SINTEZA
recomandărilor parvenite, în cadrul consultărilor publice, la proiectul Hotărîrii CA al ANRCETI privind aprobarea condiţiilor
speciale de licenţă privind utilizarea numerelor non-geografice pentru reţele mobile virtuale

Recomandările parvenite

1.

S.A.”Moldcell”
În practica internaţională sunt cunoscute 3 tipuri de
MVNO:
1. Activitatea MVNO constă numai în revînzarea
serviciilor. Toate condiţiile pentru realizarea acestui gen
de activitate sunt oferite şi asigurate de Reţeaua – gazdă.
2. MVNO ce creează propriile servicii, posedă
cartelele SIM proprii, oferă suportul tehnic necesar şi are
sistem de facturare;
3. MVNO ce posedă caracteristicile tipului 2 plus la
aceasta are sistem propriu de comutare şi rutare, acces
direct internaţional şi capacităţi proprii de interconectare.
Considerăm ca Proiectul HCA să asigure şi existenţa
primului tip de MVNO. Capitolul II pct.7 se prevede
posibilitatea de activitate numai pentru al doilea şi al
treilea tip de MVNO, fiindcă în aceste condiţii primul tip
nu va avea posibilitatea să asigure aceste condiţii.

Decizia
Agenţiei

Se acceptă

Expunerea prevederilor/
Argumentarea Deciziei Agenţiei
pct.7 devine al. 6 pct. 6 şi se expune în următoarea
redacţie:
“6) să deţină, după caz, controlul total sau parţial asupra
cartelelor SIM marketingului, brăndului, facturării şi
suportului în relaţiile cu utilizatorii finali.”

2.

S.A”Orange Moldova”
Considerăm că acest proiect necesită o revizuire
semnificativă, inclusiv în ce priveşte formele de colaborare
între operatorul virtual şi operatorul de reţea,
responsabilităţile fiecăruia, obligaţiile operatorului virtual.
În acest context, propunem crearea unui grup de lucru, cu
participarea reprezentanţilor operatorilor de telefonie
mobilă, în vederea definitivării acestui proiect.

Nu se acceptă

Furnizorul de reţele mobile virtuale (MVNO) nu dispune
de licenţă de utilizare a frecvenţelor radio, de o reţea
mobilă completă, în special, de elementele reţelei de
radioacces, ci utilizează reţelele/ elementele de reţele ale
furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice
mobile în bază de acord semnat cu proprietarii acestor
reţele sau de regulă, cumpără cu ridicata minute de la
furnizorul de reţele şi servicii publice de comunicaţii
electronice mobile şi le revinde, din numele său,
utilizatorilor finali.
La moment, furnizarea de reţele şi servicii MVNO nu este
reglementată atît la nivel de ţări cît şi la nivel Internaţional.
La adresa mai multor Guverne ca MVNO să fie
reglementate, UIT a răspuns ca concurenţa pe piaţa
serviciilor de telefonie mobilă este destul de dezvoltată şi
nu este cazul de reglementat. Agenţia prin condiţiile de
licenţă impune doar unele obligaţii specifice ce ţin de
protecţia utilizatorilor şi utilizarea eficientă şi conformă a
resurselor de numerotare respective. Furnizorul MVNO are
aceleaşi responsabilităţi şi obligaţii ca şi toţi furnizorii de
creţele şi servicii de comunicaţii electronice prevăzute de
regimul de autorizare generală.
Cît priveşte formele de colaborare între furnizorul virtual
şi furnizorul de reţea, responsabilităţile fiecăruia,
obligaţiile furnizorului virtual, considerăm ca aceste să fie
incluse în acordul semnat cu furnizorul de reţele şi servicii
publice de telefonie mobilă care îi va oferi posibilitatea de
utilizare a reţelei/elementelor de reţea.
Cele mai multe organismele de reglementare sunt în
favoarea MVNO ca un mijloc de încurajare a concurenţei,
care ar duce în final la o mai mare alegere şi preţuri mai
mici.

