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1.

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

În sensul prezentei Oferte se definesc următorii termeni:
Acord - contract încheiat între MOLDTELECOM şi Beneficiar pentru furnizarea serviciilor de
colocare a echipamentului, aşa cum sunt descrise în prezenta Ofertă.
Beneficiar – orice Furnizor-solicitant ce solicită servicii de colocare a echipamentului în spaţiile
MOLDTELECOM în condiţiile stipulate în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.56
din 26.06.2013;
Cerere preliminară – cerere scrisă de Beneficiar prin care îşi exprimă intenţia de a beneficia de
serviciile de colocare a echipamentului.
Colocare – furnizarea spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare pentru amplasarea şi conectarea, în
scopul funcţionării corespunzătoare, a echipamentului relevant al Beneficiarului acestei forme de acces
Comandă de acces – cerere definitivă scrisă de Beneficiar în vederea beneficierii de servicii de
colocare a ehipamentului acestuia în spaţiile de colocare.
Data punerii la dispoziţie – este ziua semnării Actului de predare-primire ce atestă momentul predării
spaţiilor colocate de la MOLDTELECOM către Beneficiar sau din momentul rezervării spaţiului de
către Beneficiar. Data punerii la dispoziţie este şi data începerii facturării pentru serviciile de colocare.
Echipamentul Beneficiarului - partea din reţeaua Beneficiarului care constă din echipament de
transmisie şi/sau alt asemenea echipament, inclusiv cablurile de legătură internă şi externă, care sunt
amplasate în spaţiul de colocare, necesare pentru realizarea interconectării, accesului.
Furnizor-ofertant – S.A.„MOLDTELECOM”, care în conformitate cu Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI nr.56 din 26.06.2013 are obligaţia să furnizeze oricărui furnizor-solicitant
servicii de colocare a echipamentelor;
Locaţie - clădirea sau alt imobil tehnic al MOLDTELECOM unde este situat spaţiul colocat.
Proces verbal de predare-primire – un document semnat de Beneficiar şi MOLDTELECOM care
dovedeşte încheierea procesului de acordare a spaţiului colocat şi a facilităţilor.
Servicii de colocare – servicii destinate Furnizorilor autorizaţi de reţele publice de comunicaţii
electronice din Republica Moldova, care pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă
şi/sau mobilă a MOLDTELECOM sau pentru obţinerea accesului necondiţionat la bucla/sub-bucla
locală a MOLDTELECOM optează pentru amplasarea echipamentelor specifice în spaţiile de colocare
ale MOLDTELECOM.
Spaţiu de colocare - spaţiul sau spaţiile MOLDTELECOM amenajate şi puse la dispoziţia
Beneficiarului pentru instalarea echipamentelor acestuia pentru interconectarea cu reţeaua publică de
telefonie pe care o operează în vederea originării, terminării, tranzitării apelurilor, furnizării accesului
la bucla/sub-bucla locală, interconectării cu furnizori terţi colocaţi în acelaşi spaţiu de colocare.
Spaţiu colocat – spaţiu fizic în rack (un dulap standard cu dimensiunile 800x600x2200 mm),
proprietatea MOLDTELECOM, prevăzut cu sistem de închidere, care a fost alocat Beneficiarului
pentru colocarea echipamentului.
Servicii aferente– servicii, facilităţi şi resurse tehnice asigurate de MOLDTELECOM, care sunt
necesare pentru instalarea şi operarea echipamentului în spaţiul colocat Beneficiarului. Aceste servicii
includ, fără a se limita la: servicii de pază, alimentarea cu energie electrică a echipamentelor
Beneficiarului, servicii comunale, deservirea antiincendiară şi sanitaro-igienică, regimul termic,
ventilaţie, iluminare, servicii suplimentare de telecomunicaţii, precum şi alte servicii după caz.
Serviciile aferente prestate efectiv, împreună cu tarifele aplicabile sunt specificate în anexele la
prezenta Ofertă.

3

Unit - reprezintă o unitate de măsură a spaţiului utilizat în dulapul, în care se instalează echipamentul
beneficiarului. 1 Unit=44 mm.
ANRCETI – Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
Informaţiei. Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul
comunicaţiilor electronice şi tehnologia informaţiei, care îşi desfăsoară activitatea în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
ORSC – Oferta de Referinţă pentru Servicii de Colocare.
Termenii nedefiniţi de ofertă de referinţă pentru serviciul de colocare vor avea înţelesul acordat de
Legea comunicaţiilor electronice, Regulamentul cu privire la interconectare şi Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI nr.56 din 26.09.2013.
2.

PRINCIPII GENERALE

2.1

Temei legal

(1)

Prezenta ofertă de referinţă pentru servicii de colocare (denumită în continuare Ofertă sau
ORSC) este elaborată în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor
electronice, Regulamentului cu privire la Interconectare (în continuare Regulament), Hotărârii
Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.56 din 26.09.2013 „Cu privire la impunerea
obligaţiilor speciale preventive MOLDTELECOM” în legătură cu puterea sa semnificativă pe
piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix”.

(2)

Această Ofertă se face publică de MOLDTELECOM pe pagina sa de internet în conformitate cu
capitolul II din Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 56 din 26.09.2013 şi va
fi pusă la dispoziţia Beneficiarului la cerere.

2.2

Obiectul Ofertei de Referinţă pentru Servicii de Colocare

(1)

Obiectul prezentei oferte constituie prestarea de către MOLDTELECOM a serviciilor de
colocare.

(2)

Prezenta Ofertă stabileşte termeni şi condiţii tehnice şi comerciale de furnizare oricărui
Beneficiar ce solicită servicii de colocare în vederea instalării şi operării unor echipamente
specifice pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă şi/sau mobilă a
MOLDTELECOM sau interconectarea cu alţi furnizori terţi colocaţi în acelaşi spaţiu de
colocare şi/sau pentru obţinerea accesului necondiţionat la bucla/sub-bucla locală a
MOLDTELECOM.

(3)

MOLDTELECOM va asigura următoarele tipuri de servicii de colocare:
a) Colocare fizică;
b) Colocare virtuală;
c) Servicii asociate (conexe) serviciului de colocare.

(4)

MOLDTELECOM îşi menţine dreptul de proprietate asupra spaţiilor de colocare, care îi aparţin
la momentul solicitării acestui tip de acces sau care au fost pregătite de MOLDTELECOM în
scopul furnizării serviciilor de colocare solicitate de Furnizor.

(5)

Furnizarea serviciilor de colocare a echipamentului se face în baza unui Acord-tip privind
serviciile de colocare a echipamentului încheiat între MOLDTELECOM şi Beneficiar.

(6)

În lipsa încheierii unui acord pentru servicii de colocare a echipamentului între
MOLDTELECOM şi Beneficiar, MOLDTELECOM nu va avea nici o obligaţie de a furniza
serviciile prevăzute în prezenta Ofertă de Referinţă, iar Beneficiarul nu va avea nici un drept de
a solicita furnizarea acestora de către MOLDTELECOM.

(7)

Prezenta Ofertă include şi anexele care conţin detalii cu privire la diferitele servicii prevăzute de
Ofertă şi care constituie parte integrantă a acesteia.
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2.3

Modificarea Ofertei de Referinţă pentru Servicii de Colocare

(1)

MOLDTELECOM va modifica Oferta în vederea actualizării informaţiei sau în vederea
ajustării acesteia la cerinţele legale în vigoare. Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie
al ANRCETI nr. 56 din 26.09.2013 MOLDTELECOM va transmite ANRCETI (în continuare
Agenţia) şi va publica pe pagina sa de Internet Oferta cu modificări.

(2)

MOLDTELECOM îşi rezervă dreptul să modifice condiţiile de prestare a serviciilor de colocare
a echipamentului în conformitate cu modificările efectuate în Ofertă, dacă aceste modificări
sunt determinate de cerinţele legale sau de reglementările în vigoare.

(3)

În cazul în care, MOLDTELECOM intenţionează să modifice sau să completeze ORSC,
proiectul modificărilor sau completărilor va fi transmis Agenţiei atât în format electronic, cât şi
pe suport de hârtie, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data aprobării şi va fi
publicat pe pagina de Internet a MOLDTELECOM cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de
data aprobării.

(4)

Având în vedere că prezenta Ofertă este emisă şi publicată ca urmare a obligaţiilor impuse
MOLDTELECOM de către Agenţie, MOLDTELECOM îşi rezervă dreptul de a modifica sau
retrage prezenta Ofertă în situaţia în care, din orice motiv, obligaţiile impuse MOLDTELECOM
în acest sens de către Agenţie sunt modificate sau retrase.

3.

SERVICII DE COLOCARE

3.1

Definirea serviciilor de colocare

(1)

Serviciile de colocare sunt destinate Furnizorilor autorizaţi din Republica Moldova, care pentru
interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă şi/sau mobilă a MOLDTELECOM sau
pentru obţinerea accesului necondiţionat la bucla/sub-bucla locală ce aparţine reţelei publice de
telefonie fixă a MOLDTELECOM optează pentru amplasarea echipamentelor specifice în
spaţiile de colocare ale MOLDTELECOM.

(2)

MOLDTELECOM pune la dispoziţia Furnizorilor-solicitanţi următoarele opţiuni de furnizare a
accesului la bucla locală:
1.

Acces prin colocarea echipamentului beneficiarului în spaţiul MOLDTELECOM:
a) colocare fizică – în spaţii separate;
b) colocare virtuală – în spaţii comune;

2.

Acces la distanţă prin colocarea echipamentului Beneficiarului în afara spaţiilor
MOLDTELECOM.

(3)

Beneficiarul poate opta pentru oricare dintre modalităţile de colocare de mai sus,
MOLDTELECOM fiind obligat să-i pună la dispoziţie cel puţin una dintre acestea.

(4)

Serviciile de colocare oferite nu exclud posibilitatea furnizării unor produse de colocare diferite,
cu respectarea reglementărilor în vigoare, pe baza unor înţelegeri bilaterale.

3.2

Colocare fizică

(1)

Colocare fizică este serviciul prin care MOLDTELECOM oferă Beneficiarului posibilitatea de a
instala echipamentul său în clădirea tehnică a MOLDTELECOM în scopul conectării
infrastructurii şi elementelor sale de reţea cu cele ale MOLDTELECOM (fig.nr.1).

(2)

Pentru Colocarea fizică (în clădirea MOLDTELECOM), în spaţii separate, Beneficiarul poate
avea acces neînsoţit în clădirea MOLDTELECOM, în măsura în care accesul nu reprezintă un
risc semnificativ pentru integritatea echipamentelor şi securitatea reţelei MOLDTELECOM, în
caz contrar, Beneficiarul va avea acces însoţit la spaţiul colocat.
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Fig. nr. 1

Colocare fizică în clădirea MOLDTELECOM

3.3

Colocare virtuală

(1)

Colocare virtuală presupune alocarea unui spaţiu necesar în acelaşi spaţiu în care funcţionează
echipamentele MOLDTELECOM, fără construirea unei structuri cu rol de protecţie ce le-ar
separa, şi instalarea echipamentului furnizorului-solicitant în spaţiul alocat (fig. nr.2).

Fig.nr. 2

Colocare virtuală în clădirea MOLDTELECOM

(2)

În cazul colocării virtuale, MOLDTELECOM nu are obligaţia de a oferi accesul lucrătorilor
Furnizorului-solicitant la spaţiul de colocare în scopul instalării, operării, reparării sau retragerii
echipamentului colocat. MOLDTELECOM poate oferi acces însoţit în clădirea
MOLDTELECOM. Atât acordarea colocării virtuale, cât şi implementarea acesteia se vor
efectua pe baza studierii fiecărui caz în parte.

