectării, funcţionării şi întreţinerii 
corespunzătoare a echipamentelor relevante aparţinînd furnizorului-solicitant.  

16. Furnizorul-ofertant va opera echipamentul colocat a furnizotului-solicitant 
la oferirea colocării ce nu presupune accesul direct al furnizorului-solicitant la 
echipamentul colocat (colocarea virtuală), precum şi instalarea şi operarea segmentului 
legăturii de interconectare cuprins între punctul de acces al furnizorului-ofertant şi 
punctul pînă la care furnizorul-solicitant are acces la legătura de interconectare. 
Colocarea virtuală se va realiza în acelaşi spaţiu în care funcţionează echipamentele 
furnizorului-ofertant, fără construirea unei structuri cu rol de protecţie. 
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17. Colocarea poate fi refuzată de furnizorul-ofertant numai în următoarele 
situaţii:  

1) lipsa spaţiului colocabil;  
2) colocarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic.  

Sarcina probei privind existenţa situaţiilor prevăzute mai sus incumbă furnizorului-
ofertant. Refuzul furnizorului-ofertant trebuie să fie temeinic justificat şi va fi 
comunicat în scris furnizorului-solicitant şi Agenţiei, în cel mult 5 zile lucrătoare de la 
data primirii cererilor iniţiale sau ulterioare de colocare în vederea realizării 
interconectării. În cazul refuzului colocării, furnizorul-ofertant va permite accesul în 
spaţiul fizic dat unei echipe formate din reprezentanţi ai Agenţiei şi, dacă Agenţia 
consideră necesar, ai furnizorului-solicitant, în vederea constatării temeiniciei refuzului. 

18. Furnizorul-ofertant va oferi furnizorului-solicitant posibilitatea de a instala 
şi conecta în spaţiul fizic alocat echipamentul necesar pentru realizarea interconectării, 
inclusiv echipamente care conduc la îmbunătăţirea performanţelor echipamentului de 
bază, permiţîndu-i să îndeplinească funcţii de comutare sau de servicii avansate. 
Furnizorul-ofertant nu va impune furnizorului-solicitant cerinţe de securitate privind 
echipamentele acestuia mai stricte decît acelea pe care le practică pentru propriile 
echipamente. 

19. Furnizorul-ofertant nu va condiţiona sau limita posibilitatea pentru un 
furnizor-solicitant, ce beneficiază deja de colocare fizică în spaţiul furnizorului-ofertant, 
să furnizeze unui furnizor terţ colocare în cadrul echipamentelor proprii colocate. 

20. Furnizorul-ofertant va permite furnizorului-solicitant să instaleze porţiunea 
din legătura de interconectare cuprinsă între limita spaţiului fizic al furnizorului-ofertant 
şi echipamentul colocat de furnizorul-solicitant. La solicitarea furnizorului-solicitant şi 
cu acordul unui terţ furnizor, furnizorul-ofertant va permite conectarea echipamentului 
furnizorului-solicitant la echipamentul terţului furnizor colocat în spaţiul fizic al 
furnizorului-ofertant în vederea interconectării, astfel încît traficul furnizorului-
solicitant să fie transportat pe legătura de transmisiuni operată / furnizată de terţul 
furnizor, cuprinsă între punctul respectiv de interconectare şi limita spaţiului fizic al 
furnizorului-ofertant. 

21. Orice modificare adusă de furnizorul-ofertant reţelei sale sau spaţiilor în 
care se realizează interconectarea, care ar putea afecta serviciile furnizate de către 
furnizorul-solicitant interconectat deja, va fi plasată pe pagina de Internet proprie, va fi 
notificată Agenţia şi furnizorul-solicitant cu cel puţin 3 luni înainte de efectuarea 
modificării în cauză. Desfiinţarea unui repartitor/comutator principal sau intermediar va 
fi notificată furnizorului-solicitant interconectat deja şi Agenţiei într-un termen ce nu 
poate fi mai mic de 9 luni înainte de data preconizată pentru desfiinţare. 

