AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
mun. Chişinău
din 23 decembrie 2010

Nr. 71

cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A.“Riscom” în legătură cu puterea sa
semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă
În temeiul prevederilor art.9 alin.(1) lit. c), n) şi u), ale art.43 alin.(1) lit.a) g), alin.(2) şi art.45, art.47,
art.48, precum şi ale 53 alin.(3), (4) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007,
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare Agenţia) privind identificarea pieţei
de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă nr.21 din 15.07.2010,
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.53 din 18.11.2010
privind desemnarea S.A.„Riscom” cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în
reţeaua individuală de telefonie fixă,
În conformitate cu pct.14 şi pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.905 din 28 iulie 2008, Consiliul de Administraţie:
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă, conform Anexei, Obligaţiile speciale preventive ce se impun S.A.„Riscom” (IDNO
1003600017763), în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce
în reţeaua individuală de telefonie fixă.
2. Prezenta hotărâre se completează de drept cu alte reglementări emise de Agenţie în acest sens.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se comunică S.A.“Riscom” în termen de 3 zile.
4. Partea dispozitivă a prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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Anexă
la Hotărârea Consiliului de Administraţie
al Agenţiei
nr. 71 din 23 decembrie 2010
Obligaţiile speciale preventive ce se impun S.A.„Riscom”
I.

Obligaţia de asigurare a transparenţei

1. S.A.”Riscom”, în continuare Furnizorul-ofertant, în cazul când răspunde unei solicitări de
interconectare în vederea terminării apelurilor în propria reţea de telefonie fixă, prin încheierea
unui acord în acest sens, are obligaţia să transmită Agenţiei o copie de pe acord în termen ce nu
depăşeşte 10 zile lucrătoare din momentul încheierii, amendării sau modificării.
II. Obligaţia de fundamentare a preţurilor în funcţie de costuri
2. Furnizorul-ofertant are obligaţia de orientare a preţurilor pentru furnizarea serviciului de
interconectare, serviciului de terminare a apelurilor naționale în propria reţea de telefonie fixă
şi a serviciilor conexe acestora la costul incremental (LRIC). Se consideră apeluri cu origine
naţională dacă acestea sunt iniţiate la numere din Planul Naţional de Numerotare.
[Pct.2 modificat prin Hot.ANRCETI nr.34 din 12.08.2015].

3. Prețul maximal ce poate fi perceput de furnizorul-ofertant pentru furnizarea serviciului de
terminare a apelurilor naționale în propria reţea de telefonie fixă se stabilește, după cum
urmează:
1) din 01.07.2017 - 0,00522 EUR/min (fără TVA);
2) din 01.01.2018 - 0,00448 EUR/min (fără TVA);
3) din 01.07.2018 - 0,00373 EUR/min (fără TVA);
4) din 01.01.2019 - 0,00299 EUR/min (fără TVA);
5) din 01.07.2019 - 0,00225 EUR/min (fără TVA).
[Pct.3 modificat prin Hot.ANRCETI nr.25 din 30.03.2017]
[Pct.3 modificat prin Hot.ANRCETI nr.34 din 12.08.2015].
[Pct. 4-64 excluse prin Hot.ANRCETI nr.34 din 12.08.2015]

4. Pentru serviciul de terminare a apelurilor în reţeaua pe care o operează furnizorul-ofertant,
acesta 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 apelat, fie de apelant. Unitatea de discretizare
este secunda.
[Pct.7 devine pct. 4 conform Hot.ANRCETI nr.34 din 12.08.2015]

2