(3)

În caz dacă MOLDTELECOM nu va oferi accesul lucrătorilor Furnizorului-solicitant în spaţiul
de colocare virtuală sau la echipamentul colocat în acesta, atunci MOLDTELECOM va oferi
servicii de instalare, operare, reparare sau retragere a echipamentului colocat, a segmentelor de
conexiune a acestui echipament la infrastructura de buclă sau sub-buclă locală şi la reţeaua de
transport a furnizorului-solicitant, până în punctul în care Furnizorului-solicitant i se oferă
posibilitatea accesului. În acest caz operarea şi/sau întreţinerea echipamentelor Furnizorului este
asigurată de către personalul MOLDTELECOM, cu condiţia că Furnizorul să furnizeze
documentaţia şi piesele de schimb necesare şi să asigure instruirea personalului
MOLDTELECOM. MOLDTELECOM va furniza aceste servicii şi va păstra securitatea
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echipamentelor date în termeni şi condiţii de calitate nu mai puţin favorabile ca cele cu care
sunt tratate propriile echipamente şi servicii.
3.4

Colocare distantă

a)

Prin colocare distantă furnizorul-solicitant instalează echipamentele sale în spaţii ce nu aparţin
sau nu sunt operate de MOLDTELECOM (Fig. nr. 3).

b)

În cazul colocării la distanţă MOLDTELECOM oferă Furnizorului-solicitant extensia cablului
de la repartitor principal (MDF) din clădirea MOLDTELECOM la domeniul public sau privat,
unde este amplasat echipamentul Furnizorului, în scopul conectării infrastructurilor şi/sau
elementelor de reţea a MOLDTELECOM şi Furnizorului.

c)

Conectarea echipamentului Furnizorului-solicitant la un repartitor principal sau intermediar se
realizează prin intermediul cablurilor de legăură internă şi externă, sau beneficiind de serviciul
„backhaul”, descrise în Oferta de Referinţă pentru Acces.

Fig.nr. 3
3.5

Colocare la distanţă

Facilităţi şi servicii conexe
Pentru toate produsele furnizate, Furnizorul poate dispune de următoarele facilităţi şi servicii:
a) asigurarea unor măsuri de securitate pentru echipamentele Furnizorului similare ca cele pentru
echipamentele S.A. „MOLDTELECOM”;
b) spaţiul fizic, suficient pentru instalarea echipamentelor necesare şi întreţinerea în condiţii de
siguranţă a echipamentelor instalate;
c) interfaţă fizică pentru punctele de interconectare ale centralelor telefonice prin intermediul unui
repartitor de transfer;
d) electroalimentare, inclusiv generator de rezervă;
e) prize pentru echipamentele de mică putere, cum ar fi aparatele de măsură;
f) încălzire, ventilaţie şi/sau aer condiţionat, pentru asigurarea compatibilităţii termice a tuturor
echipamentelor din spaţiul de colocare (în cazul colocării în interiorul clădirii);
g) bară de împământare pentru echipamente;
h) lumină suficientă, inclusiv de avarie pentru instalare şi întreţinere;
i) sisteme de detectare a fumului şi prevenire a incendiilor;
j) serviciul de întreţinere a spaţiului şi a utilităţilor furnizate;
k) servicii de curăţenie în spaţiul de colocare.
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4

REGULI DE ALOCARE A SPAŢIULUI DE COLOCARE ŞI ACCES

4.1

Reguli generale

(1)

Spaţiile de colocare ale MOLDTELECOM sunt utilizate în primul rând pentru instalarea
echipamentelor Benificiarului necesare conectării la echipamentele MOLDTELECOM în
vederea realizării interconectării, sau asigurării accesului la bucla/sub-bucla locală a
MOLDTELECOM.

(2)

Spaţiul de colocare poate oferi o serie de facilităţi:
a)
b)

c)
d)
e)

spaţiu fizic, securizat cu posibilitatea de acces a personalului Beneficiarului;
alimentare cu energie electrică cu condiţia instalării de către Beneficiar a aparatelor de
măsurare a consumului de energie electrică după primirea acordului prealabil al
furnizorului energiei electrice; Dacă există posibilităţi tehnice, MOLDTELECOM va
oferi alimentare garantată cu energie electrică, plata căreia se va efectua conform
tarifelor specificate în Acordul privind serviciile de colocare a echipamentului.
Servicii de pază şi întreţinere;
Climatizare;
Servicii de detecţie şi stingere incendii.

(3)

MOLDTELECOM va atribui spaţiile disponibile în ordinea primirii cererilor de alocare a
spaţiului pentru colocare. Cererile de atribuire vor fi depuse în scris către directorul general al
MOLDTELECOM, în care se va reflecta necesitatea de a primi condiţiile tehnice pentru
amplasarea echipamentului pe suprafaţa solicitată.

(4)

Atribuirea spaţiilor de colocare MOLDTELECOM se bazează pe principiul „primul venit –
primul deservit” conform cerinţelor pct. 57 din Obligaţiile speciale preventive impuse.
MOLDTELECOM în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata la
infrastructura de reţea la un punct fix. Prin derogare, alocarea spaţiului colocabil se va face în
următoarea ordine de prioritate: a) pentru furnizorii-solicitanţi cărora li s-a alocat deja spaţiu
pentru colocare; b) pentru furnizorul-ofertant, pe baza unei notificări sau a unei cereri de
rezervare, în condiţiile pct.37 şi/sau pct.38 din Obligaţiile speciale preventive impuse
MOLDTELECOM în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata la
infrastructura de reţea la un punct fix; d) în ordinea primirii cererilor de colocare.

(5)

MOLDTELECOM are obligaţia să răspundă unei solicitări de utilizare serviciilor de colocare,
iar un eventual refuz va putea fi comunicat doar dacă utilizarea solicitată nu este fezabilă din
punct de vedere tehnic sau nu există capacităţi tehnice disponibile.

(6)

MOLDTELECOM va oferi servicii de colocare fizică la orice adresă unde operează un
repartitor principal al buclelor locale, un repartitor intermediar, dacă dispune de spaţii de
colocare în acest scop sau de spaţii ce vor putea fi pregătite pentru serviciul de colocare fizică în
cadrul spaţiilor ce pot fi eliberate urmare a modificării sau modernizării reţelei sale, dacă din
punct de vedere tehnic aceste spaţii pot fi utilizate pentru colocare. În acest scop
MOLDTELECOM va îndepărta echipamentul ieşit din uz, cu excepţia cazului în care păstrarea
acestui echipament este obligatorie potrivit prevederilor legale în vigoare. Termenul pentru
punerea la dispoziţie a serviciului de colocare în asemenea caz nu va depăşi 6 luni din data
solicitării.

(7)

Acolo unde sunt necesare reparaţii sau modificări în vederea furnizării de spaţiu separat sau de
extindere a spaţiului colocat mixt, oricare dintre Părţi poate prelua responsabilitatea acestor
lucrări. Părţile vor conveni în scris, în prealabil, cu privire la partea responsabilă.

(8)

O formă sau o modalitate de colocare este posibilă din punct de vedere tehnic dacă se poate
realiza în condiţiile tehnice de care dispune MOLDTELECOM şi nu aduce atingere integrităţii
şi funcţionalităţii echipamentului acestuia.
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(9)

MOLDTELECOM este în drept să refuze cererea de colocare fizică sau virtuală a unui solicitant
în următoarele situaţii:
a) lipsa spaţiului colocabil şi a posibilităţilor de a fi pregătit spaţiu pentru colocare, conform
alineatului (6) din acest articol;
b) colocarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic (de exemplu dacă poate afecta structura de
rezistenţă a clădirii sau poate aduce atingere integrităţii şi funcţionalităţii echipamentelor
MOLDTELECOM).
c) colocarea poate pune în pericol securitatea naţională sau un alt interes public major.

(10)

Refuzul de colocare va fi temeinic justificat de către MOLDTELECOM şi va fi transmis în scris
solicitantului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de colocare.

(11)

În cazul refuzului colocării, la solicitarea furnizorului-solicitant, MOLDTELECOM va permite
accesul în spaţiul fizic dat unei echipe formate din reprezentanţi ai ANRCETI şi, la necesitate,
ai furnizorului-solicitant, în vederea verificării temeiniciei refuzului.

(12)

Echipamentele instalate de Beneficiar pe spaţiile de colocare ale MOLDTELECOM, trebuie să
corespundă normelor şi regulamentelor tehnice în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova
pentru acest domeniu de activitate. Furnizorul-solicitant va asigura compatibilitatea permanentă
a echipamentului propriu cu cel al MOLDTELECOM şi va respecta standardele şi specificaţiile
tehnice aplicabile, inclusiv cu privire la emisiile electromagnetice.

(13)

În cazul unei defecţiuni apărute la oricare spaţiu de colocare furnizat de MOLDTELECOM,
acesta va demara în termen de o oră de la momentul la care defecţiunea a ajuns la cunoştinţa
MOLDTELECOM, activităţile de localizare şi remediere a defecţiunii. Dacă se constată
răspunderea Beneficiarului pentru defecţiunea produsă, acesta va suporta cheltuielile de
remediere.

(14)

MOLDTELECOM poate opta pentru rezervarea spaţiului, pentru nevoi proprii, conform
reglementărilor în vigoare.

4.2

Reguli speciale
Pentru utilizarea eficientă a spaţiului colocabil se aplică următoarele reguli speciale:

(1)

Suprafaţa (S) pentru locaţiunea fiecărui dulap al furnizorului interconectat este egală cu 4 m.p.
Suprafaţa este determinată de suprafaţa efectiv ocupată de un dulap (pentru un dulap standard
cu dimensiunile 800x600x2200mm) plus suprafaţa din jurul dulapului necesară pentru acces la
acesta din toate părţile şi suprafaţa de acces la deservirea traseelor de cablu de la intrarea în
clădire până la spaţiul de colocare pus la dispoziţia furnizorului (dulap).

(2)

Cererile ulterioare de alocare a unor spaţii colocabile în acelaşi spaţiu al MOLDTELECOM vor
fi acceptate numai după ocuparea în mod eficient, în proporţie de cel puţin 70%, a capacităţii
fiecărui dulap instalat alocat furnizorului-solicitant, cu echipamente necesare realizăriiaccesului
la bucla sau sub-bucla locală sau interconectării ori cu echipamente necesare funcţionării
optime a acestora.

(3)

Dacă furnizorul-solicitant din motive care îi sunt imputabile nu îşi instalează echipamentele în
spaţiul fizic alocat pentru colocare în termen de 2 luni de la data alocării, MOLDTELECOM va
retrage alocarea, informînd furnizorul-solicitant în prealabil cu 10 zile lucrătoare. La cererea
furnizorului-solicitant, Agenţia poate stabili un termen mai mare pentru instalarea
echipamentelor, dacă acesta demonstrează că acest lucru este necesar avînd în vedere
circumstanţele concrete ale cazului.

4.3

Relocare

(1)

Spaţiile colocate puse la dispoziţia Beneficiarului şi instalaţiile acestuia, pe parcursul executării
clauzelor prezentului acord, vor putea fi obiectul unor modificări tehnice, cu acordul comun al
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părţilor, cu condiţia respectării prevederilor regulilor generale şi speciale de alocare a spaţiilor
de colocare.
(2)

În cazul în care furnizorul-ofertant intenţionează să realizeze o reconfigurare a reţelei sale, pe
baza planurilor sale de dezvoltare tehnologică sau de afaceri, echipamentul instalat în spaţiul
alocat unui furnizor-solicitant poate fi reinstalat într-un alt spaţiu prin relocare numai în
următoarele condiţii:
a)
b)
c)

relocarea să permită accesul în condiţii echivalente celor asigurate de colocarea în
spaţiul iniţial;
operaţiunile de relocare să se efectueze pe cheltuiala furnizorului-ofertant dacă părţile nu
se înţeleg altfel;
relocarea să se realizeze numai după notificarea prealabilă de cel puţin 1 lună a
furnizorului-solicitant al cărui echipament urmează să fie relocat.