22. În cazul unor operaţiuni de reamenajare sau modernizare a reţelei sale, 
inclusiv în cazul desfiinţării unui repartitor/comutator, furnizorul-ofertant este obligat să 
ia toate măsurile pentru ca furnizorul-solicitant interconectat să beneficieze în 
continuare de interconectare, în condiţii echivalente celor iniţiale pentru ca furnizorul-
solicitant să poată furniza în continuare propriile servicii de comunicaţii electronice cu 
menţinerea calităţii acestora. 

23. Furnizorul-ofertant va prevedea în Oferta de referinţă pentru interconectare 
şi în planurile de dezvoltare a propriei reţele spaţii de colocare fizică a echipamentelor 
furnizorilor-solicitanţi în punctele pentru care se solicita interconectarea parvenite de la 
furnizorul-solicitant pe parcursul ultimelor 180 de zile. În lipsa întemeiată a 
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posibilităţilor pentru colocare fizică, furnizorul-ofertant va oferi obligatoriu colocare 
virtuală furnizorilor-solicitanţi. 

24. Furnizorul-ofertant va asigura accesul la numerele din reţeaua inteligentă 
prin interconectarea reţelelor proprii cu reţelele furnizorilor-solicitanţi în condiţiile 
Regulamentului, în baza deciziilor de atribuire sau licenţelor de utilizare a resurselor de 
numerotare respective şi cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
 
Prevederi speciale privind obligaţia de furnizare a serviciului de interconectare în 
vederea originării apelurilor 
 

25. Obligaţia de a furniza furnizorului-solicitant serviciul de interconectare în 
vederea originării apelurilor în propria reţea de telefonie fixă se referă pentru orice tip 
de trafic, independent de tehnologia utilizată, destinaţia finală a apelului, de numărul de 
furnizori ce transportă apelul. 

26. Furnizorul-ofertant are obligaţia de a furniza următoarele forme de 
originare a apelurilor în reţeaua proprie fixă: 

- originare de apeluri prin procedura de selectare apel-cu-apel a transportatorului 
(CS). Prin aceasta furnizorul-ofertant va permite oricărui utilizator final în reţeaua fixă 
operată să apeleze, prin culegerea codului de selectare a transportatorului, serviciile de 
transportare a apelului ale oricărui furnizor-solicitant, prin alegerea apel-cu-apel a 
transportatorului; 

- originare de apeluri prin procedura de preselectare a transportatorului (CPS). 
Prin aceasta furnizorul-ofertant va permite oricărui utilizator final în reţeaua fixă 
operată, înainte de a fi utilizate serviciile de comunicaţii electronice, să pre-definească 
transportatorul ales, înainte de a fi utilizate serviciile, şi să utilizeze serviciile 
transportatorului pre-definit, fără culegerea codurilor de selectare a transportatorului. În 
cazul preselectării transportatorului, furnizorul-ofertant va permite utilizatorului să 
beneficieze de serviciile altor transportatori, inclusiv propriile servicii, prin culegerea 
apel-cu-apel a codurilor de selectare a transportatorului; 

- originare de apeluri către numere din reţeaua inteligentă.  
27. Furnizorul-ofertant va oferi tuturor utilizatorilor săi finali posibilitatea de a 

utiliza serviciile furnizorului-solicitant conform prevederilor pct.14-16 din Regulament. 
Furnizorul-ofertant va asigura interconectarea cu reţeaua de telefonie fixă proprie în 
vederea originării apelurilor către serviciile furnizorului-solicitant sau ale unui terţ, 
utilizată pentru funizarea serviciilor de reţea inteligentă conform reglementărilor 
Agenţiei, inclusiv a condiţiilor de licenţie de utilizarea a resurselor de numerotare şi a 
Capitolului IX din Regulament. 

28. Pentru serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor în reţeaua 
fixă pe care o furnizează, furnizorul-ofertant 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 partea apelantă, fie de partea apelată. 

