ANEXA NR.5
la Oferta de Interconectare de Referinţă a S.A. „Moldtelecom”

„CEREREA-TIP PENTRU INTERCONECTARE”
Data ieşire: Nr. Ref. Furnizor:
Data intrare: Nr. Ref. MOLDTELECOM:

Către: Dl Viorel Postolachi
Director general al
S.A. „MOLDTELECOM”

FORMULAR DE COMANDA PENTRU INTERCONECTAREA CU REŢEAUA DE
TELEFONIE FIXĂ A S.A.”MOLDTELECOM”

Compania

__,
(Denumirea Companiei)

furnizor de servicii

electronice, solicită:
Interconectarea iniţiala cu reţeaua publică de telefonie fixă
locală a S.A. „Moldtelecom”

I.

(se ataşează Anexele 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)
II. .......Modificarea arhitecturii de interconectare iniţiale prin:

III.

a

organizarea unui nou / unor noi puncte de interconectare
(se ataşează Anexele 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

b

organizarea unei noi / unor noi legături de interconectare
(se ataşează Anexele 5.3, 5.4, 5.5)

c

majorarea capacităţii unei / unor legături de interconectare
(se ataşează Anexa 5.3)

d

micşorarea capacităţii unei / unor legături de interconectare
(se ataşează Anexa 5.3)

e

desfiinţarea unui / unor puncte de interconectare
(se ataşează Anexa 5.3)

f

desfiinţarea unei / unor legături de interconectare
(se ataşează Anexa 5.3)
Modificarea propriului şir de numerotare, corespunzătoare
serviciilor de interconectare implementate
1

de comunicaţii

(se ataşează Anexa 5.4)
Modificarea arhitecturii de semnalizare datorată:

IV.
a

introducerea în reţeaua proprie a unui nou Punct de Acces pentru
semnalizare / unei noi perechi de Puncte de Acces pentru semnalizare

b

desfiinţarea în reţeaua proprie a unui Punct de Acces pentru
semnalizare / unei perechi de Puncte de Acces pentru semnalizare
şi a seturilor de legături de semnalizare corespunzătoare

c

introducerea unei noi / unor noi set(uri) de legături de semnalizare

d

desfiinţarea unei noi / unor noi set(uri) de legături de semnalizare

e

majorarea capacităţii unei / unor set(uri) de legături de semnalizare
(noi link-uri de semnalizare)

f

micşorarea capacităţii unei / unor set(uri) de legături de semnalizare
(desfiinţarea unor link-uri de semnalizare)

Notă: la punctele a, b, c, d e, f se ataşează Anexa 5.3

V. Anexe ataşate la prezenta solicitare:
Anexa 5.l - Informaţii Furnizor
Anexa 5.2 – Informaţii Echipament Furnizor
Anexa 5.3 – Comandă de capacitate
Anexa 5.4 – Servicii de interconectare contractate între MOLDTELECOM şi Furnizor
Anexa 5.5 – Comanda Servicii de Acces

(prenume & nume)
(Funcţie)
(Semnătura & stampila)

2

Anexa nr.5.1 – INFORMAŢII FURNIZOR
la Cererea-tip pentru interconectare

NUME FURNIZOR:
(denumire)
Sediul: Localitatea
strada

nr.

Nr. de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat

data

număr de identificare de stat – cod fiscal
Nr. de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA

Banca
Număr cont
Telefon:
Fax:
Web:
e-mail:
Reprezentant:
Funcţia:

Persoana de Contact:
Funcţia:
Telefon:
Mobil:
Fax:
e-mail:
Adresa unde va fi trimisa factura:
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Documente anexate la prezenta cerere, în măsura în care acestea sunt necesare, sunt (în copii):
a)

Licenţa şi Decizia de atribuire a numerelor pentru servicii, emise de ANRCETI;

b)

Autorizaţia de activitate şi/sau certificatul de înregistrare a întreprinderii;

c)

Extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (emis de cel mult două luni
până la momentul prezentării la S.A. „MOLDTELECOM”);

d)

Buletinul de identitate al Administratorului;

e)

Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA (în cazul în care Furnizorul este
plătitor de TVA);

f)

Documentul de proprietate sau contractul de locaţiune, autentificat de notariat; locaţia, cu
menţionarea adresei poştale, pentru echipamentul şi facilităţile din reţeaua Operatorului care
vor fi utilizate pentru interconectare, acolo unde este cazul;

(prenume & nume)
(Funcţie)
(Semnătura & stampila)
(data)
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Anexa nr.5.2 - INFORMAŢII ECHIPAMENT FURNIZOR
la Cererea-tip pentru interconectare

NUME FURNIZOR:
(denumire)
Informaţii despre echipamentele Furnizorului utilizate pentru interconectarea cu reţeaua MOLDTLECOM
Tipuri de echipamente
Nr.

Locaţia PI*
(adresa)

Tip
echipament

Fabricant

SPC in NI=2
Versiune În formatul
ISUP
3-8-3

Nr. Certificat
conformitate **

1
2
...
Notă: *) PI - Punct de Interconectare
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În
formatul
zecimal

Anexa nr.5.3 – COMANDĂ DE CAPACITATE
la Cererea-tip pentru interconectare

Data ieşire:
Nr. Ref. (Furnizor):

NUME FURNIZOR:
(denumire)
Informaţiile conţinute în acest document sunt aprobate de:
Nume furnizor:
(prenume & nume)
(Funcţie)
(Semnătura & stampila)

Nr.