4.4

Accesul la spaţiul alocat

(1)

Accesul reprezentanţilor Beneficiarilor, cu care are semnat un Acord de furnizare a serviciilor
de acces la bucla locală, şi/sau Acord de interconectare şi Acord privind serviciile de colocare a
echipamentului, în perimetrul spaţiului folosit este permis numai personalului inclus în lista
coordonată în prealabil cu MOLDTELECOM. Modificările survenite în listele aprobate, se
comunică MOLDTELECOM cu cel puţin 15 zile înainte, în formă scrisă.

(2)

Accesul reprezentanţilor Beneficiarului în locaţiile MOLDTELECOM şi folosirea spaţiilor
colocate poate fi efectuată doar în conformitate cu regulile privind regimul de acces,
antiincendiar şi de pază stabilite pentru locaţia dată de către MOLDTELECOM.

(3)

Lucrările efectuate de personalul sau reprezentanţii Beneficiarului vor fi înregistrate în registrul
păstrat la locaţia respectivă a MOLDTELECOM. MOLDTELECOM este în drept să inspecteze
spaţiul colocat şi orice lucrare de reparaţie sau de întreţinere efectuată în interiorul locaţiei sale.

(4)

MOLDTELECOM va oferi posibilitatea accesului reprezentanţilor Beneficiarului la
echipamentele colocate în spaţiul de colocare fizică, ţinându-se cont de necesitatea asigurării
securităţii echipamentelor şi lucrătorilor, în conformitate cu regulile de asigurare a securităţii
reţelelor şi condiţiile contractuale, precum şi cu Regulile speciale la obiectele locaţiile S.A.
„MOLDTELECOM”:
a) pentru lucrări planificate în timpul programului de lucru, conform procedurii stabilite de
MOLDTELECOM;
b) în caz de avarieri sau de disfuncţiune a echipamentelor în timpul programului de lucru în
maxim 1 oră de la comunicare;
c) în caz de avarieri sau de disfuncţiune a echipamentelor în afara programului de lucru în
maxim 6 ore de la comunicare, conform procedurii stabilite de MOLDTELECOM.

4.5

Restricţii de utilizare

(1)

Spaţiile de colocare ale MOLDTELECOM vor fi utilizate de Beneficiar numai pentru găzduirea
şi exploatarea echipamentelor necesare furnizării serviciilor de interconectare şi acces la bucla
locală, inclusiv echipamente care conduc la îmbunătăţirea performanţelor echipamentului de
bază.

(2)

Echipamentele instalate de Beneficiar în spaţiile de colocare ale MOLDTELECOM, trebuie să
corespundă normelor şi regulamentelor tehnice în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova
pentru acest domeniu de activitate, să fie compatibile din punct de vedere al emisiei
electromagnetice şi al cerinţelor de temperatură cu echipamentele instalate deja de alţi
Beneficiari şi de MOLDTELECOM.

(3)

Beneficiarul va fi responsabil de orice daună cauzată unei terţe persoane sau MOLDTELECOM
rezultată din instalarea sau funcţionarea echipamentelor şi instalaţiilor sale. În cazul în care
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echipamentul şi instalaţiile tehnice ale Beneficiarului afectează funcţionarea echipamentului
MOLDTELECOM şi/sau a altor colocatari, beneficiarul trebuie să înlăture aceste efecte în
termeni restrânşi şi pe cheltuiala sa sau va plăti MOLDTELECOM contravaloarea acestor
lucrări.
4.6

Interdicţii
Pentru serviciile de colocare în clădirile MOLDTELECOM se aplică următoarele interdicţii:
a) colocarea echipamentelor Furnizorilor în spaţiile tehnologice ale MOLDTELECOM în cazul în
care s-ar putea aduce atingere integrităţii şi funcţionalităţii echipamentelor MOLDTELECOM
sau altor echipamente colocate sau ar pune în pericol securitatea reţelei MOLDTELECOM;
b) în cazul în care funcţionarea echipamentului Furnizorului perturbă activitatea personalului
MOLDTELECOM ( zgomote, ventilaţii etc.)
c) găzduirea fără acordul MOLDTELECOM, în spaţiile acestuia, a altor echipamente decât cele
necesare desfăşurării activităţilor reglementate; (Furnizorul va avea posibilitatea de a instala şi
conecta în spaţiul colocabil orice echipament necesar pentru interconectare şi/sau accesul la
bucla locală, inclusiv echipamente care conduc la îmbunătăţirea performanţelor echipamentului
de bază.)
d) efectuarea fără acordul MOLDTELECOM, în spaţiile acestuia, a altor activităţi decât cele
necesare bunei funcţionări a serviciilor reglementate.

5

PROCEDURA DE COMANDĂ A SERVICIILOR DE COLOCARE A
ECHIPAMENTULUI ŞI DE ÎNCHEIERE A ACORDULUI

5.1

Cerere Preliminară

(1)

Beneficiarul care solicită să beneficieze de servicii de colocare a echipamentului în spaţiile
MOLDTELECOM va depune o cerere preliminară către MOLDTELECOM cu privire la
intenţia de a beneficia de serviciile de colocare a echipamentului. Cererile se transmit în
original, prin depunere la recepţia S.A. „MOLDTELECOM” sau prin intermediul serviciilor
poştale. Modelul de cerere preliminară pentru servicii de colocare a echipamentului este
prezentat în Anexa nr. 1 al prezenta Ofertă.

(2)

În cererea preliminară pentru servicii de colocare în interiorul clădirii MOLDTELECOM se
indică informaţii, dar nu se limitează la: denumire centrală, localitatea, suprafaţa colocabilă
solicitată

(3)

Cerera preliminară transmisă de Benificar, care doreşte servicii de colocare în interiorul
clădirii MOLDTELECOM, trebuie să fie completată în întregime şi corect.

(4)

Cerera preliminară transmisă de Benificar care doreşte servicii de colocare în interiorul clădirii
MOLDTELECOM, şi nu are încheiat cu MOLDTELECOM un Acord-tip pentru servicii de
colocare a echipamentului, trebuie să fie însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele:
a) Declaraţia informativă de furnizor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice,
eliberată de ANRCETI;
b) Certificatul de înregistrare a întreprinderii;
c) Certificatul de eliberare a codului TVA (în cazul în care Beneficiarul este desemnat ca plătitor
TVA);
d) Actele relevante ce ar confirma drepturile necesare realizării scopului descris în Cerere şi
conferite Beneficiarului de către autorităţile competente abilitate cu atribuţiile respective,
acolo unde este cazul;
e) Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali sau
Registrul unităţilor de drept, eliberat cu cel mult 2 luni înaintea prezentării la.
MOLDTELECOM;
f) Copia de pe buletinul Administratorului, care are drept de semnare a acordurilor;
g) Lista persoanelor de contact.
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(5)

În cazul în care între Beneficiar şi MOLDTELECOM este încheiat un Acord-tip pentru
servicii de colocare a echipamentului, Benficiarul anexează la cererea preliminară actele
specificate în pct. 5.1, alin. (4), literele d), e), f) şi g).

(6)

MOLDTELECOM va efectua verificarea administrativă a modului de completare a Cererii
preliminare, precum şi a caracterului complet şi corespunzător al documentelor transmise.

(7)

În cazul în care Beneficiarul a transmis setul complet de documente, precum şi cererea
preliminară transmisă este completată în întregime şi corect, MOLDTELECOM are obligaţia
să răspundă în termen de până la 10 (zece) zile lucrătoare printr-o comunicare scrisă cu scopul
informării despre disponibilitatea spaţiilor de colocare.

(8)

În cazul în care Beneficiarul nu a transmis setul complet de documente, şi/sau informaţiile
primite nu sunt complete, MOLDTELECOM va solicita Beneficiarului completarea acestora,
în vederea stabilirii principalelor elemente tehnice şi comerciale. Completarea şi transmiterea
ulterioară a documentelor, informaţiilor, considerate de MOLDTELECOM ca lipsind sau fiind
incomplete, trebuie să se realizeze suficient de rapid. În acest caz, MOLDTELECOM
consideră că termenul de 10 zile lucrătoare pentru elaborarea soluţiei tehnice decurge de la
data primirii setului complet de informaţii necesar pentru definirea soluţiei tehnice.

(9)

În cazul în care solicitările Beneficiarului sunt nerezonabile sau nu sunt fezabile din punct de
vedere tehnic, sau nu există capacităţi tehnice disponibile, ţinându-se cont de necesităţile
proprii ale MOLDTELECOM, MOLDTELECOM are dreptul de a refuza realizarea accesului.
Refuzul S.A.„MOLDTELECOM” va fi justificat în mod temeinic şi va fi comunicat în scris
Beneficiarului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cerereii preliminare.

5.2

Comandă de acces (Cerere definitivă) pentru utilizarea spaţiului de colocare

(1)

Raportat la răspunsul care este comunicat de către S.A. „MOLDTELECOM” în modul
prevăzut în pct. 5.1 Beneficiarul transmite cerere definitivă pentru utilizarea serviciilor de
colocare a echipamentului in spatiile MOLDTELECOM pentru instalarea şi operarea unor
echipamente şi/sau instalaţii aferente Beneficiarului.

(2)

Cererile se transmit în original, prin depunere la recepţia S.A. „MOLDTELECOM” sau prin
intermediul serviciilor poştale. Modelul de cerere definitivă pentru utilizarea serviciilor de
colocare este prezentat în Anexa nr. 1 a prezentei Oferte.

(3)

Atât cererile preliminare şi definitive ale Beneficiarului pentru utilizarea serviciilor de
colocare, cât şi rezultatele lor sunt examinate, prelucrate şi comunicate de către
departamentele tehnic şi logistic al Părţilor.

(4)

În circumstanţele existenţei condiţiilor necesare pentru realizarea cerinţelor preliminare ale
Beneficiarului în vederea utilizării serviciilor de colocare, cerereii definitive transmise de
Beneficiar şi înregistrată la MOLDTELECOM, specialiştii MOLDTELECOM elaborează
soluţia tehnică din punctul de vedere al colocării echipamentului în spaţiile puse la dispoziţie
Beneficiarului, ţinându-se cont de spaţiile disponibile, inclusiv necesităţile proprii ale
MOLDTELECOM pe viitor, precum şi solicitările clienţilor potenţiali, care au depus cereri
anterior.

5.3

Cerere definitivă pentru eliberarea spaţiilor colocate

(1)

Beneficiarul care solicită eliberarea spaţiilor colocate va depune o cerere definitivă pentru
demontarea echipamentului/dulapului şi eliberarea spaţiilor colocate.

(2)

Cererile se transmit în original, prin depunere la recepţia MOLDTELECOM sau prin
intermediul serviciilor poştale. Modelul de cerere preliminară pentru eliberarea spaţiului
colocat este prezentat în Anexa nr. 1 a prezentei Oferte.

(3)

Din momentul recepţionării cererii definitive pentru eliberarea spaţiilor colocate
MOLDTELECOM are obligaţia să răspundă în termen de 10 (zece) zile calendaristice printr-o
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comunicare scrisă cu scopul oferirii informaţiilor despre termenele şi condiţiile de acces
pentru eliberarea spaţiilor colocate.
(4)

Raportat la răspunsul care este comunicat de către MOLDTELECOM în modul prevăzut în
pct. 5.3 alin. (3), Beneficiarul comunică MOLDTELECOM despre disponibilitatea sa în
vederea angajării resurselor necesare pentru eliberarea spaţiilor colocate în termen de până la
10 (zece) zile calendaristice printr-o comunicare scrisă.

