
SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea 

Programului de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2017 

 

Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Programului de 

elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2017 a fost expus spre consultare publică pe pagina 

oficială a ANRCETI în perioada 8 decembrie – 22 decembrie 2016. 

Pe parcursul perioadei de consultare publică, în adresa ANRCETI, au parvenit recomandări de la 

furnizorul de rețele/ servicii de comunicații electronice -  Î.M. Orange Moldova S.A., propunerile căreia 

au fost incluse în sinteza de mai jos. Astfel, aducând argumentele de rigoare, 1 recomandare a fost 

respinsă şi 1 acceptată. 

N/

o 

Autorul 

recomandării 

Conţinutul recomandării Poziţia ANRCETI 

1. Î.M. Orange 

Moldova S.A. 

În conformitate cu principiul 

nediscriminării în tratarea furnizorilor de 

reţele şi servicii de comunicaţii 

electronice, pe care Agenţia este obligată 

să îl respecte conform art. 8 alin. (5) lit. 

b) al Legii comunicaţiilor electronice, 

Hotărârea privind măsurile de 

reglementare preventivă a pieţei de 

terminare a apelurilor voce în reţelele de 

telefonie fixă (Piaţa 3) ar trebui adoptată 

odată cu Hotărârea privind măsurile de 

reglementare preventivă a pieţei de 

terminare a apelurilor voce în reţelele de 

telefonie mobilă (Piaţa 7). 

 

Adoptarea Hotărârilor privind măsurile 

de reglementare preventivă a pieţei 

accesului cu ridicata la infrastructura de 

reţea la un post fix (Piaţa 4) şi a pieţei 

accesului cu ridicata la comunicaţii în 

bandă largă (Piaţa 5) a fost amânată 

pentru trimestrul IV al anului 2017 (pct. 

13 şi 14 din Program). Având în vedere 

faptul că ultimele Hotărâri privind 

măsurile de reglementare preventivă a 

acestor pieţe au fost adoptate la 

01.10.2015, asemenea amânare încalcă 

art. 53 alin. (1) ai Legii comunicaţiilor 

electronice, potrivit căruia analiza 

pieţelor relevante se efectuează cel puţin 

o dată la 2 ani. Prin urmare, adoptarea 

Hotărârilor în cauză trebuie să aibă loc, 

Se acceptă. După finalizarea studiului de 

benchmarking în vederea identificării unui 

nivel mediu al costurilor LRIC, stabilite de 

către diferite autorități de reglementare din 

statele europene în baza metodelor BU-

LRIC, ANRCETI va stabili măsurile de 

reglementare preventivă corespunzătoare. 

 

Termenul ”Trimestrul IV” se substituie în 

”Trimestrul I”. 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Termenul ”Trimestrul IV” se 

substituie în ”Trimestrul III”. 



conform legii, cel târziu în trimestrul III 

ai anului 2017. Însă, în opinia Orange, 

Agenţia ar trebui să intervină pe aceste 

pieţe mai devreme, ţinând cont de faptul 

că, în cei aproape 6 ani de când au fost 

stabilite obligaţii pentru furnizori cu 

putere semnificativă pe această piaţă, 

oferta cu ridicata a acestuia este practic 

neutilizată, iar operatorul istoric şi-a 

consolidat poziţia dominantă pe piaţa 

fixă, în special în afara mun. Chişinău. 

2. Î.M. Orange 

Moldova S.A. 

1. De inclus în Program: 

- Hotărârea Consiliului de Administraţie 

privind modificarea şi completarea 

Condiţiilor tehnice şi comerciale pentru 

implementarea portabilităţii numerelor în 

Republica Moldova, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr. 8 din 26 februarie 2013; 

- Acordul – general – tip de organizare, 

operare, administrare şi întreţinere a 

bazei de date centralizate pentru 

implementarea şi realizarea portabilităţii 

numerelor în Republica Moldova, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie nr. 16 din 09 aprilie 2013. 

 

Prima modificare necesară ţine de 

cuantumul plăţii lunare pentru operarea, 

administrarea şi întreţinerea bazei de date 

centralizate pentru implementarea şi 

realizarea portabilităţii numerelor, anume 

reevaluarea metodologiei de calcul a 

plăţii respective, cu participarea 

furnizorilor, şi recalcularea cuantumului 

acestei plăţi pentru 2017, conform noii 

metodologii. 

2. Cea de a doua modificare ţine de 

Procedura de depunere a cererii de 

portare a numărului, validare şi procesare 

a acesteia, anume completarea 

Condiţiilor respective cu o prevedere 

care să limiteze aplicarea cerinţei de faţă 

doar la cazurile când seria este înscrisă 

pe cartela SIM prezentată. 
 

 

Nu se acceptă. În vederea elaborării 

proiectelor de modificare și completare a 

actelor în cauză urmează a fi respectată 

procedura descrisă în capitolul 12 al 

Condițiilor tehnice și comerciale pentru 

implementarea portabilităţii numerelor în 

Republica Moldova, aprobate prin  

Hotărârea  Consiliului de Administrație 

nr.8 din 26 februarie 2013, procedura de 

modificare și completare a condițiilor este 

identică procedurii de aprobare a acestora.  

 

 

3. 

 

 

 

Î.M. Moldcell 

S.A. 

