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ANEXA NR.4.1 

la Oferta de Interconectare de Referinţă a S.A. „Moldtelecom”  

„SERVICIILE CONEXE INTERCONECTĂRII” 

1. PREŢURILE AFERENTE SERVICIILOR DE IMPLEMENTARE ŞI FOLOSIRE A 

CAPACITĂŢII DE INTERCONECTARE: 

 

Instalare/reconfigurare port centrală 2160 lei per port E1/ IP SIP-I 

Taxa lunară port centrală (per port 2 Mbps, 

port IP, SIP-I ) *,  

1000 lei per port E1/ IP SIP-I 

*Notă: La interconectarea iniţială S.A.”MOLDTELECOM” pune la dispoziţia 

Furnizorului o legătură de interconectare de nxE1, suficientă  pentru respectarea 

cerinţelor de calitate pe segmentul de interconectare (probabilitatea de refuz al 

apelurilor pe segmentul de interconectare între părţi să nu depăşească 0,01 (1%)), 

ţinând cont de volumul de trafic preconizat. În cazul în care, pe durata a 2 (două) luni 

consecutive volumul efectiv de trafic bidirecţional de interconectare între Părţi pe 

legătura de interconectare indicată nu atinge nivelul preconizat, Moldtelecom va aplica 

pentru fluxurile subutilizate o plată lunară de 1000 de lei per flux E1 începând cu 

următoarea lună şi atât timp cât acest volum nu atinge nivelul preconizat.. Părţile cad de 

acord să considere în acest scop drept fluxuri subutilizate numărul fluxurilor E1 care 

sunt în exces pentru transportarea traficului efectiv pe segmentul de interconectare 

reieşind dintr-o capacitate convenită (nivel preconizat) de 300 000 minute lunar per flux 

E1, respectând pe segmentul de interconectare cerinţele de calitate respective. Drept 

alternativă achitării pentru fluxurile subutilizate, părţile pot conveni dimensionarea 

capacităţii de interconectare prin deconectarea fluxurilor subutilizate. Acest punct nu 

aduce atingere  prestării  serviciului de linii închiriate. 

2. SCHEMA DE ORGANIZARE A CONECTĂRII ÎNTRE ECHIPAMENTELE 

FURNIZORILOR ÎN SPAŢIUL COLOCAT AL S.A. “MOLDTELECOM” ŞI 

PREŢURILE AFERENTE 
 

2.1 Schema de organizare 
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2.2 Preţurile asociate serviciului închiriere a unui segment de legătură de 

interconectare, utilizând cablu de categoria 5 –UTP:  

 

Nr. crt. Specificarea serviciului Tarif, (lei), fără TVA 

1. Conectare 1500 lei 

2. Plata lunară 350 lei 

 