(5)

Raportat la răspunsul care este comunicat de către beneficiar în modul prevăzut în pct. 5.3
alin. (4), Beneficiarul în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare va elibera spaţiile colocate,
ridicând echipamentele ce îi aparţin şi lăsând spaţiile MOLDTELECOM în starea iniţială.

5.4

Semnarea acordului privind serviciile de colocare a echipamentului

(1)

După transmiterea de catre Beneficiar a cererii definitive privind serviciile de colocare a
echipamentului în interiorul clădirilor MOLDTELECOM pentru instalarea şi operarea unor
echipamente şi/sau instalaţii aferente Beneficiarului, MOLDTELECOM va prezenta
Beneficiarului spre semnare Acordul-tip pentru serviciile de colocare a echipamentului (Anexa
nr. 5 sau 6).

(2)

Pentru semnarea acordului privind serviciile de colocare a echipamentului Beneficiarul va
contacta MOLDTELECOM într-un singur punct, şi anume la nivelul Directorului General.

(3)

Termenul de negociere a Acordului privind serviciile de colocare a echipamentului va fi unul
rezonabil, dar nu va depăşi 20 de zile calendaristice de la data depunerii cererii definitive.

(4)

Termenul pentru negocierea acordului se calculează de la data prezentării de către Beneficiar a
tuturor documentelor şi informaţiei necesare stabilite în punctele 5.1 şi 5.2.

(5)

Termenul pentru completarea acordului-cadru privind accesul la noi locaţii sau majorarea
capacităţilor oferite va fi unul rezonabil, dar nu va depăşi 15 zile calendaristice din data
solicitării acestora.

(6)

MOLDTELECOM va utiliza un acord-cadru, care poate fi suplimentat de părţi, când se
solicită accesul la o nouă locaţie pentru interconectare sau acces la bucla/sub-bucla locală sau
se solicită majorarea suprafeţelor colocate.

(7)

MOLDTELECOM va depune la ANRCETI o copie de pe fiecare acord-tip de colocare a
echipamentului şi a oricărei modificări în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data
semnării acestuia, obligaţie impusă prin Hotărârea Nr. 56 din 26.09.2013 cu privire la
impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A. “MOLDTELECOM” în legătură cu puterea sa
semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix.

6

PROCESUL DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE COLOCARE

(1)

Procesul, din faza de cerere de spaţii de colocare până la instalare a echipamentelor
Beneficiarului, va conţine următoarele etape:
a)
b)
c)
d)
e)

(2)

Cerere preliminară;
Răspuns la cererea preliminară, inclusiv rezultatele examinării;
Cerere definitivă (comandă de acces) pentru spaţii de colocare prezentată de Beneficiar;
Semnarea acordului privind serviciile de colocare a echipamentului;
Finalizarea de către MOLDTELECOM a lucrărilor pentru instalarea echipamentelor/
instalaţiilor Beneficiarului în cazul colocării virtuale.

În cazul disponibilităţii pentru alocare, spaţiul colocabil va fi pus la dispoziţia furnizorilorsolicitanţi astfel, încât furnizarea accesului necondiţionat la bucla/sub-bucla locală să poată
începe în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acordului-tip de furnizare a
accesului necondiţionat la bucla locală sau, după caz, de la data modificării prevederilor
acestuia, dacă părţile nu convin la un termen mai mare.
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(3)

În cazul în care furnizorului-ofertant are o solicitare de colocare fizică pe care nu o poate
satisface din cauza lipsei spaţiului disponibil pentru aceasta, el va pregăti şi va aloca spaţii
pentru serviciul de colocare fizică în cadrul spaţiilor ce pot fi eliberate, au fost eliberate urmare
a modificării sau modernizării reţelei sale, dacă din punct de vedere tehnic aceste spaţii pot fi
utilizate pentru colocare. În acest scop furnizorul-ofertant va îndepărta orice echipament ieşit
din uz, cu excepţia cazului în care păstrarea acestui echipament este obligatorie potrivit
prevederilor legale în vigoare. Termenul pentru punerea la dispoziţie a serviciului de colocare în
asemenea caz nu va depăşi 6 luni din data solicitării.

7

PROTECŢIA ŞI SIGURANŢA REŢELELOR

(1)

Fiecare Parte este responsabilă de realizarea sigură a obligaţiunilor asumate prin Acordul
privind serviciile de colocare a echipamentului şi va lua toate măsurile rezonabile şi necesare
pentru operarea şi implementarea Acordului pentru a se asigura că instalând (desfiinţând) sau
reparând echipamentele/instalaţiile/reţele:
a. nu periclitează siguranţa sau sănătatea angajaţilor, contractanţilor, agenţilor sau clienţilor
celeilalte părţi; nu cauzează efecte nocive;
b. nu cauzează prejudicii, interferenţe sau degradări în operarea reţelei (reţelelor) celeilalte
părţi.

(2)

Fiecare Parte îşi asumă responsabilitatea să asigure integritatea tuturor echipamentelor instalate
în spaţiile colocate.

(3)

Părţile îşi asumă responsabilitatea să asigure securitatea şi integritatea echipamentelor, software,
instalaţiilor proprii, în cazul colocării sau a altor forme de utilizare partajată a imobilelor sau
echipamentelor.

(4)

Părţile sunt obligate să utilizeze echipamente şi cabluri certificate (omologate şi marcate) de
către Organul acreditat corespunzător în Sistemul Naţional de Certificare.

(5)

Nici o parte nu va conecta sau nu va permite cu bună ştiinţă conectarea la reţeaua sa a nici unui
echipament care nu a primit aprobarea autorităţii relevante.

(6)

Beneficiarul nu va utiliza accesul la infrastructura asociată a MOLDTELECOM pentru cauzarea
premeditată a perturbării reţelelor MOLDTELECOM şi ale terţilor sau pentru cauzarea de
prejudicii acestora şi abonaţilor acestora.

(7)

Dacă echipamentul şi instalaţiile tehnice ale Beneficiarului afectează funcţionarea
echipamentului MOLDTELECOM şi/sau a altor colocatari, Beneficiarul se angajează să
înlăture aceste efecte.

(8)

În egală măsura, MOLDTELECOM nu va amplasa instalaţii tehnice susceptibile să afecteze
funcţionarea echipamentului ce aparţine Beneficiarului.

(9)

Beneficiarul este responsabil de respectarea regulilor Tehnicii Securităţii, inclusiv antiicendiare
şi în energetică şi toate consecinţele ce pot aparea din nerespectarea acestor reguli.

(10)

Beneficiarul este responsabil de asigurarea echipamentului împotriva incendiilor, inundaţiilor şi
a oricăror alte riscuri legate de ocuparea şi folosinţa spaţiilor de colocare.

(11)

Beneficiarul va fi răspunzător de orice daună cauzată unei (unor) terţe persoane sau
MOLDTELECOM rezultată din instalarea sau funcţionarea echipamentelor şi instalaţiilor sale.
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8

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

8.1

Drepturile Beneficiarului:

a)

b)
8.2
a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
8.3
a)
b)

dreptul de acces la spaţiile colocate şi la echipamentele ce-i aparţin, instalate în locaţiile
MOLDTELECOM, respectând regulile privind regimul de acces, antiincendiar şi de pază stabilite
pentru locaţia dată de către MOLDTELECOM.
echipamentele instalate de Beneficiar rămân în proprietatea acestuia.
Obligaţiile Beneficiarului:
să coordoneze în prealabil cu MOLDTELECOM accesul reprezentanţilor Beneficiarului
(personalul tehnic şi de întreţinere), la echipamentele sale amplasate în spaţiul fizic al
MOLDTELECOM şi lista angajaţilor, cărora trebuie se le fie permis accesul.
să folosească spaţiile colocate cu maximă diligenţă, asigurând întreţinerea lor în bună condiţie,
evitând deteriorarea imobilului şi instalaţiilor oferite, a echipamentului MOLDTELECOM sau a
altor colocatari şi respectînd regulile privind regimul de acces, antiincendiar şi de pază stabilite
pentru locaţia dată de către MOLDTELECOM.
să asigure securitatea şi integritatea echipamentelor colocate, a software sau a altor instalaţii şi să
nu admită orice activităţi care ar putea periclita securitatea echipamentelor MOLDTELECOM
sau a altor colocatari, a imobilului şi instalaţiilor oferite.
să efectueze orice reparaţie sau lucrări de întreţinere necesare echipamentului său colocat,
asigurându-se că astfel de lucrări să nu producă nici o pagubă spaţiului colocat, imobilului sau
echipamentelor aferente. Dacă o deterioare sau pagubă este rezultatul unei greşeli a
Beneficiarului, acesta va prelua toate lucrările de reparaţie în termeni restrânşi şi pe cheltuiala sa
sau va plăti MOLDTELECOM contravaloarea acestor lucrări.
să asigure compatibilitatea permanentă a echipamentului propriu cu cel al MOLDTELECOM şi
să respecte standardele şi specificaţiile tehnice aplicabile, inclusiv cu privire la emisiile
electromagnetice.
să achite regulat şi la timp plata pentru serviciile de colocare şi alte plăţi, în termenii stabiliţi în
Acordul privind serviciile de colocare a echipamentului.
să nu conecteze echipamentul său cu echipamentul oricărui alt colocatar existent în locaţia
respectivă, cu excepţia cazului în care o astfel de conectare este realizată cu acordul şi prin
intermediul echipamentului MOLDTELECOM.
să nu efectueze nici o modificare a locaţiilor, spaţiilor de colocare sau facilităţilor aferente fără
consimţămîntul scris prealabil al MOLDTELECOM. Costurile aferente unor astfel de modificări
(aprobate mai întîi în scris de MOLDTELECOM) vor fi suportate integral de Beneficiar. Orice
astfel de modificare va rămîne parte integrantă a locaţiei respective fără nici o compensaţie pentru
Beneficiar.
să obţină toate autorizaţiile şi licenţele necesare pentru desfăşurarea activităţii sale şi să prezinte o
copie MOLDTELECOM;
la expirarea termenului acordului, să elibereze în termen de 15 zile spaţiile colocate, ridicând
echipamentele ce îi aparţin şi lăsând spaţiile MOLDTELECOM în starea iniţiala.
în cazul rezilierii acordului, să achite toate datoriile şi penalităţile de întârziere, dacă acestea
există.
să nu cedeze dreptul la serviciile de colocare prevăzute de prezenta Ofertă şi Acord unui terţ.
în caz dacă intervin schimbări în denumirea întreprinderii, adresa juridică sau rechizitele bancare
să anunţe MOLDTELECOM în scris timp de 5 zile.
să asigure confidenţialitatea informaţiei.
Drepturile MOLDTELECOM:
să efectueze în caz de necesitate lucrările necesare întreţinerii spaţiilor de colocare, care duc la
încetarea temporară a funcţionării instalaţiilor tehnice, avertizând Beneficiarul cu 10 zile înainte.
în cazul întârzierii plăţilor mai mult de 30 de zile, MOLDTELECOM are dreptul să deconecteze
echipamentele Beneficiarului. Conectarea se va face după achitarea integrală a plăţii.
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c)
d)
8.4
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

în cazul rezilierii acordului, să reţină echipamentul Beneficiarului până ce nu vor fi achitate toate
datoriile restante, inclusiv penalităţile, dacă acestea există.
să inspecteze spaţiul colocat şi orice lucrare de reparaţie sau de întreţinere efectuată de Beneficiar
în interiorul locaţiei sale.
Obligaţiile MOLDTELECOM:
să furnizeze accesul Beneficiarului la spaţiile fizice ale MOLDTELECOM şi serviciile aferente
de colocare, specificate în prezenta Ofertă şi în anexele acesteia.
să notifice Beneficiarul asupra oricăror restricţii referitoare la regimul de acces la echipament şi
respectiv orarul de acces în locaţie sau la spaţiul colocat.
să întreprindă lucrările de întreţinere şi reparaţie necesare în scopul păstrării spaţiilor de colocare.
să emită şi să prezinte Beneficiarului la timp facturile pentru serviciile prestate;
să permită Beneficiarului conectarea la reţeaua de electroalimentare conform acordului
furnizorului de energie electrică pentru fiecare punct de instalare a echipamentului.
în caz de întrerupere sau funcţionare necorespunzătoare a oricărui element a serviciilor aferente
de colocare, va depune eforturile necesare pentru identificarea cauzei întreruperii sau
disfuncţionalităţii şi pentru remedierea situaţiei în termeni restrînşi.
să achite impozitul pe imobil (pe bunurile imobiliare).
să asigure confidenţialitatea informaţiei.
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PREŢURI, FACTURARE ŞI PLĂŢI

(1)

Plata pentru serviciile de colocare a echipamentului se calculează conform tarifelor în vigoare
stabilite de MOLDTELECOM pentru anul respectiv.