29. Furnizorul-ofertant va asigura accesul pentru apelanţi spre numerele din 
reţeaua inteligentă, cât şi transportul şi transferul spre numerele din reţeaua inteligentă a 
furnizorului-solicitant a apelurilor originate de la punctele fixe ale reţelei operate de 
către acesta în condiţiile reglementărilor în vigoare. 
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30. Pentru serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor, utilizată 
la furnizarea serviciilor de reţea inteligentă, furnizorul-ofertant va utiliza o singură 
metodă de achitare, prevăzută la pct.76 din Regulament, cu toţi furnizorii-solicitanţi. 

 
II. Obligaţia de asigurare a transparenţei, inclusiv de publicare a ofertei 

de referinţă pentru interconectare 
 

31. Furnizorul-ofertant, va asigura transparenţa la furnizarea serviciilor de 
originare şi terminare, precum şi specificaţiile tehnice, caracteristicile reţelei, condiţiile 
comerciale şi tehnice de interconectare, de furnizare şi utilizare a infrastructurii 
asociate/facilităţilor, informaţii contabile, cu excepţia informaţiilor cu caracter 
confidenţial. 

32. Furnizorul-ofertant, în condiţiile Capitolului IV şi a altor prevederi ale 
Regulamentului, va publica pe pagina sa de Internet în termen de până la 60 de zile din 
data intrării în vigoare a prezentei hotărîri o Ofertă de referinţă pentru interconectare cu 
reţeaua publică de telefonie fixă pe care o operează, în continuare ORI. La solicitare va 
pune la dispoziţia oricărui furnizor-solicitant ORI şi modificările acesteia. 

33. Furnizorul-ofertant va prezenta la Agenţie ORI în termenele şi condiţiile 
pct. 42 din Regulament, pentru verificarea executării prezentelor condiţii. 

34. ORI va fi suficient de detaliată pentru a permite interconectarea la toate 
punctele reţelei unde acest lucru este fezabil şi pentru a asigura că furnizorul-solicitant 
nu va trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-a 
solicitat. 

35. Furnizorul-ofertant va indica în ORI condiţiile de furnizare a legăturilor de 
interconectare (liniile de interconectare), care să includă cel puţin termenele, plăţile şi 
nivelurile de calitate oferite, şi va defini clar responsabilităţile sale faţă de capacitatea 
legăturii furnizate. 

36. Furnizorul-ofertant va include în ORI informaţii detaliate privind setul de 
parametri relevanţi pentru calitatea serviciilor oferite furnizorului-solicitant, va 
prevedea termenul de remediere a defecţiunilor/deranjamentelor, precum şi limitele 
minime ale despăgubirilor pentru remedierea cu întârziere a 
defecţiunilor/deranjamentelor şi modalitatea de stabilire a acestora. 

37. Orice limitare privind oferirea serviciilor de interconectare trebuie 
prevăzută expres în ORI, menţionându-se şi data estimativă când limitarea în cauză va fi 
înlăturată, totodată această limitare nu trebuie să depăşească termenul 180 de zile din 
data solicitării serviciului. 

38. Furnizorul-ofertant va prevedea în ORI adresa fiecărui comutator unde se 
poate realiza interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă pe care o operează, în 
vederea terminării/originării apelurilor, precum şi grupele de numere găzduite de fiecare 
comutator, care vor fi actualizate ori de câte ori este necesar, dar cel puţin trimestrial, 
precizându-se şi data realizării actualizării. 

39. Furnizorul-ofertant va include în ORI cel puţin informaţia specificată în 
pct. 46 din Regulament. 

40. Furnizorul-ofertant va prezenta la solicitarea furnizorului-solicitant în 
termen de 10 zile următoarea informaţie cu privire la:  

1) schema arhitecturii reţelei;  
2) tipul, numărul şi localizarea echipamentelor utilizate;  
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3) căile de rutare.  
41. Informaţia despre reţeaua proprie operată de telefonie fixă, se pune la 

dispoziţia furnizorului-solicitant, de către furnizor-ofertant în formă detaliată, astfel 
încât acesta să poată alege în mod eficient punctele de acces unde să realizeze 
interconectarea şi să îşi poată planifica dezvoltarea propriilor reţele sau servicii. 
Furnizorul-ofertant va prevdea în ORI modul în care furnizorul-solicitant poate avea 
acces la aceste informaţii. 

