ANEXA NR.3
la Oferta de Interconectare de Referinţă a S.A. „Moldtelecom”
„LISTA DE PREŢURI”
1.

PREŢURILE SERVICIILOR DE INTERCONECTARE DE BAZĂ FURNIZATE IN REŢEAUA
DE TELEFONIE FIXĂ LOCALĂ

1.1

Decontările între S.A. „Moldtelecom” şi Furnizor se vor face pe unitate de trafic, în
baza volumului traficului şi preţurilor per minut a fiecare categorie de apel terminat.
Metoda de achitare pe unitate de trafic este realizată în baza tarificării la secundă a
fiecărui apel. Volumul traficului facturat va fi rotunjit la minute, luând în
consideraţie lungimea în secunde a apelurilor realizate cu succes. Conturile finale
sunt emise în minute.
Preţurile serviciilor de interconectare cuprind costurile asociate de rutarea reciprocă
a traficului, comutaţia şi transmisia semnalelor între reţelele interconectate. Preţurile
incluse în prezenta Listă de Preţuri nu includ Taxa pe Valoare Adăugată (TVA).

1.2

1.3

Plăţile vor fi efectuate de către părţi în LEI ai Republicii Moldova. Pentru preţurile
stabilite în dolari SUA sau EURO plăţile vor fi calculate pe baza ratei de schimb
determinată de Banca Naţională a Moldovei în ultima zi lucrătoare a lunii pentru
care se face facturarea.

1.4

Pentru terminarea apelurilor naționale în reţeaua de telefonie fixă a
S.A.“MOLDTELECOM” (inclusiv la numere geografice fixe,numere nongeografice independente de locaţie și la numere naționale scurte din Planul Naţional
de Numerotare 14xxx), generate de abonaţii furnizorului interconectat vor fi aplicate
următoarele preţuri:

Nr./o

Perioada

Tariful pentru apeluri naţionale, în Euro, fără TVA, pe
minut de apel

1

01.07.2017-31.12.2017

0,00522 (zero virgulă zero zero cinci doi doi )

2

01.01.2018-30.06.2018

0,00448 (zero virgulă zero zero patru patru opt)

3

01.07.2018-31.12.2018

0,00373 (zero virgulă zero zero trei şapte trei)

4

01.01.2019-30.06.2019

0,00299 (zero virgulă zero zero doi nouă nouă)

5

Începând cu 01.07.2019

0,00225 (zero virgulă zero zero doi doi cinci)

1.5

Pentru serviciul de tranzit furnizorii interconectaţi vor achita:

1.5.1 Preţul pentru serviciul de tranzit naţional local al apelurilor/semnalelor prin reţeaua
S.A. „MOLDTELECOM” reprezintă 0,062 lei/minut.
1.5.2 Preţul pentru serviciul de tranzit naţional interurban al apelurilor/semnalelor prin
reţeaua S.A. „MOLDTELECOM” reprezintă 0,142 lei/minut.
1.5.3 Preţul pentru traficul care are originea în reţeaua furnizorului interconectat şi
tranzitat prin reţeaua S.A. “MOLDTELECOM”, către o altă reţea din exteriorul
pag. 1 of 3

Republicii Moldova constituie 90% din tariful în vigoare perceput de
S.A.“MOLDTELECOM” de la utilizatorii finali, persoane juridice, în funcţie de
durata şi destinaţia apelului. Tarifele S.A. “MOLDTELECOM” pentru serviciile
telefonice internaţionale percepute de la abonaţii săi sunt expuse la următoarea
adresă:
(http://www.moldtelecom.md/common/documents/Tarife%20Convorbiri%20interna%C5%A3ionale.p
df

1.5.4 Pentru traficul de tranzit internaţional preluat de S.A. “MOLDTELECOM” din
exteriorul Republicii Moldova şi transmis până la punctul de interconectare, stabilit
între S.A.“MOLDTELECOM” şi Furnizor din Republica Moldova,
S.A.„MOLDTELECOM” va achita Furnizorului preţurile stipulate în Acordurile
de interconectare.
1.5.5 Preţul pentru serviciile cu valoare adăugată prestate de S.A. „MOLDTELECOM”
prin Centrul informaţional „Allodin”:
a) prin intermediul numărului scurt „1500” constituie 1,66 lei pentru fiecare apel
b) prin intermediul numărului scurt „1515” constituie 12,5 lei pentru fiecare apel.
1.5.6 FURNIZORul pentru serviciul de origine de apel, în speţă pentru traficul cu
originea în reţeaua fixă MOLDTELECOM şi destinaţia serviciul Freephone în
reţeaua fixă a FURNIZORului, va achita MOLDTELECOM preţul pentru
originare de apel care este egal cu preţul pentru terminaţie de apel în reţeaua
MOLDTELECOM, care este stabilit în punctul 1.4 din prezenta Anexă.
1.5.7 MOLDTELECOM pentru serviciul de origine de apel, în speţă pentru traficul cu
originea în reţeaua FURNIZORului şi destinaţia serviciul Freephone organizat în
reţeaua fixă a MOLDTELECOM, va achita FURNIZORului preţul pentru
originare de apel care este egal cu preţul pentru terminaţie de apel în reţeaua
FURNIZORului, care este stabilit in acordurile de interconectare.
1.5.8 Pentru accesarea serviciului Freephone International (IFS), MOLDTELECOM va
achita FURNIZORului, în reţeaua căruia îşi are originea apelul, tarifele pentru
terminaţia apelurilor internationale în reţeaua FURNIZOR-ului stipulate în
Acordurile de interconectare.
2

PREŢURILE SERVICIILOR SUPLIMENTARE
Serviciile suplimentare vor fi furnizate furnizorilor interconectaţi, doar la cererea
furnizorilor.

2.1

Serviciile speciale de urgenţă (Serviciul Pompieri; Poliţia; Asistenţa medicală
urgentă; Serviciul de gaz) sunt oferite gratuit de către S.A. “MOLDTELECOM”
Furnizorilor interconectaţi.

2.2

Preţul pentru acces la serviciul de directoriu al S.A. “MOLDTELECOM”:
2.2.1 Plata pentru informaţia furnizată de operatoarea S.A. “MOLDTELECOM” prin
intermediul numărului scurt „1189” constituie 1,66 lei pentru fiecare apel.
2.2.2 Preţul pentru informaţia furnizată prin intermediul numerelor scurte „118x(x)”,
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cu excepția numărului scurt „1189”, constituie 0,018 USD/ minut.
3

PREŢURILE

PENTRU
TELEFONIE MOBILĂ

SERVICIUL

DE TERMINARE A APELURILOR IN REŢEAUA DE

3.1 Pentru terminaţia apelurilor/semnalelor în reţeaua de telefonie mobilă a
S.A.“MOLDTELECOM”, generate de abonaţii furnizorului interconectat, vor fi
aplicate următoarele preţuri:
Nr./o

Perioada

Tariful pentru apeluri naţionale, în Euro, fără TVA, pe
minut de apel

1

01.01.2017-30.06.2017

0,01270 (zero virgulă zero unu doi şapte zero)

2

01.07.2017-31.12.2017

0,01075 (zero virgulă zero unu zero şapte cinci)

3

01.01.2018-30.06.2018

0,00881 (zero virgulă zero zero opt opt unu)

4

01.07.2018-31.12.2018

0,00686 (zero virgulă zero zero şase opt şase)

5

Începând cu 01.01.2019

0,00492 (zero virgulă zero zero patru nouă doi)
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