
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind 

modificarea Obligaţiilor speciale preventive impuse furnizorilor de rețele de 

telefonie fixă și mobilă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele de 

telefonie fixă și mobilă 
 

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectelor și finalitățile urmărite 
 

 

Pe data de 11 februarie 2022 la Chișinău, în cadrul ședinței comune a Guvernelor din 

România și Republica Moldova, a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul României privind reducerea tarifelor de furnizarea serviciilor de roaming 

internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state, semnat la Chișinău la 11 

februarie 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 103/2022 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2022, nr. 53 - 59, art. 138) (în continuare - Acord de roaming).  

Punctul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 103/2022 stipulează că Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și  

Tehnologia Informației vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru realizarea  prevederilor  

Acordului menționat. 

Acordul de roaming prevede următoarele: 

1) Articolul 4: “Fiecare Parte se asigură, în conformitate cu legislația națională, că 

operatorii de rețele din propria jurisdicție negociază cu bună-credință cu orice solicitant 

condițiile tehnice și comerciale de furnizare a următoarelor servicii: 

a) de interconectare în vederea terminării în propria rețea a apelurilor și 

SMS-urilor provenite de la numere din Statul celeilalte Părți precum și, dacă este cazul, 

b) de tranzit internațional de apeluri și SMS-uri provenite de la numere din Statul 

celeilalte Părți către rețele din propriul Stat.” 

2)  Articolul 5: “(1) Fiecare Parte depune diligențe, în conformitate cu legislația 

națională, pentru ca operatorii de rețele din propria jurisdicție să aplice pentru terminarea 

în propria rețea a apelurilor ce provin de la numere din celălalt Stat tarife care nu pot 

depăși tarifele reglementate la nivel european pentru terminarea apelurilor în rețelele 

mobile, respectiv în rețele fixe din România, după caz, atât în situația interconectării 

directe, cât și a celei în care sunt utilizate servicii de tranzit internațional. 

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), ANRCETI, depune diligențe 

pentru adoptarea și punerea în aplicare a unui cadru normativ, prin care operatorii de 

rețele de pe teritoriul Republicii Moldova să aibă obligația să aplice pentru terminarea în 

propria rețea a apelurilor ce provin de la numere din România tarife care nu pot depăși 

tarifele reglementate la nivel european pentru terminarea apelurilor în rețelele mobile, 

respectiv în rețelele fixe din România, după caz, atât în situația interconectării directe, 

cât și a celei în care sunt utilizate servicii de tranzit internațional.” 

Astfel, în vederea implementării Acordului de roaming, ANRCETI a elaborat, în temeiul 

art. 6 alin. (2) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 care stipulează că “Relaţiile 

internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice se reglementează prin convenţii şi 

acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte. În cazul în care convenţiile şi 

acordurile internaţionale conţin alte prevederi decât cele prevăzute de legislaţia Republicii 

Moldova, se aplică prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale”, proiectele de 

hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind modificarea Obligaţiilor speciale 



preventive impuse furnizorilor de rețele de telefonie fixă și mobilă pe pieţele de terminare a 

apelurilor voce în reţelele de telefonie fixă și mobilă. 

 

2. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi 
Principalele prevederi ale proiectelor sunt următoarele:  

1) obligația furnizorilor să ofere serviciul de terminare națională în proprie rețea 

mobilă/fixă a apelurilor provenite de la resurse de numerotare ale unui stat sau ale unor state, cu 

care există încheiat acord internațional care presupune reglementarea serviciului de terminare 

națională a apelurilor provenite de la numere ale acestor state și de către care se aplică, față de 

apelurile provenite de la numere ale Republicii Moldova, prevederile Regulamentului delegat 

nr.654/2021 (de completare a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a 

Consiliului prin stabilirea unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de 

voce în reţelele mobile şi a unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de 

voce în reţelele fixe ).  

2) Furnizorii vor fi obligați să ofere acest serviciu atât altor furnizori naționali, cât și 

operatorilor din statul sau statele, cu care este încheiat acordul în cauză.  

3) Condițiile tehnice și comerciale ale interconectării cu operatorii din statul/statele cu 

care este încheiat acord se vor stabili prin negociere cu bună-credință. 

4) Alinierea tarifelor maximale pentru furnizarea serviciului de terminare a apelurilor în 

rețele mobile și fixe din Republica Moldova la nivelul tarifelor maximale reglementate în 

interiorul Uniunii Europene prin Regulamentul Delegat (UE) 2021/654 al Comisiei din 18 

decembrie 2020, art.4-5. Astfel, proiectele de hotărâri prevăd stabilirea tarifului de terminare în 

rețele mobile la 0,2 eurocent/minut (în coborâre de la 0,225 eurocent/minut), iar în rețele fixe la 

0,07 eurocent/minut (în coborâre de la 0,225 eurocent/minut). 

5) Obligația furnizorilor naționali să ofere serviciul de terminare a apelurilor  provenite 

de la resurse de numerotare din state cu care este încheiat un Acord respectiv, la tarife 

maximale ce nu le depășesc pe tarifele maximale pentru terminarea apelurilor cu origine 

națională. Drept excepție, furnizorilor li se va permite să aplice tarife mai înalte pentru 

asigurarea simetriei cu tarifele de terminare utilizate de către operatorii din statele acordului în 

perioada de tranziție de până în 2024, prevăzută de Regulamentul Delegat (UE) 2021/654 al 

Comisiei din 18 decembrie 2020. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este necesitate. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Costuri suplimentare, legate de elaborarea și implementarea prezentului proiect de 

Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI nu sunt necesare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI este elaborat în temeiul și în 

conformitate cu cerințele legislației naționale și europene, nu vine în contradicție cu legislația 

națională și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.  

Astfel, în urma aprobării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea sau 

completarea cadrului normativ conex. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul analizei și proiectele Hotărârilor Consiliului de Administrație al 

ANRCETI a fost plasat pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul 

Transparența decizională, secțiunea Consultări  pe  pagina  web, pentru perioada 28.02.2022 – 

http://www.anrceti.md/


21.03.2022. 

7. Consultările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesitate. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

        Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 

9. Constatările expertizei juridice 

        Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 

10. Constatările altor expertize 

Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate. 
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