42. Furnizorul-ofertant va include în ORI o descriere detaliată a specificaţiilor 
tehnice ale punctelor de acces, prin referire, acolo unde este cazul, la standardele sau 
recomandările relevante, în ceea ce priveşte: 

1) interfaţa electrică (optică) şi fizică; 
2) interfaţa de transmisie; 
3) interfaţa de semnalizare; 
4) acolo unde este necesar, informaţii despre capacităţile funcţionale oferite 

prin interfeţe. 
43. Furnizorul-ofertant va include în ORI informaţii complete despre 

amplasarea imobilelor în care se poate realiza colocarea, modalităţile în care oferă 
spaţiile destinate colocării, precum şi restricţiile privind colocarea anumitor 
echipamente. Aceste informaţii vor fi actualizate în termen de cel mult 10 de zile de la 
data apariţiei unor modificări, precizându-se şi data realizării actualizării. 

44. Modificarea şi/sau completarea ORI se efectuează conform prevederilor 
Capitolului IV, altor prevederi relevante ale Regulamentului.  

45. În termen de până la 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, furnizorul-ofertant are obligaţia de a publica pe pagina sa de Internet şi, la 
solicitare, să pună la dispoziţia oricărui furnizor-solicitant un model de acord de 
interconectare, care să conţină clauze contractuale standard, realizat în conformitate cu 
prevederile ORI. 

46. Furnizorul-ofertant va prezenta Agenţiei modelul de acord de 
interconectare la data publicării acestuia, atît pe suport de hîrtie cît şi în format 
electronic, pentru verificarea executării prezentelor condiţii. 

47. Acordul de interconectare trebuie să corespundă prevederilor Capitolului 
V, altor prevederi ale Regulamentului. Acordul de interconectare va conţine în mod 
explicit preţurile pentru serviciile de interconectare şi pentru serviciile conexe oferite în 
vederea realizării interconectării. Acordul de interconectare trebuie să permită 
furnizorului-solicitant să selecteze cu uşurinţă punctele de acces şi de interconectare, 
capacitatea legăturilor de interconectare, opţiunile de interconectare, precum şi orice 
alte servicii oferite în baza ORI. 

48. Acordul de interconectare în vederea terminării şi originării apelurilor în 
reţeaua publică de telefonie fixă pe care o operează furnizorul-ofertant se va negocia cu 
bună credinţă în termenii şi condiţiile prevăzute în compartimentul II şi V din 
Regulament. În cazul modificării sau completării unui acord de interconectare, termenul 
de negociere este de cel mult 15 de zile de la data primirii cererii.  

49. Furnizorul-ofertant va transmite Agenţiei o copie de pe fiecare cerere de 
interconectare şi, respectiv, de pe fiecare cerere ulterioară, de modificare, completare 
sau retragere a cererii iniţiale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii acestora. 

50. Furnizorul-ofertant va analiza solicitările cuprinse în cererea de 
interconectare a furnizorului-solicitant şi de a elabora soluţiile tehnice pentru realizarea 
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interconectării, pe care le va comunica furnizorului-solicitant în termen de până la 10 
zile de la data primirii cererii de interconectare. 

51. Furnizorul-ofertant va asigura implementarea prevederilor acordului de 
interconectare astfel încât furnizarea serviciilor de interconectare în fiecare punct de 
interconectare să poată începe în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii 
acordului sau de la data modificării prevederilor acestuia. 

52. În cazul în care pentru furnizarea serviciilor de interconectare este necesară 
colocarea, termenul prevăzut la pct. 50 include şi durata necesară pentru efectuarea de 
către furnizorul-ofertant a tuturor lucrărilor necesare pentru pregătirea spaţiului fizic 
alocat, precum şi pentru punerea la dispoziţia furnizorului-solicitant a acestui spaţiu. 
Dacă furnizorul-solicitant nu îşi instalează echipamentele în spaţiul fizic alocat pentru 
colocare în termen de 60 zile de la data notificării scrise de către furnizorul-ofertant 
privind alocarea spaţiului pentru colocare din motive care îi sunt imputabile, furnizorul-
ofertant va retrage alocarea, informând prealabil Agenţia. La cererea furnizorului-
solicitant, furnizorul-ofertant poate stabili un termen mai mare pentru instalarea 
echipamentelor, dacă demonstrează că acest lucru este necesar având în vedere 
circumstanţele concrete ale cazului.  

