
NOTĂ INFORMATIVĂ 

cu privire la proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI 

pentru modificarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.11 din 

07.04.2010 

Hotărîrea Consiliului său de Administrație nr.11 din 07 aprilie 2010 privind 

reglementarea accesului la serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate prin 

intermediul codurilor de acces „1600-1639” (Hotărîrea nr.11/2010) prevede, inclusiv, 

modalitățile de achitare pentru serviciile de originare de apeluri către aceste coduri: 

a) prin achitarea de către furnizorul de servicii prin 16xx a unui tarif pentru serviciul de 

originare a apelului. În acest caz furnizorul, în rețeaua cărui este inițiat apelul, nu va taxa 

utilizatorul final pentru apelul efectuat. 

b) furnizorii interconectați folosesc metoda bill and keep (taxează și păstrează-ți banii). În 

acest caz furnizorul, în rețeaua cărui este inițiat apelul, poate taxa utilizatorul final pentru 

apelul către 16xx, iar furnizorul serviciului prin 16xx nu achită pentru originare de apel. 

Conform pct.14 din Hotărîrea nr.11/2010, tariful/prețul serviciului de originare va fi egal cu 

tariful pentru terminare aplicat în aceeași rețea (pct.14), iar, dacă în raporturile de interconectare, 

cel din urmă este stabilit în USD, tariful pentru utilizatorul final va fi stabilit în lei prin 

multiplicarea lui cu rata medie de schimb al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA prognozată 

în Legea bugetului de stat pentru anul curent. 

În rezultatul efectuării analizei (iterația 4) pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele 

proprii de telefonie mobilă, ANRCETI a elaborat și aprobat un șir de hotărâri privind măsurile de 

reglementare a acesteia: 

- Hotărârea nr.37 din 29 decembrie 2016 privind măsurile de reglementare preventivă ale 

pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie mobilă a 

S.A.„Moldtelecom”; 

- Hotărârea nr.38 din 29 decembrie 2016 privind măsurile de reglementare preventivă ale 

pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie mobilă a 

S.A.„Moldcell”; 

- Hotărârea nr.39 din 29 decembrie 2016 privind măsurile de reglementare preventivă ale 

pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie mobilă a S.A.„Orange 

Moldova”. 

Prin hotărârile menționate, ANRCETI a modificat tariful maximal pe care furnizorii 

respectivi pot percepe pentru serviciul de terminare în propria rețea mobilă și l-a fixat în Euro, 

spre deosebire de USD utilizat până la 31 decembrie 2016. 

Astfel, a apărut o disfuncționalitate a mecanismului de stabilire a tarifului pentru utilizatori, 

conform pct.14 al Hotărîrii nr.11/2010, care face referință doar la situația utilizării dolarului 

SUA pentru tariful serviciului de terminare a apelurilor.  

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru modificarea 

Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.11 din 07 aprilie vine să rezolve această 

situație. 

De asemenea, se propune și o altă modalitate de determinare a tarifului pentru utilizatori 

finali. Dacă actualmente este luat în considerare cursul anual mediu de schimb al dolarului SUA 

prognozat în Legea bugetului pentru anul în curs, atunci conform modificării propuse se va lua în 

calcul rata oficială medie de schimb al leului moldovenesc față de USD/EUR pentru ultimele 3 

luni depline până la stabilirea tarifului respectiv. Această propunere a parvenit în cadrul 

consultărilor publice a proiectului în cauză și, respectiv, agreată de autor. 
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