(2)

Calculul plăţii pentru serviciile de colocare a echipamentului, constituită din plata pentru
colocarea unui „Unit” multiplicată la numărul de „Unit” ocupat în dulap şi plata pentru
serviciile aferente, este indicat în Anexa nr. 3 la prezenta Ofertă.

(3)

Obligaţia de plată pentru serviciile de colocare începe din momentul predării spaţiilor colocate
de la MOLDTELECOM către Beneficiar sau din momentul rezervării spaţiului de către
Beneficiar şi se termină din momentul predării spaţiilor de la Beneficiar către
MOLDTELECOM.

(4)

Decontările pentru serviciile de colocare a echipamentului se efectuează de către Beneficiar prin
transfer bancar direct la contul MOLDTELECOM.

(5)

Beneficiarul va plăti până la sfârşitul primei luni a trimestrului un avans în mărime de 50% din
volumul trimestrial estimativ al serviciilor.

(6)

Trimestrial, până la data de 5 (cinci) a lunii următoare trimestrului de referinţă,
MOLDTELECOM va înainta facturile de plată (inclusiv factura fiscală), pentru trimestrul de
referinţă.

(7)

Achitarea definitivă se va efectua de către Beneficiar trimestrial în lei moldoveneşti, în termen
de 5 zile din momentul primirii facturii.

(8)

Achitarea pentru energia elctrică se va efectua conform tarifelor în vigoare şi indicaţiilor
contoarelor instalate la echipamentul Beneficiarului, plus 20% din această sumă pentru
deservirea reţelelor aflate în administrarea MOLDTELECOM. Sumele menţionate se achită de
către Beneficiar trimestrial în decurs de 5 zile după primirea facturii pentru energia electrică
consumată. În cazul neachitării plăţilor în termen de 20 zile, echipamentul se deconectează de la
energia elecrică, cu trimiterea unei notificări ulterioare Beneficiarului, iar reconectarea va fi
posibilă după achitarea sumei datorate.

(9)

În cazul nerespectării termenelor de plată stipulate în punctul (7) şi (8) MOLDTELECOM poate
aplica penalităţi în mărime de 0,5% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.
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(10)

MOLDTELECOM poate modifica tarifele pentru serviciile de colocare, notificînd Beneficiarul
cu cel puţin 15 zile înainte, în cazul creşterii costului serviciilor respective sau modificării
preţurilor, tarifelor sau normelor de amortizare reglementate de autorităţile publice ori în alte
cazuri justificate. În cazul modificării tarifelor, MOLDTELECOM va efectua recalcularea plăţii
începînd cu ziua indicată în notificare.

(11)

În cazul survenirii unor modificări în schema de amplasare a echipamentelor Beneficiarului pe
spaţiile fizice ale MOLDTELECOM, Părţile vor perfecta un act tehnic adiţional, anexîndu-l la
prezentul acord, care va servi drept bază pentru recalcularea plăţii.

(12)

În cazul deconectării echipamentelor Beneficiarului, ultimul nu este scutit de plata pentru
serviciile de colocare a echipamentului.

(13)

Preţurile percepute de MOLDTELECOM pentru închirierea spaţiului în cazul colocării fizice
sunt prezentate în Anexa nr. 4 la prezenta Ofertă.
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ANEXA NR. 1

MODEL DE CERERE
Servicii de colocare fizică a echipamentului
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Cerere-cadru
Data de ieşire şi Nr. Ref. FURNIZOR-SOLICITANT:
Data de intrare şi Nr. Ref. MOLDTELECOM:
Către: Director General al
S.A. „MOLDTELECOM”

Compania _______________________________________,
(Denumirea Companiei)
în calitatea sa de:

□
□

furnizor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice;
furnizor de reţele proprii de comunicaţii electronice,

Solicit:
I.

Alocare spaţii de colocare fizică

II.

Utilizare spaţii în interiorul clădirii MOLDTELECOM:
a) Instalare echipament/instalaţii pentru realizarea:
- Interconectării reţelelor
- Accesului la bucla/sub-bucla locală
b) eliberarea spaţiului colocat

I.

□
□
□
□
□

Anexe ataşate la prezenta cerere-cadru:
a) Appendix nr.1 - Informaţii Furnizor-Solicitant
b) Appendix nr. 2 – Comandă Servicii de Colocare

(Prenume & Nume)
(Funcţie)
(Semnătură & Ştampilă)
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Appendix nr. 1
INFORMAŢII DESPRE SOLICITANT
NUME SOLICITANT:
_____________________________________________________________________________
(denumire)
Sediu: Republica Moldova, MD-____
Raion (municipiu, oraş, comună)
Localitate
Stradă (bulevard, piaţă etc.)
Nr.
Data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat
Număr de identificare de stat – cod fiscal
Data înregistrării calităţii de plătitor T.V.A.
Număr de înregistrare al plătitorului T.V.A .

Banca
Număr cont

Telefon: /+373 __/
Fax:

/+373 __/

Web:
E-mail:

Reprezentant:
Funcţie:
Persoană de contact:
Funcţie:
Telefon fix:

/+373 __/

Telefon mobil: /+373 __/
Fax:

/+373 __/

E-mail:
Adresa unde va fi expediată factura: Republica Moldova, MD-____
Raion (municipiu, oraş, comună)
20

Localitate
Stradă (bulevard, piaţă etc.)
Nr.

Documente anexate la prezenta cerere, în măsura în care acestea sunt necesare, sunt (în copii):
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.

Declaraţia informatuvă de furnizor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice,
eliberată de ANRCETI;
Certificatul de înregistrare a întreprinderii;
Certficatul de eliberare a codului TVA (în cazul în care Beneficiarul este desemnat ca plătitor
TVA);
Actele relevante ce ar confirma drepturile necesare realizării scopului descris în Cerere şi
conferite Beneficiarului de către autorităţile competente abilitate cu atribuţiile respective,acolo
unde este cazul;
Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali sau
Registrul unităţilor de drept, eliberat cu cel mult 2 luni înaintea prezentării la
MOLDTELECOM;
Copia de pe buletinul Administratorului, care are drept de semnare a acordurilor;
Certificatul de conformitate a echipamentului terminal; caracteristicile tehnice ale
echipamentului de reţea şi facilităţile necesare după caz.

(Prenume & Nume)
(Funcţie)
(Semnătură & Ştampilă)
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Appendix nr. 2
Informaţiile conţinute în acest document sunt aprobate de:
Nume Furnizor-solicitant:
(Prenume & Nume)
(Funcţie)
(Semnătură & Ştampilă)

Prin prezenta se solicită:

□
□

colocare fizică în interiorul clădirii MOLDTELECOM – în dulap standard al Furnizorului,
colocare fizică în interiorul clădirii MOLDTELECOM – în dulap standard al
MOLDTELECOM,

prin:
□ CERERE PRELIMINARĂ pentru Servicii de Colocare
□ CERERE DEFINITIVĂ pentru Servicii de colocare
□ CERERE DEFINITIVĂ pentru Eliberarea Spaţiului Colocat
Nr.
Crt.

Localitate

Denumire centrală

Suprafaţa*,
S=n*4, m2

1
2

n
Notă: * Suprafaţa (S) pentru locaţiunea fiecărui dulap al furnizorului interconectat este egală cu 4 m.p.
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ANEXA NR. 2
ACT de predare-primire a spaţiilor de colocare fizică
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ACT de predare-primire a spaţiilor de colocare fizică în camera arendaşilor

I.

ACT
de predare-primire
a suprafeţei în mun. ___________ camera arendaşilor la CTA _________________.
În corespundere cu Contractul privind serviciile de colocare nr. ______ din ________20___,
încheiat între S.A. „Moldtelecom” şi _____________________, reprezentantul S.A.
„Moldtelecom”, Dnul ________________, director _________________, a transmis, iar
reprezentantul Beneficiar Dnul ________________, director ____________, a primit suprafaţa în
incinta camerii arendaşilor la CTA
_________________________________________________________________ pentru colocare.
Total: _______ m.p.
Schema amplasării se anexează la proiectul de amplasare
Actul este întocmit în două exemplare.
Moldtelecom
_______________________

Beneficiar
__________________

L.Ş.

L.Ş.

ACT de predare-primire a spaţiilor de colocare fizică în dulap MOLDTELECOM

II.

ACT
de predare-primire
spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare depozitării, instalării şi conectării corespunzătoare a
echipamentului Beneficiarului
În corespundere cu Acordul privind serviciile de colocare a echipamentului nr. ______ din
__________, încheiat între S.A. „Moldtelecom” şi __________, reprezentantul S.A. „Moldtelecom”,
_________________________, a predat, iar reprezentantul Beneficiarului ___________, Director
__________________, a primit spaţiul fizic în dulapul amplastat în incinta camerii arendaşilor la
_____________________, pentru colocarea echipamentului /________ unităţi Unit.
Schema amplasării echipamentului se anexează la prezentul act.
Actul este întocmit în două exemplare.

Moldtelecom

Beneficiar

_____________

______________

L.Ş.

L.Ş.
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ANEXA NR. 3

Calculul pentru serviciile de colocare
a echipamentului Beneficiarului în dulap
MOLDTELECOM
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Calculul pentru serviciile de colocare
a echipamentului Beneficiarului în dulap MOLDTELECOM
__________________
1. În conformitate cu tarifele în vigoare ale S.A. „Moldtelecom” plata pentru serviciile de colocare a
echipamentului pentru 1U (Unit) constituie 45 lei/lunar (fără TVA)
2. Costul serviciilor de colocare a echipamentului Beneficiarului în Unit se stabileşte reieşind din
P = Pu x N x 1,2, din care:
Pu – tariful pentru colocarea echipamentului, perceput pentru 1U (Unit), lei/Unit;
N – numărul de „Unit”, utilizate din dulap de către Beneficiar;
1,2 – Taxa pentru valoarea adăugată.
Numărul de „Unit” – n unităţi, instalate în dulapul la CTA _________ localitatea ________.
Costul serviciilor de colocare a echpamentului constituie:
P = 45 x N x 1,2 = ________ lei/lunar.

Moldtelecom

Beneficiar

______________

_______________
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ANEXA NR.4
PREŢURI
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1.

Preţurile pentru serviciile de colocare a echipamentelor Furnizorilor în spaţiile de colocare ale
MOLDTELECOM, care includ şi serviciile de pază, serviciile comunale, deservirea
antiincendiară şi sanitaro-igienica sunt în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI
nr. 56 din 26.09.2013 şi sunt prezentate în tabelul nr.1 de mai jos:
Tabelul nr.1
Localitate
1.