53. La modificarea sau completarea acordului de interconectare, în cazul în 
care nu se solicită interconectarea la noi puncte de acces, furnizorul-ofertant va asigura 
realizarea interconectării astfel încât furnizarea noilor servicii să poată începe în termen 
de cel mult 10 zile de la data modificării sau completării acordului de interconectare. 

54. Acordul de interconectare se încheie pentru o perioadă nedeterminată sau 
pe o perioadă acceptată de părţi şi nu poate fi reziliat unilateral de către furnizorul-
ofertant în interesul acestuia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege şi/sau acord. 

55. Furnizorul-ofertant va depune la Agenţie, în copie, acordurile de 
interconectare şi modificările ulterioare la acestea pentru examinare, verificare şi 
depozitare, după caz, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii, modificării sau 
rezilierii acordului însoţite de actele doveditoare. 

56. Furnizorul-ofertant va actualiza ORI de fiecare dată cînd acest lucru este 
necesar cu respectarea prevederilor termenilor şi condiţiilor de publicare şi de informare 
a Agenţiei prevăzuţi de Regulament sau de prezente le condiţii, după caz.  

 
III. Obligaţia de neadmitere a discriminării  
 
57. Obligaţia de neadmitere a discriminării în legătură cu interconectarea 

reţelei de telefonie fixă operată de furnizorul-ofertant în vederea terminării şi originării 
apelurilor în reţeaua furnizorului-ofertant va fi realizată în următoarele condiţii: 

1) furnizorul-ofertant va oferi condiţii echivalente, în circumstanţe echivalente, 
tuturor furnizorilor-solicitanţi sau furnizorilor care beneficiază deja de 
interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă pe care o operează 
furnizorul-ofertant, în vederea terminării şi originării apelurilor; 

2) furnizorul-ofertant va pune la dispoziţia furnizorului-solicitant servicii şi 
informaţii necesare pentru realizarea interconectării cu reţeaua publică de 
telefonie fixă pe care acesta o operează, în vederea terminării şi originării 
apelurilor, în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte termene, condiţii, 
calitate şi preţuri, nu mai puţin favorabile decât cele de care beneficiază 
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propriile servicii(activităţi) de vânzări cu amănuntul sau 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 fixă, inclusiv 
discriminare prin preţ, între apelurile iniţiate în reţeaua furnizorului-
solicitant şi cele iniţiate în oricare altă reţea de comunicaţii electronice. În 
acest sens furnizorul-ofertant va trata apelurile iniţiate în oricare altă reţea de 
comunicaţii electronice ca apeluri ale furnizorului-solicitant, cu excepţia 
cazului în care furnizorul-solicitant, furnizorul în reţeaua cărui a fost iniţiat 
apelul sau un furnizor de tranzit terţ nu solicită expres altfel. 

58. Furnizorul-ofertant în cazul în care va oferi într-un acord de 
interconectare/acord de acces sau prin preţuri de transfer intern, filialelor, persoanelor 
afiliate sau partenerilor săi ce operează pe piaţa cu amănuntul, sau propriilor 
subdiviziuni de vânzări cu amănuntul condiţii de interconectare sau de acces mai 
favorabile decât cele prevăzute în ORI, atunci acesta va oferi aceste condiţii tuturor 
furnizorilor-solicitanţi, pe principii nediscriminatorii, iar ORI va fi modificată în 
vederea reflectării acestor condiţii în calitate de ofertă publică. 

 
IV. Obligaţii privind evidenţa contabilă separată 
 
59. Furnizorul-ofertant va ţine evidenţa contabilă separată, în cadrul 

contabilităţii interne de gestiune, pentru activităţile care au legătură cu interconectarea şi 
accesul la reţeaua furnizorului-ofertant sau la infrastructura asociată acesteia. 