Legătura de
interconectare /
Nume

Situaţia actuală
Capacitatea
Locaţia PI *
existentă
adresa

Capacitate solicitată (creştere/descreştere)
Capacitate
Capacitate
Locaţia PI
suplimentară
micşorată
adresa

Observaţii

Tabelul 1 Legăturile de interconectare între reţeaua MOLDTELECOM şi reţeaua Furnizorului
*) PI - Punct de Interconectare

Legătura de interconectare
pentru semnalizare
Nr.

PAS*
Moldtelecom

PAS*
Furnizor

Capacitate nx64 kbps
existentă

Mod transport linkuri de semnalizare
Flux E1 dedicat
semnalizare
(număr flux E1)

solicitată

Tabelul 2 – Legăturile de interconectare de semnalizare între reţeaua MOLDTELECOM şi reţeaua Furnizorului
*) PAS - Punct Acces de Semnalizare
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TS semnalizare incluse
în flux E1 de voce
(număr flux E1)

Observaţii

Anexa nr.5.4 – TIP TRAFIC DE INTERCONECTARE
la Cererea-tip pentru interconectare

Nr.

Tip trafic

Obs.

Originare/terminare apeluri: (oricine către oricine), abonaţi MOLDTELECOM → abonaţi din Republica Moldova ai
inclusiv
Furnizorului) / (abonaţi din Republica Moldova ai Furnizorului → abonaţi
MOLDTELECOM
1

-

Origine apeluri prin selecţia codului de acces (16xx, 19xx etc)
Acces la numerele de 4 cifre
-

2

Acces la informaţii telefonice Moldtelecom

3

Tranzit naţional

4

Tranzit internaţional

Nr.

Locaţia PI
(adresa)

abonaţi MOLDTELECOM → Furnizor, deţinător codurilor scurte de
acces
abonaţi Furnizor → MOLDTELECOM sau abonaţi Furnizor →
MOLDTELECOM → Numerotaţie scurtă alocată unor terţi

abonaţi Furnizor local→ informaţii telefonice MOLDTELECOM
abonaţi Furnizor → MOLDTELECOM → abonaţi Furnizor terţ
abonaţi Furnizor terţ → MOLDTELECOM → abonaţi Furnizor
abonaţi Furnizor → MOLDTELECOM → reţeaua internaţională
reţeaua internaţională → MOLDTELECOM → abonaţi Furnizor
Numerotaţia*
implementată
solicitată

Observaţii

Nota*: La cerere se anexează copia Deciziei de atribuire a resurselor de numerotare, emisă de ANRCETI
În conformitate cu Planul Naţional de Numerotare formatul numărul este CC NDC SN, unde
CC - codul ţării (country cod), CC=373
NDC - codul naţional de destinaţie (national destination code)
SN - numărul abonatului (subscriber number)
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Anexa nr.5.5 – COMANDA SERVICII DE ACCES
la Cererea-tip pentru interconectare

Data ieşire:
Nr. Ref. (Furnizor):
NUME FURNIZOR:
(denumire)
Informaţiile conţinute în acest document sunt aprobate de:
Nume furnizor:
(prenume & nume)
(Funcţie)
(Semnătura & stampila)

Pentru realizarea interconectării cu reţeaua S.A. „MOLDTELECOM” Furnizorul solicită:
colocare fizică în interiorul clădirii S.A. „MOLDTELECOM” – în dulap standard
(rack) al Furnizorului
Suprafaţa*
S=n*4, m2

Adresa Moldtelecom
1
2
n

Nota: *Suprafaţa minimă (S) pentru locaţiunea fiecărui dulap al Furnizorului interconectat
este egală cu 4 m.p.
colocare fizică în exteriorul clădirii S.A. „MOLDTELECOM” – colocare în/pe alte
construcţii destinate activităţilor de telecomunicaţii:
canalizarea telefonică
Tipul cablului
cablu de cupru
fibră optică

Diametrul*, mm

Denumirea
cablului

- de la 9,9 până la 18,3
- de la 18,3 până la 28,2
- de la 28,2 până la 38,1
- de la 38,1 până la 46,8
- de la 46,8 până la 54,7
- de la 54,7 până la 60,1
- de la 60,1 până la 65,2
- peste 65,2
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Adresa traseului
Punct A
Punct B

piloni, stâlpi
Tipul cablului
cablu de cupru
fibră optică

Diametrul cablului*,
mm

Denumirea
cablului

Adresa traseului
Punct A
Punct B

- de la 7 până la 8
- de la 8,1 până la 10
- de la 10,1 până la 12
- de la 12,1 până la 16
- de la 16,1 până la 22
- peste 22

Nota: * Se indică diametrul extern al cablului
turnuri

Nr.

Amplasarea
turnului
Moldtelecom
(adresa)

Înălţimea
amplasării
Antenelor
(m)

Suprafaţa
antenelor
(m2)

Greutatea
(kg)
Echipamentului Fiderilor
(de pe pilon)

1
2
n
Puterea electrică a echipamentelor _______(wt)
Tipul curentului utilizat:
Condiţii climaterice:
Electroalimentare garantată

220v
380v
cu climatizor _____ grade
fără climatizor
______ v
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Suprafaţa
terenului
solicitat
(m2)

