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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

HOTĂRÂRE 

 

Nr. 16         din 31.03.2022

           

privind modificarea Obligaţiilor speciale preventive ce se impun S.R.L.“Dănis”, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI  

nr. 36 din 22.08.2013 

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 

241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399 - 410, 

art. 679), cu modificările ulterioare; 

În vederea implementării Acordului 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); 

Luând în considerare tarifele maxime unice la nivelul Uniunii Europene de 

terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și fixe, stabilite în funcție de costurile 

eficiente prin Regulamentul Delegat (UE) 2021/654 al Comisiei din 18 decembrie 2020 

de completare a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului 

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

în rețelele mobile și a unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor 

de voce în rețelele fixe (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 137/1 din 

22.04.2021), Consiliul de Administraţie 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Obligaţiile speciale preventive ce se impun S.R.L.“Dănis” (IDNO 

1003600081632), în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a 

apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 36 din 22.08.2013, cu modificările 

ulterioare, se modifică, conform anexei la prezenta hotărâre. 

2. Prezenta hotărâre se completează de drept cu alte reglementări emise de 

ANRCETI în acest sens. 
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3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării și se comunică 

S.R.L.“Dănis” şi Consiliului Concurenţei în termen de 3 zile lucrătoare din data 

aprobării. 

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

Republicii Moldova. 

        

 

Membrii Consiliului 

de Administraţie       Andrei MUNTEAN 

 

 

Marian POCAZNOI 
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Anexă 

 la Hotărârea Consiliului  

de Administraţie al ANRCETI 

 nr. 16 din 31.03.2022  

 

Obligaţiile speciale preventive ce se impun S.R.L.“Dănis” (IDNO 

1003600081632), în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a 

apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 36 din 22.08.2013, cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) punctul 3 se modifică și se expune în următoarea redacție:  

“3. Din data de 01.04.2022, prețul maximal ce poate fi perceput de Furnizorul-

ofertant pentru furnizarea serviciului de terminare a apelurilor naționale în propria rețea 

de telefonie fixă nu poate depăși 0,0007 EUR/min (fără TVA).„; 

2) se completează cu un punct nou 31 în următoarea redacție: 

“31. În cazul când Republica Moldova are încheiat, cu un stat sau cu state, acord 

internațional privind aplicarea reciprocă, față de apelurile care provin de la numere ale 

acestui stat sau ale acestor state și, respectiv, față de apelurile care provin de la numere 

ale Republicii Moldova, a prevederilor 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 (în continuare - Regulamentul delegat nr.654/2021), Furnizorul-

ofertant aplică, pentru serviciul de terminare a acestor apeluri în proprie rețea fixă, 

prețuri care nu depășesc nivelul tarifului corespunzător ce derivă din Articolul 5 al 

Regulamentului delegat nr.654/2021.„. 

 

 