60. Furnizorul-ofertant va publica anual, în termen de până la 30 aprilie a 
fiecărui an, o declaraţie privind implementarea evidenţei contabile separate. 

61. Furnizorul-ofertant va supune verificării din partea unui auditor 
independent modul de implementare a evidenţei contabile separate şi va prezenta 
Agenţiei raportul de audit în termen de până la 31 mai a fiecărui an. 

 
V. Obligaţia referitoare la controlul preţurilor, inclusiv obligaţia de 
fundamentare a preţurilor în funcţie de costuri 
 
62. Furnizorul-ofertant va orienta la costuri preţurile pentru serviciilor sale de 

interconectare în vederea terminării şi originării apelurilor în propria reţea fixă şi a 
serviciilor conexe acestora. Furnizorul-ofertant se va conduce la formarea preţurilor 
pentru serviciile de interconectare şi conexe de prevederile Capitolului VII din 
Regulament. 

63. Furnizorul-ofertant, în scopul respectării obligaţiei de orientare la costuri a 
preţurilor de interconectare stabilită în pct.62, va utiliza o abordare prospectivă în 
calcularea costurilor şi va include doar costuri ce ar fi înregistrate de un furnizor eficient 
pentru furnizarea volumului actual de servicii. Furnizorul-ofertant nu va include în 
calcule costurile care se referă la alte servicii ale sale, mai ales cu precădere la cele cu 
amănuntul, sau acele costuri comune ce n-ar fi luate în considerare în decizia de 
furnizare a serviciului de terminare/originare a apelurilor, dacă acesta ar fi furnizat pe o 
piaţă cu concurenţă eficientă.  

64. Preţurile de interconectare vor fi suficient de detaliate pentru a asigura că 
solicitanţii nu vor trebui să plătească costuri aferente unor componentele de reţea sau de 
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infrastructură asociată sau altor servicii, care nu sunt necesare pentru furnizarea 
interconectării/sau accesului. 

65. Preţurile pentru serviciile de terminare şi originare vor fi determinate la 
nivel local şi naţional. 

66. În cazul în care se va constata că preţurile nu sunt orientate la costuri sau 
costurile calculate includ costuri irelevante serviciului, ineficienţe, inclusiv legate de 
investiţiile istorice ce pot fi irecuperabile, sau că conţin alte atribute ce pot conduce la 
constrîngerea concurenţilor sau impunerea injustă de recuperare de către aceştia a unor 
costuri irelevante, Agenţia va stabili preţuri pentru interconectare cu indicarea mărimii 
lor sau va stabili plafoane maxime de preţ, inclusiv, dacă este necesar, cu indicarea 
planului de modificare a preţurilor. 

67. Agenţia, poate utiliza modele proprii de calculare a costurilor sau va utiliza 
metoda preţurilor comparative cu acele pieţe, unde autorităţile de reglementare au 
efectuat calcule conform principiilor de calculare a costurilor orientate sau bazate pe 
modele de calculare a costurilor de tip LRIC. 

68. Preţurile pentru interconectare vor fi stabilite în monedă naţională (MDL) 
pe minut cu exactitate de zecimi de miimi şi nu includ taxa pe valoarea adăugată. 
Unitatea de taxare este secunda. 

69. Pentru serviciul de interconectare în vederea terminării şi originării 
apelurilor în reţeaua fixă pe care o operează, furnizorul-ofertant 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 partea apelantă, fie de partea apelată. 

70. Furnizorul-ofertant va include în ORI condiţiile cu referinţă la apelurile spre 
numerele din reţeaua inteligentă şi codurile de acces ţinând cont de reglementările în 
vigoare. 

71. În cazul interconectării indirecte, apelurile prin numerele din reţeaua 
inteligentă şi prin codurile de acces vor fi transportate de către furnizorul de tranzit în 
condiţiile Regulamentului şi ale acordurilor de interconectare.  

72. Preţurile de interconectare pot fi modificate odată la 2 ani din data ultimei 
aprobări sau la cererea Agenţiei. 
 