Unitate de măsură

Suma
anuală

Un dulap (dulap)

or. Chişinău

lei/pentru 4m2

9.600,00

or. Bălţi

lei/pentru 4m2

6.720,00

lei/pentru 4m

2

4.800,00

lei/pentru 4m

2

3.840,00

Alte oraşe
Alte localităţi

Lei/1U
2. O secţiune
(dulap Unit 1U)
Notă: Preţurile nu conţin T.V.A.

540,00
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ANEXA NR. 5

ACORD-tip
privind serviciile de colocare a echipamentului
în dulap MOLDTELECOM
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ACORD Nr.______
privind serviciile de colocare a echipamentului în dulap MOLDTELECOM
mun. Chişinău

“___” ___________ 201_

S.A. „Moldtelecom” (în continuare – Moldtelecom), cu sediul în mun. Chişinău, Bd. Ştefan cel
Mare 10, număr de identificare de stat – cod fiscal 1002600048836, în persoana Directorului general Dl
________________, care activează în baza Statutului, pe de o parte,
şi
____________ (în continuare - Beneficiar) cu sediul în ______________, număr de identificare de
stat – cod fiscal ____________, în persoana Directorului __________, care acţionează în baza
statutului, pe de altă parte,
(fiecare din ele fiind „Parte”, iar împreună reprezentând „Părţile”)
au încheiat prezentul acord şi au convenit asupra următoarelor:
1. OBIECTUL ACORDULUI
1.1

Obiectul prezentului acord îl constituie definirea condiţiilor comerciale, financiare şi tehnice ale
furnizării de către Moldtelecom a accesului Beneficiarului la spaţiile fizice ale Moldtelecom şi
serviciile de colocare a echipamentului, care sunt necesare pentru amplasarea echipamentelor
Beneficiarului.
2. TERMENI FOLOSIŢI

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

„Colocare” (în continuare – Serviciu de colocare a echipamentului) – furnizarea spaţiului fizic
şi a resurselor tehnice necesare depozitării, instalării şi conectării corespunzătoare a
echipamentului Beneficiaruşui.
„Spaţiu colocat” – spaţiu fizic în dulap (un dulap standard cu dimensiunile 800x600x2200
mm), proprietatea Moldtelecom, prevăzut cu sistem de închidere, care a fost alocat
Beneficiarului pentru colocarea echipamentului.
“Unit” reprezintă o unitate de măsură a spaţiului utilizat în dulapul, în care se instalează
echipamentul beneficiarului. 1 Unit=44 mm.
„Locaţie”- clădirea sau alt imobil tehnic al Moldtelecom unde este situat spaţiul colocat.
„Servicii aferente”– servicii, facilităţi şi resurse tehnice asigurate de Moldtelecom, care sunt
necesare pentru instalarea şi operarea echipamentului în spaţiul colocat Beneficiarului. Aceste
servicii includ, fără a se limita la: servicii de pază, alimentarea cu energie electrică a
echipamentelor Beneficiarului, servicii comunale, deservirea antiincendiară şi sanitaro-igienică,
regimul termic, ventilaţie, iluminare, servicii suplimentare de telecomunicaţii, precum şi alte
servicii după caz. Serviciile aferente prestate efectiv, împreună cu tarifele aplicabile sunt
specificate în anexele la prezentul Acord.
„Colocatar” - Furnizorul care a încheiat un acord de colocare a echipamentului cu
Moldtelecom.
3. MODALITATEA FOLOSIRII SPAŢIILOR DE COLOCARE

3.1

3.2

Spaţiile de colocare ale Moldtelecom vor fi utilizate pentru instalarea echipamentelor
Beneficiarului, necesare conectării la echipamentele Moldtelecom. Spaţiile colocate vor fi
predate Beneficiarului în baza unui act de primire-predare, care este parte integrantă a
prezentului Acord (Anexa 1).
Echipamentele instalate de Beneficiar pe spaţiile de colocare ale Moldtelecom, trebuie să
corespundă normelor şi regulamentelor tehnice în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova
pentru acest domeniu de activitate.
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3.3

3.4

Alimentarea cu energie electrică a echipamentelor Beneficiarului va fi posibilă cu condiţia
instalării de către Beneficiar a aparatelor de măsurare a consumului de energie electrică după
primirea acordului prealabil al furnizorului energiei electrice.
Dacă există posibilităţi tehnice, Moldtelecom va oferi alimentare garantată cu energie electrică,
plata căreia se va efectua conform tarifelor specificate în anexele prezentului Acord.
4. DURATA ACORDULUI

4.1
4.2

Prezentul acord se încheie pentru o durată de un an şi intră în vigoare la _________.
La expirarea termenului de acţiune a acordului acesta va fi prelungit automat pe perioade
consecutive de un an, dacă nici una dintre Părţi nu a cerut încetarea acestuia, prin aviz scris,
expediat cu cel puţin 30 zile înainte de data expirării.
5. CONDIŢIILE DE PLATĂ

5.1

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9

5.10

5.11

Plata pentru serviciile de colocare a echipamentului se calculează conform tarifelor în vigoare
stabilite de Moldtelecom pentru anul respectiv. Calculul plăţii pentru serviciile de colocare a
echipamentului, constituită din plata pentru colocarea unui „Unit” multiplicată la numărul de
„Unit” ocupat în dulap şi plata pentru serviciile aferente, este indicat în Anexa 2 la prezentul
Acord.
Obligaţia de plată pentru serviciile de colocare începe din momentul predării spaţiilor colocate
de la Moldtelecom către Beneficiar sau din momentul rezervării spaţiului de către Beneficiar şi
se termină din momentul predării spaţiilor de la Beneficiar către Moldtelecom.
Decontările pentru serviciile de colocare a echipamentului se efectuează de către Beneficiar prin
transfer bancar direct la contul Moldtelecom.
Beneficiarul va plăti până la sfârşitul primei luni a trimestrului un avans în mărime de 50% din
volumul trimestrial estimativ al serviciilor.
Trimestrial, până la data de 5 (cinci) a lunii următoare trimestrului de referinţă, Moldtelecom va
înainta facturile de plată (inclusiv factura fiscală), pentru trimestrul de referinţă.
Achitarea definitivă se va efectua de către Beneficiar trimestrial în lei moldoveneşti, în termen
de 5 zile din momentul primirii facturii.
Achitarea pentru energia elctrică se va efectua conform tarifelor în vigoare şi indicaţiilor
contoarelor instalate la echipamentul Beneficiarului, plus 20% din această sumă pentru
deservirea reţelelor aflate în administrarea Moldtelecom. Sumele menţionate se achită de către
Beneficiar trimestrial în decurs de 5 zile după primirea facturii pentru energia electrică
consumată. În cazul neachitării plăţilor în termen de 20 zile, echipamentul se deconectează de la
energia elecrică, cu trimiterea unei notificări ulterioare Beneficiarului, iar reconectarea va fi
posibilă după achitarea sumei datorate.
În cazul nerespectării termenelor de plată stipulate în punctul 5.6. şi 5.7 Moldtelecom poate
aplica penalităţi în mărime de 0,5% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.
Moldtelecom poate modifica tarifele pentru serviciile de colocare, notificînd Beneficiarul cu cel
puţin 15 zile înainte, în cazul creşterii costului serviciilor respective sau modificării preţurilor,
tarifelor sau normelor de amortizare reglementate de autorităţile publice ori în alte cazuri
justificate. În cazul modificării tarifelor, Moldtelecom va efectua recalcularea plăţii începînd cu
ziua indicată în notificare.
În cazul survenirii unor modificări în schema de amplasare a echipamentelor Beneficiarului pe
spaţiile fizice ale Moldtelecom, Părţile vor perfecta un act tehnic adiţional, anexîndu-l la
prezentul acord, care va servi drept bază pentru recalcularea plăţii.
În cazul deconectării echipamentelor Beneficiarului, ultimul nu este scutit de plata pentru
serviciile de colocare a echipamentului.
6. MODIFICAREA SPAŢIILOR DE COLOCARE
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6.1

Spaţiile colocate puse la dispoziţia Beneficiarului şi instalaţiile acestuia, pe parcursul executării
clauzelor prezentului acord, vor putea fi obiectul unor modificări tehnice, cu acordul comun al
părţilor, cu condiţia respectării prevederilor capitolului 3. şi punctului 5.9 ale prezentului acord.
7. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

7.1

Drepturile Beneficiarului:
a) dreptul de acces la spaţiile colocate şi la echipamentele ce-i aparţin, instalate în locaţiile
Moldtelecom, respectând regulile privind regimul de acces, antiincendiar şi de pază stabilite
pentru locaţia dată de către Moldtelecom.
b) echipamentele instalate de Beneficiar rămân în proprietatea acestuia.

7.2

Obligaţiile Beneficiarului:

a) să coordoneze în prealabil cu Moldtelecom accesul reprezentanţilor Beneficiarului (personalul
tehnic şi de întreţinere), la echipamentele sale amplasate în spaţiul fizic al Moldtelecom şi lista
angajaţilor, cărora trebuie se le fie permis accesul.
b) să folosească spaţiile colocate cu maximă diligenţă, asigurînd întreţinerea lor în bună condiţie,
evitînd deteriorarea imobilului şi instalaţiilor oferite, a echipamentului Moldtelecom sau a altor
colocatari şi respectînd regulile privind regimul de acces, antiincendiar şi de pază stabilite pentru
locaţia dată de către Moldtelecom.
c) să asigure securitatea şi integritatea echipamentelor colocate, a software sau a altor instalaţii şi să
nu admită orice activităţi care ar putea periclita securitatea echipamentelor Moldtelecom sau a altor
colocatari, a imobilului şi instalaţiilor oferite.
d) să efectueze orice reparaţie sau lucrări de întreţinere necesare echipamentului său colocat,
asigurîndu-se că astfel de lucrări să nu producă nici o pagubă spaţiului colocat, imobilului sau
echipamentelor aferente. Dacă o deterioare sau pagubă este rezultatul unei greşeli a Beneficiarului,
acesta va prelua toate lucrările de reparaţie în termeni restrînşi şi pe cheltuiala sa sau va plăti
Moldtelecom contravaloarea acestor lucrări.
e) să asigure compatibilitatea permanentă a echipamentului propriu cu cel al Moldtelecom şi să
respecte standardele şi specificaţiile tehnice aplicabile, inclusiv cu privire la emisiile
electromagnetice.
f) să achite regulat şi la timp plata pentru serviciile de colocare şi alte plăţi, în termenii stabiliţi de
prezentul acord.
g) să nu conecteze echipamentul său cu echipamentul oricărui alt colocatar existent în locaţia
respectivă, cu excepţia cazului în care o astfel de conectare este realizată cu acordul şi prin
intermediul echipamentului Moldtelecom.
h) să nu efectueze nici o modificare a locaţiilor, spaţiilor de colocare sau facilităţilor aferente fără
consimţămîntul scris prealabil al Moldtelecom. Costurile aferente unor astfel de modificări
(aprobate mai întîi în scris de Moldtelecom) vor fi suportate integral de Beneficiar. Orice astfel de
modificare va rămîne parte integrantă a locaţiei respective fără nici o compensaţie pentru
Beneficiar.
i) să obţină toate autorizaţiile şi licenţele necesare pentru desfăşurarea activităţii sale şi să prezinte o
copie Moldtelecom;
j) la expirarea termenului acordului, să elibereze în termen de 15 zile spaţiile colocate, ridicând
echipamentele ce îi aparţin şi lăsând spaţiile Moldtelecom în starea iniţiala.
k) În cazul rezilierii acordului, să achite toate datoriile şi penalităţile de întârziere, dacă acestea există.
l) să nu cedeze dreptul la serviciile de colocare prevăzute de prezentul acord unui terţ.
m) în caz dacă intervin schimbări în denumirea întreprinderii, adresa juridică sau rechizitele bancare să
anunţe Moldtelecom în scris timp de 5 zile.
n) să asigure confidenţialitatea informaţiei conţinute în prezentul acord.
7.3

