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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

HOTĂRÂRE 

mun. Chişinău 

  
din 16 august 2013                        Nr. 32 

  

 

pentru stabilirea modului de interpretare a unor prevederi din 

anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

nr. 77 din 23 decembrie 2010 

 
 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. u) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 

noiembrie 2007 („Legea nr. 241/2007”) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 

155), 

 

În conformitate cu dispoziţiile pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 

143-144, art. 917), 

 

Luând în considerare pct. 17 din Regulile de elaborare, aprobare a actelor cu caracter normativ, 

individual, recomandabil şi de asigurare a transparenţei în procesul decizional de către Agenţia 

Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin  

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 12 din 9 aprilie 2010, 

 

În contextul în care ANRCETI, fiind emitentul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 

77 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, are prerogativa stabilirii 

(clarificării) sensului autentic şi deplin al actului aprobat, ţinând cont de situaţiile complexe în care 

reglementarea trebuie aplicată şi, întru asigurarea unităţii şi înţelegerii corecte a conţinutului actului, 

oferind soluţii juridice de realizare a reglementării în sensul exact şi complet al dispoziţiilor acesteia, 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 58 din 16 octombrie 2012 

“Cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 77 din 23 

decembrie 2010”, precum şi regula potrivit căreia dispoziţiile de modificare şi de completare a unui act 

se încorporează de la data intrării lui în vigoare în actul de bază, identificându-se cu acesta; 

intervenţiile ulterioare de modificare şi de completare a acestuia trebuie raportate la actul de bază, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Pentru stabilirea modului de interpretare a unor prevederi în sensul pct. 3 şi al pct. 35 din anexa 

la Hotărârea Consiliului de Administraţie 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”, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege, cu caracter tranzitoriu 

că, până la data stabilirii tarifelor fundamentate în funcţie de costuri pentru serviciul de 

interconectare în vederea terminării la puncte mobile a apelurilor de origine internaţională, 

cererea unui furnizor-solicitant de acceptare a apelurilor de origine internaţională, tranzitate de 

către acest furnizor-solicitant, se realizează de către furnizorul-ofertant exclusiv potrivit 

principiilor libertăţii contractuale şi negocierii cu bună-credinţă a condiţiilor tehnice şi 

comerciale ale acestora. 

 

2. Interpretarea dată comportă caracter oficial şi obligatoriu pentru toţi subiecţii raporturilor 

juridice vizate de Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 77 din 23 decembrie 

2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

Preşedintele 

Consiliului de Administraţie 
                     Grigore VARANIŢA 

Membrul 

Consiliului de Administraţie 
                      Iurie URSU 

 
 

 
 

 

  

 