 

 

1. De inclus în Program: 

- Modificarea Condiţiilor speciale de 

licenţă pentru utilizarea frecvențelor/ 

canalelor radio din banda de frecvenţe de 

Nu se acceptă. Consiliul Economic pe 

lângă Prim-ministru al Republicii Moldova 

a inițiat discuțiile între părțile implicate în 

vederea identificării soluțiilor la problema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Î.M. Moldcell 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500-2690 MHz în scopul furnizării 

rețelelor și serviciilor publice de 

comunicații electronice mobile terestre 

de acces radio în banda largă, aprobate 

prin Hotărârea Consiliului de 

Administraţie nr. 39 din 20 septembrie 

2012 prin introducerea prevederilor 

necesare, care ar evita ambiguitatea în 

interpretarea aplicării principiului 

neutralității la utilizarea benzii de 

frecvențe 2.6 MHz și la asigurarea 

obligațiilor și parametrilor de acoperire. 

 

2. Modificarea Condițiilor speciale de 

Licență prin conversia în lei a taxelor/ 

plăților pentru frecvențe/ canale stabilite 

în valută. Instabilitatea cursului valutar, 

cu care se confruntă în ultimii ani 

economia Republicii Moldova afectează 

foarte mult activitatea operaționala 

comercială a furnizorilor de comunicații, 

în condițiile în care tarifele pentru 

serviciile prestate utilizatorilor finali sunt 

stabilite în moneda națională.  Acest fapt 

impactează nu numai posibilitatea de 

planificare corecta a investițiilor necesare 

pentru dezvoltare și asigurare a 

obligațiilor impuse prin licență, ci și 

costurile la serviciile prestate 

consumatorului final, unde serviciile de 

comunicații electronice sunt considerate 

servicii cu conotație socială. Spre 

exemplu, la efectuarea unei analize a 

plăților pentru frecvențe în perioada 

2014-2016, informația din Tabelul de 

mai jos arata indicele de creștere a 

plăților pentru frecvențe drept urmare a 

deprecierii monedei naționale. 

 

 Rata 

MDL/Euro 

la ziua 

achitării 

% creștere 

2016 22.0174 19% 

2015 21.3178 17% 

2014 17.8701  

 

Astfel, credem că, conversia acestor plăți 

în lei ar contribui la îmbunătățirea 

climatului investițional în sectorul 

nominalizată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. O eventuală intervenție la 

acest capitol ar trebui sa fie precedată de 

modificările corespunzătoare la 

documentele emise de MTIC, prin care au 

fost aprobate taxele menționate, la care se 

face referință în condițiile de licență. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Î.M. Moldcell 

S.A. 

prestării serviciilor de telefonie mobilă la 

reducerea costurilor pentru serviciile 

prestate consumatorului final. Respectiv, 

acest fapt ar putea contribui la 

stabilizarea indicilor economici în 

domeniu la creșterea penetrării serviciilor 

de telefonie mobilă în societate, a căror 

sinecost nu ar include acest factor de 

destabilizare. 

 

 

3. Efectuarea unei Analize a costurilor 

pentru portabilitate și revizuirea 

acestora în caz de necesitate. 

In conformitate cu pct. 109 al Hotărârii 

CA ANRCETI nr. 34/2011  cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind 

portabilitatea numerelor ce prevede 

"Administratorul bazei de date 

centralizate va face publice metodologia 

de calcul a plăților percepute de la 

furnizori și calculul cuantumului acestor 

plăți, care trebuie să fie suficient de 

detaliate pentru a se asigura că furnizorii 

nu trebuie să compenseze costuri altele 

decât costurile de implementare, 

administrare, operare întreținere a bazei 

de date centralizate." 

În conformitate cu HCA ANRCETI 

nr.16/2013 cu privire la aprobarea 

Acordului - general - tip de organizare, 

operare, administrare și întreținere a 

bazei de date centralizate pentru 

implementarea și realizarea portabilității 

numerelor în Republica Moldova se 

prevede următoarele: 

 

"8.10 Administratorul, până la 1 ianuarie 

2015, va face publică metodologia de 

calcul a plăților percepute de la furnizori 

și, până la 31 martie 2015, calculul 

cuantumului acestor plăți, care trebuie sa 

fie suficient de detaliate pentru a se 

asigura că furnizorii nu trebuie să 

compenseze costuri altele decât costuri 

de implementare, administrare, operare și 

întreținere a NPCBD. 

 

8.11 Administratorul va prezenta către 

ANRCETI și va publica pe pagina sa de 

Internet, anual, către data de 1 aprilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. A se vedea motivele 

expuse la obiecția 2 a Î.M. Orange 

Moldova S.A. 



raportul de audit pentru anul 

calendaristic precedent, emis de o 

organizație de audit aprobată de către 

ANRCETI după consultare cu 

furnizorii, care să confirme respectarea 

de către Administratorul NPCDB a 

obligațiilor sale prevăzute de legislația în 

vigoare și acordul încheiat cu Agenția. 

 

8.12 În cazul în care în baza rapoartelor 

de audit anuale, începând cu anul fiscal 

2014, se constată că plățile lunare de 

implementare, operare, administrare 

întreținere a NPCDB sunt excesive sau 

sub cost în raport cu costurile de 

implementare, administrare, operare și 

întreținere a NPCDB, ANRCETI, în 

termen de 3 luni după prezentarea 

raportului de audit, va decide vizând 

revizuirea plăților respective pentru 

aducerea acestora în conformitate cu 

costurile respective. 

 

8.13 În cazul în care Administratorul 

întârzie publicarea metodologiei sau a 

calculului menționat la pct. 8.10 mai sus 

obligația de achitare a acestor plăți se 

suspendă până la înlăturarea încălcării 

respective." 

 

 

 