Drepturile Moldtelecom:
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a) să efectueze în caz de necesitate lucrările necesare întreţinerii spaţiilor de colocare, care duc la
încetarea temporară a funcţionării instalaţiilor tehnice, avertizând Beneficiarul cu 10 zile înainte.
b) în cazul întârzierii plăţilor mai mult de 30 de zile, Moldtelecom are dreptul să deconecteze
echipamentele Beneficiarului. Conectarea se va face după achitarea integrală a plăţii.
c) în cazul rezilierii acordului, să reţină echipamentul Beneficiarului până ce nu vor fi achitate toate
datoriile restante, inclusiv penalităţile, dacă acestea există.
d) să inspecteze spaţiul colocat şi orice lucrare de reparaţie sau de întreţinere efectuată de Beneficiar în
interiorul locaţiei sale.
7.4

Obligaţiile Moldtelecom:

a) să furnizeze accesul Beneficiarului la spaţiile fizice ale Moldtelecom şi serviciile aferente de
colocare, specificate în prezentul acord şi în anexele acestuia.
b) să notifice Beneficiarul asupra oricăror restricţii referitoare la regimul de acces la echipament şi
respectiv orarul de acces în locaţie sau la spaţiul colocat.
c) să întreprindă lucrările de întreţinere şi reparaţie necesare în scopul păstrării spaţiilor de colocare.
d) să emită şi să prezinte Beneficiarului la timp facturile pentru serviciile prestate;
e) să permită Beneficiarului conectarea la reţeaua de electroalimentare conform acordului furnizorului
de energie electrică pentru fiecare punct de instalare a echipamentului.
f) în caz de întrerupere sau funcţionare necorespunzătoare a oricărui element a serviciilor aferente de
colocare, va depune eforturile necesare pentru identificarea cauzei întreruperii sau
disfuncţionalităţii şi pentru remedierea situaţiei în termeni restrînşi.
g) să achite impozitul pe imobil (pe bunurile imobiliare).
h) să asigure confidenţialitatea informaţiei conţinute în prezentul acord.
8. ACCESUL LA SPAŢIUL COLOCAT
8.1

8.2

8.3

Accesul reprezentanţilor Beneficiarului în perimetrul spaţiului tehnologic al Moldtelecom este
permis numai personalului inclus în lista coordonată în prealabil cu Moldtelecom. Modificările
survenite în listele aprobate, se comunică Moldtelecom cu cel puţin 15 zile înainte, în formă
scrisă.
Accesul reprezentanţilor Beneficiarului în locaţiile Moldtelecom şi folosirea spaţiilor colocate
poate fi efectuată doar în conformitate cu regulile privind regimul de acces, antiincendiar şi de
pază stabilite pentru locaţia dată de către Moldtelecom (care se anexează la prezentul acord).
Lucrările efectuate de Beneficiar vor fi înregistrate în registrul păstrat la locaţia respectivă a
Moldtelecom.
9. ASPECTE LEGATE DE FUNCŢIONARE

9.1

9.2
9.3
9.4

Pe durata termenului de valabilitate a prezentului acord, dacă echipamentul şi instalaţiile tehnice
ale Beneficiarului afectează funcţionarea echipamentului Moldtelecom şi/sau a altor colocatari,
Beneficiarul se angajează să înlăture aceste efecte.
În egală măsura, Moldtelecom nu va amplasa instalaţii tehnice susceptibile să afecteze
funcţionarea echipamentului ce aparţine Beneficiarului.
Beneficiarul este responsabil de respectarea regulilor Tehnicii Securităţii, inclusiv antiicendiare
şi în energetică şi toate consecinţele ce pot apărea din nerespectarea acestor reguli.
În cazul unei defecţiuni apărute la oricare spaţiu de colocare furnizat de Moldtelecom, acesta va
demara în termen de o oră de la momentul la care defecţiunea a ajuns la cunoştinţa
Moldtelecom, activităţile de localizare şi remediere a defecţiunii. Dacă se constată răspunderea
Beneficiarului pentru defecţiunea produsă, acesta va suporta cheltuielile de remediere.
10. ASIGURĂRI

10.1

Asigurarea echipamentului împotriva incendiilor, inundaţiilor şi a oricăror alte riscuri legate de
ocuparea şi folosinţa spaţiilor de colocare este în sarcina Beneficiarului.
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10.2
10.3

Beneficiarul va fi răspunzător de orice daună cauzată unei terţe persoane sau Moldtelecom
rezultată din instalarea sau funcţionarea echipamentelor şi instalaţiilor sale.
Moldtelecom nu poartă nici o responsabilitate pentru nerespectarea de către Beneficiar a
regulilor Tehnicii Securităţii, inclusiv antiicendiare şi în energetică şi consecinţele ce pot apărea
din nerespectarea acestor reguli.
11. FORŢĂ MAJORĂ

11.1

11.2

11.3
11.4

Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg evenimentele imprevizibile, care sunt provocate de
fenomene ale naturii: cutremure de pământ, alunecări de terenuri, incendii, vânturi puternice,
ploi torenţiale, inundaţii, înzăpeziri ş.a. sau circumstanţe sociale: rebeliuni, stări beligerante,
blocade, greve, interdicţia la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ş.a.m.d.
Orice eveniment de forţă majoră, survenit după semnarea prezentului acord şi care împiedică
executarea acestuia, va fi adus la cunoştinţa celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile atât după
survenirea, cât şi terminarea acţiunii evenimentului în cauză. Partea care invocă evenimentul de
forţă majoră va prezenta împreună cu notificarea şi un certificat legal eliberat de organul
competent, care dovedeşte producerea evenimentului respectiv.
Forţa majoră exonerează partea respectivă de răspunderea pentru neîndeplinirea, îndeplinirea
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor sale contractuale pe perioada de forţă majoră.
Partea ce invocă evenimentul de forţa majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru
neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor sale contractuale
în cazul în care aceasta nu a anunţat în conformitate cu punctul 11.2. al prezentului acord despre
survenirea evenimentului invocat.
12. REZILIEREA ACORDULUI

Prezentul acord poate fi reziliat:
a) cu acordul comun al ambelor Părţi, sau
b) unilateral de către una din Părţi, în următoarele cazuri şi conform procedurii stabilite în art. 12
al prezentului Acord:
- în cazul încălcării condiţiilor prevăzute de prezentul Acord de către una dintre Părţi.
- în cazul neachitării de către Beneficiar a serviciilor prestate în termen de 30 (treizeci) zile.
- în cazul încetării sau rezilierii acordului de interconectare a reţelelor şi/sau a serviciilor
încheiat între Părţi.
12.2
Partea iniţiatoare a rezilierii prezentului acord este obligată să comunice celeilalte Părţi cu 30
(treizeci) zile înainte, prin scrisoare recomandată cu aviz de înmânare, despre intenţiile sale, cu
expunerea motivelor şi acordîndu-i celeilalte Părţi un termen de graţie pentru remedierea
încălcării.
12.3
Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la notificare. În caz dacă
chestiunea respectivă nu este soluţionată în termenele stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să
declare Acordul reziliat, conform situaţiei la data indicată în anunţ.
12.4
Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii trebuie să fie satisfăcute necondiţionat.
12.5
În cazul încetării prezentului Acord prin expirarea termenului sau pe motiv de reziliere,
Beneficiarul este obligat să plătească orice sumă restantă, inclusiv penalităţile, şi să preia
echipamentul său din spaţiul aparţinând Moldtelecom, în maxim 15 zile de la data încetării
acordului. În caz contrar şi dacă acordul existent nu este prelungit de către Părţi conform p. 4.2
al prezentului acord, Moldtelecom va fi în drept să mute echipamentul Beneficiarului şi va
utiliza spaţiul respectiv conform necesităţilor sale. Beneficiarul va despăgubi Moldtelecom
pentru toate costurile şi cheltuielile prilejuite de mutarea şi păstrarea echipamentului său.
12.1

13. NOTIFICĂRI
13.1

Orice comunicare realizată în baza prezentului acord va fi valabilă dacă este adusă la cunoştinţa
celeilalte părţi în scris prin fax, scrisoare recomandată cu aviz de primire sau încredinţare
directă contra semnătură.
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În acest scop părţile declară următoarele adrese de primire a corespondenţei:
S.A. „Moldtelecom”
Adresa: MD-2001, mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare, 10
Telefon: (022) 570 357,
Fax: (022) 54 64 19
13.2
13.3

Beneficiarul
Adresa: _________________
_________________
Telefon: ________,
Fax:___________

Pentru notificările din prezentul acord, pentru care se prevede forma scrisorii recomandate cu
aviz de primire, respectarea acestei forme este obligatorie pentru validitatea comunicării.
Părţile contractante se angajează să comunice în scris în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte
părţi orice modificare intervenită în adresa declarată.
14. LITIGII

14.1
14.2

Părţile vor fi responsabile reciproc pentru neîndeplinirea obligaţiilor sau pentru îndeplinirea
acestora într-un mod inadecvat, cu condiţia existenţei unor daune directe.
Părţile vor întreprinde măsuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor referitoare la
interpretarea şi executarea prevederilor prezentului acord, prin schimb de scrisori. Dacă acest
lucru nu este posibil în termen de 30 zile din data apariţiei disputei, soluţionarea litigiului va fi
de competenţa instanţei de judecată abilitate.
15. DISPOZIŢII FINALE

15.1

15.2
15.3

Orice modificare sau completare a prezentului acord (cu excepţia celei indicate la p. 5.9 al
Acordului pentru care este prevăzută o altă modalitate), este valabilă numai dacă rezultă din
acordul părţilor cuprinse în acte juridice semnate de ambele părţi.
Beneficiarul anexează la prezentul acord copiile actelor stipulate în Anexa nr. 1 la Oferta de
Referinţă pentru Servicii de Colocare a Moldtelecom.
Prezentul acord a fost întocmit şi semnat în doua exemplare originale, fiecare având aceeaşi
putere juridică, câte unul pentru fiecare parte.
16. RECHIZITELE BANCARE SI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

S.A. „Moldtelecom”

Beneficiarul

S.A. Banca de Economii filiala Nr.1 Chişinău,

____________________________

C/b BECOMD 2X609,

C/b ________________

Cont de decontare 22510014981998,

Cont de decontare ______________

cod fiscal 1002600048836,

cod fiscal ______________

Cod TVA 0200341

Cod TVA ________

MOLDTELECOM

BENEFICIAR

Director general

Director

________________

___________________
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Anexa nr. 1
la acordul privind serviciile de
colocare a echipamentului în dulap
nr. ______ din ____________

ACT
de predare-primire
spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare depozitării, instalării şi conectării corespunzătoare a
echipamentului Beneficiarului
În corespundere cu Contractul privind serviciile de colocare a echipamentului nr. ______ din
__________, încheiat între S.A. „Moldtelecom” şi __________, reprezentantul S.A. „Moldtelecom”,
_________________________, a transmis, iar reprezentantul Beneficiarului _________________,
Director ______________________, a primit spaţiul fizic în dulapul amplastat în incinta camerii
arendaşilor la CTA ______________________, pentru colocarea echipamentului, ______________
unităţi Unit.
Schema amplasării echipamentului se anexează la prezentul act.
Actul este întocmit în două exemplare.

