
Notă informativă 
la proiectul de Hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind 

impunerea modificărilor la Oferta de referinţă pentru interconectare a  
S.A. „Moldtelecom” 

 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei (ANRCETI) expune pentru consultare publică repetată proiectul de Hotărâre 
a Consiliului de Administraţie privind impunerea modificărilor la Oferta de referinţă 
pentru interconectare a S.A. „Moldtelecom”.  
 
Termenul limită pentru prezentarea recomandărilor la proiectul supus consultării este 
25.04.2012. În cazul apariţiei recomandărilor acestea pot fi transmise ANRCETI prin 
poştă pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin 
fax: 022 222 885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. 
 

Cadrul legal şi de reglementare 
În conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. c), n), u), şi ale art. 43 alin. (1) lit. a)-c), lit. f)-h), art. 
44, art. 45, art. 47, art. 48, precum şi ale art. 53 alin. (3), (4) din Legea comunicaţiilor 
electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, ANRCETI impune obligaţii speciale 
preventive furnizorului desemnat ca având putere semnificativă pe o piaţă relevantă.  
 
Prin Hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 37 şi nr. 56 din 18.11.2010 
S.A.”Moldtelecom” a fost desemnat cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a 
apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă şi mobilă.   
 
Astfel, în legătură cu puterea semnificativă deţinută de S.A.”Moldtelecom” pe pieţele 
menţionate, în sarcina acestuia au fost impuse obligaţii speciale preventive prin Hotărârile  
Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 60 şi nr. 79 din 23.12.2010.   
 
Una din obligaţii impusă S.A.”Moldtelecom” este de asigurare a transparenţei, inclusiv de  
publicare a ofertei de referinţă pentru interconectare, în continuare ORI, în termen de 
până la 2 luni din data intrării în vigoare acestor obligaţii. ORI urma să fie în 
corespundere cu celelalte obligaţii impuse şi să fie însoţită de un Acord-tip pentru 
interconectare.  
 
ANRCETI a suplimentat obligaţiile S.A. ”Moldtelecom” în legătură cu interconectarea 
reţelei sale şi publicarea unei ORI, prin aprobarea Hotărârilor Consiliului de 
Administraţie din 01.11.2011 nr. 27 cu privire la impunerea obligaţiilor speciale 
preventive S.A. “Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa iniţierii 
apelurilor la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie şi nr.28 cu privire la impunerea 
obligaţiilor speciale preventive S.A. “Moldtelecom” în legătură cu puterea sa 
semnificativă pe piaţa de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie. În conformitate 
cu acestea, S.A. ”Moldtelecom” are obligaţia să publice în ORI condiţiile în vederea 



interconectării şi furnizării serviciilor de iniţiere a apelurilor în reţeaua fixă a 
S.A.”Moldtelecom”, precum şi serviciilor de tranzit prin reţeaua sa. 

 
Evaluarea respectării de către S.A. ”Moldtelecom”  

a obligaţiilor de publicare a ORI 
S.A. ”Moldtelecom”, prin scrisoarea din 23.02.2011, a remis în adresa ANRCETI ORI cu 
anexele corespunzătoare şi a publicat-o pe pagina sa de Internet. Ca o anexă la ORI era 
Acordul-tip pentru interconectare, parte integrantă a ORI. În urma examinării ORI primit, 
ANRCETI a constatat că acesta conţine abateri faţă de obligaţiile impuse S.A. 
”Moldtelecom”. Din aceste considerente ANRCETI a comunicat S.A. ”Moldtelecom” 
deficienţele depistate şi a cerut revizuirea ORI în conformitate cu obiecţiile respective 
prin scrisoarea din 21.04.2011.  
 
Pe data de 31.05.2011 S.A. ”Moldtelecom” a informat ANRCETI despre expunerea pe 
pagina sa de Internet a ORI modificată în rezultatul scrisorii ANRCETI. În urma 
examinării ORI amendat, publicat de S.A.”Moldtelecom” pe pagina sa de Internet, 
ANRCETI a constatat că aceasta nu este conformă cu obligaţiile speciale preventive 
impuse acestui furnizor, modificările fiind efectuate contrar cerinţelor Regulamentului cu 
privire la interconectare şi Hotărârilor ANRCETI nr. 60 şi nr. 79 din 23.12.2010.   
 
Aşa fiind, ANRCETI, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) teza a doua din 
Legea comunicaţiilor electronice, are dreptul să impună modificări la ORI. În baza acestei 
competenţe ANRCETI a elaborat proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie al 
ANRCETI privind impunerea modificărilor la Oferta de referinţă pentru interconectare cu 
reţeaua de telefonie fixă/mobilă pe care o operează S.A.„Moldtelecom”.  
 
Proiectul menţionat a fost expus consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI pe 
data de 08 septembrie 2011. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea 
acestui proiect a fost 23 septembrie 2011.  
 
În urma audierilor S.A. ”Moldtelecom” de către ANRCETI, Furnizorul, prin scrisoarea 
din 23.09.2011, a căzut de acord să accepte introducerea unei părţi din modificările 
preconizate, însă a menţionat că au rămas nedefinitivate subiectele ce ţin de terminaţia 
traficului internaţional şi a traficului neautorizat (bypass).  
În noiembrie 2011, S.A. ”Moldtelecom” a expus pe pagina sa de Internet ORI amendată.   
 
Ca urmare a analizării de către ANRCETI a ORI prin prisma respectării obligaţiilor 
impuse prin Hotărârile ANRCETI nr. 27 şi nr. 28 din 01.11.2011, precum şi ţinând cont 
de adresările furnizorilor SRL ”Starnet”, ÎM ”Sun Communications” SRL, SRL ”Arax-
Impex”, SA ”Riscom”, SRL ”Cartel-Sistem”, SRL „Net-Connect”, pe marginea 
aspectelor ce ţin de interconectare cu reţeaua furnizată de S.A.”Moldtelecom”, ANRCETI 
a ajustat proiectul de impunere a modificărilor la ORI a S.A. ”Moldtelecom” şi propune 
acest proiect spre consultare publică repetată. 