Moldtelecom

Beneficiar

_____________

______________

L.Ş.

L.Ş.
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Anexa nr. 2
la acordul privind serviciile de
colocare a echipamentului în dulap
nr. ______ din __________

Calculul pentru serviciile de colocare
a echipamentului Beneficiarului în dulap MOLDTELECOM
__________________
3. În conformitate cu tarifele în vigoare ale S.A. „Moldtelecom” plata pentru serviciile de colocare a
echipamentului pentru 1U (Unit) constituie 45 lei/lunar (fără TVA)
4. Costul serviciilor de colocare a echipamentului Beneficiarului se stabileşte reieşind din
P = Pu x N x 1,2, din care:
Pu – tariful pentru colocarea echipamentului, perceput pentru 1U (Unit), lei/Unit;
N – numărul de „Unit”, utilizate din dulap de către Beneficiar;
1,2 – Taxa pentru valoarea adăugată.
Numărul de „Unit” – n unităţi, instalate în dulapul la CTA _________ localitatea ________.
Costul serviciilor de colocare a echpamentului constituie:
P = 45 x N x 1,2 = ________ lei/lunar.

Moldtelecom

Beneficiar

______________

_______________
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ANEXA 6

ACORD-tip
privind serviciile de colocare a echipamentului
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ACORD Nr.______
privind serviciile de colocare a echipamentului
S.A. „Moldtelecom” (în continuare – Moldtelecom), cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel
Mare 10, număr de identificare de stat – cod fiscal 1002600048836, în persoana directorului general
Dnul Vitalie IURCU, care activează în baza Statutului, pe de o parte,
şi
_____________________ (în continuare – Beneficiar) cu sediul în mun. ___________________,
număr de identificare de stat – cod fiscal ____________, în persoana directorului
__________________, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte,
(fiecare din ele fiind „Parte”, iar împreună reprezentînd „Părţile”)
au încheiat prezentul contract şi au convenit asupra următoarelor:
1. OBIECTUL ACORDULUI
1.1

Obiectul prezentului acord îl constituie definirea condiţiilor comerciale, financiare şi tehnice ale
furnizării de către Moldtelecom a accesului Beneficiarului la spaţiile fizice ale Moldtelecom şi
serviciile aferente (în continuare- servicii de colocare), care sunt necesare pentru amplasarea
echipamentelor Beneficiarului în scopul realizării interconectării reţelelor şi/sau serviciilor
Părţilor sau accesului la reţeaua Moldtelecom.
2. TERMENI FOLOSIŢI

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Colocare - furnizarea de către Moldtelecom a spaţiului fizic şi a serviciilor aferente necesare
pentru amplasarea şi conectarea echipamentelor Beneficiarului.
Spaţiu colocat- spaţiu fizic asigurat de Moldtelecom pentru Beneficiar în vederea
interconectării.
Locaţie- clădirea sau alt imobil tehnic al Moldtelecom unde este situat spaţiul colocat.
Servicii aferente– servicii, facilităţi şi resurse tehnice asigurate de Moldtelecom, care sunt
necesare pentru instalarea şi operarea echipamentului în spaţiul colocat Beneficiarului. Aceste
servicii includ, fără a se limita la: servicii de pază, alimentarea cu energie electrică a
echipamentelor Beneficiarului, servicii comunale, deservirea antiincendiară şi sanitaro-igienică,
regimul termic, ventilaţie, iluminare, servicii suplimentare de telecomunicaţii, precum şi alte
servicii după caz. Serviciile aferente prestate efectiv, împreună cu tarifele aplicabile sunt
specificate în anexele la prezentul Contract.
Colocatar- Furnizorul care a încheiat un contract de colocare cu Moldtelecom, în vederea
interconectării cu reţeaua Moldtelecom.
3. MODALITATEA FOLOSIRII SPAŢIILOR DE COLOCARE

3.1

3.2

3.3

3.4

Spaţiile de colocare ale Moldtelecom vor fi utilizate pentru instalarea echipamentelor
Beneficiarului, necesare conectării la echipamentele Moldtelecom în vederea realizării
interconectării. Spaţiile colocate vor fi predate Beneficiarului în baza unui act de predareprimire, care este parte integrantă a prezentului contract (Anexa 1).
Echipamentele instalate de Beneficiar pe spaţiile de colocare ale Moldtelecom, trebuie să
corespundă normelor şi regulamentelor tehnice în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova
pentru acest domeniu de activitate.
Alimentarea cu energie electrică a echipamentelor Beneficiarului va fi posibilă cu condiţia
instalării de către Beneficiar a aparatelor de măsurare a consumului de energie electrică după
primirea acordului prealabil al furnizorului energiei electrice.
Dacă există posibilităţi tehnice, Moldtelecom va oferi alimentare garantată cu energie electrică,
plata căreia se va efectua conform tarifelor specificate în anexele prezentului Contract.
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4. DURATA CONTRACTULUI
4.1
4.2

Prezentul contract se încheie pentru o durată de un an şi intră în vigoare la
______________20___.
La expirarea termenului de acţiune a contractului acesta va fi prelungit automat pe perioade
consecutive de un an, dacă nici una dintre Părţi nu a cerut încetarea acestuia, prin aviz scris,
expediat cu cel puţin 30 zile înainte de data expirării.
5. CONDIŢIILE DE PLATĂ

5.1

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9

5.10

5.11

Plata pentru serviciile de colocare se calculează conform tarifelor în vigoare stabilite de
Moldtelecom pentru anul respectiv. Calculul plăţii pentru serviciile de colocare, constituită din
plata pentru folosirea spaţiilor colocate şi plata pentru serviciile aferente este indicat în Anexa 2
la prezentul Contract.
Obligaţia de plată pentru serviciile de colocare începe din momentul predării spaţiilor colocate
de la Moldtelecom către Beneficiar sau din momentul rezervării spaţiului de către Beneficiar şi
se termină din momentul predării încăperilor de la Beneficiar către Moldtelecom.
Decontările pentru serviciile de colocare se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar
direct la contul Moldtelecom.
Beneficiarul va plăti până la sfârşitul primei luni a trimestrului un avans în mărime de 50% din
volumul trimestrial estimativ al serviciilor.
Trimestrial, până la data de 5 (cinci) a lunii următoare trimestrului de referinţă, Moldtelecom va
înainta facturile de plată (inclusiv factura fiscală), pentru trimestrul de referinţă.
Achitarea definitivă se va efectua de către Beneficiar trimestrial în lei moldoveneşti, în termen
de 5 zile din momentul primirii facturii.
Achitarea pentru energia elctrică se va efectua conform tarifelor în vigoare şi indicaţiilor
contoarelor instalate la echipamentul Beneficiarului, plus 20% din această sumă pentru
deservirea reţelelor aflate în administrarea Moldtelecom. Sumele menţionate se achită de către
Beneficiar trimestrial în decurs de 5 zile după primirea facturii pentru energia electrică
consumată. În cazul neachitării plăţilor în termen de 20 zile, echipamentul se deconectează de la
energia elecrică, cu trimiterea unei notificări ulterioare Beneficiarului, iar reconectarea va fi
posibilă după achitarea sumei datorate.
În cazul nerespectării termenelor de plată stipulate în punctul 5.6. şi 5.7 Moldtelecom poate
aplica penalităţi în mărime de 0,5% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.
Moldtelecom poate modifica tarifele pentru serviciile de colocare, notificînd Beneficiarul cu cel
puţin 15 zile înainte, în cazul creşterii costului serviciilor respective sau modificării preţurilor,
tarifelor sau normelor de amortizare reglementate de autorităţile publice ori în alte cazuri
justificate. În cazul modificării tarifelor, Moldtelecom va efectua recalcularea plăţii începînd cu
ziua indicată în notificare.
În cazul survenirii unor modificări în schema de amplasare a echipamentelor Beneficiarului pe
spaţiile fizice ale Moldtelecom, Părţile vor perfecta un act tehnic adiţional, anexîndu-l la
prezentul contract, care va servi drept bază pentru recalcularea plăţii.
În cazul deconectării echipamentelor Beneficiarului, ultimul nu este scutit de plata pentru
serviciile de colocare.
6. MODIFICAREA SPAŢIILOR DE COLOCARE

6.1

Spaţiile colocate puse la dispoziţia Beneficiarului şi instalaţiile acestuia, pe parcursul executării
clauzelor prezentului contract, vor putea fi obiectul unor modificări tehnice, cu acordul comun
al părţilor, cu condiţia respectării prevederilor capitolului 3. şi punctului 5.9 ale prezentului
contract.
7. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

7.1 Drepturile Beneficiarului:
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a) dreptul de acces la spaţiile colocate şi la echipamentele ce-i aparţin, instalate în locaţiile
Moldtelecom, respectând regulile privind regimul de acces, antiincendiar şi de pază stabilite
pentru locaţia dată de către Moldtelecom.
b) echipamentele instalate de Beneficiar rămân în proprietatea acestuia.
7.2 Obligaţiile Beneficiarului:
a) să coordoneze în prealabil cu Moldtelecom accesul reprezentanţilor Beneficiarului (personalul
tehnic şi de întreţinere), la echipamentele sale amplasate în spaţiul fizic al Moldtelecom şi lista
angajaţilor, cărora trebuie se le fie permis accesul.
b) să folosească spaţiile colocate cu maximă diligenţă, asigurînd întreţinerea lor în bună condiţie,
evitînd deteriorarea imobilului şi instalaţiilor oferite, a echipamentului Moldtelecom sau a altor
colocatari şi respectînd regulile privind regimul de acces, antiincendiar şi de pază stabilite
pentru locaţia dată de către Moldtelecom.
c) să asigure securitatea şi integritatea echipamentelor colocate, a software sau a altor instalaţii şi
să nu admită orice activităţi care ar putea periclita securitatea echipamentelor Moldtelecom sau
a altor colocatari, a imobilului şi instalaţiilor oferite.
d) să efectueze orice reparaţie sau lucrări de întreţinere necesare echipamentului său colocat,
asigurîndu-se că astfel de lucrări să nu producă nici o pagubă spaţiului colocat, imobilului sau
echipamentelor aferente. Dacă o deteriorare sau pagubă este rezultatul unei greşeli a
Beneficiarului, acesta va prelua toate lucrările de reparaţie în termeni restrînşi şi pe cheltuiala sa
sau va plăti Moldtelecom contravaloarea acestor lucrări.
e) să asigure compatibilitatea permanentă a echipamentului propriu cu cel al Moldtelecom şi să
respecte standardele şi specificaţiile tehnice aplicabile, inclusiv cu privire la emisiile
electromagnetice.
f) să achite regulat şi la timp plata pentru serviciile de colocare şi alte plăţi, în termenii stabiliţi de
prezentul contract.
g) să nu conecteze echipamentul său cu echipamentul oricărui alt colocatar existent în locaţia
respectivă, cu excepţia cazului în care o astfel de conectare este realizată cu acordul şi prin
intermediul echipamentului Moldtelecom.
h) să nu efectueze nici o modificare a locaţiilor, spaţiilor de colocare sau facilităţilor aferente fără
consimţămîntul scris prealabil al Moldtelecom. Costurile aferente unor astfel de modificări
(aprobate mai întîi în scris de Moldtelecom) vor fi suportate integral de Beneficiar. Orice astfel
de modificare va rămîne parte integrantă a locaţiei respective fără nici o compensaţie pentru
Beneficiar.
i) să obţină toate autorizaţiile şi licenţele necesare pentru desfăşurarea activităţii sale şi să prezinte
o copie Moldtelecom;
j) în cazul rezilierii sau expirării termenului contractului, să elibereze în termen de 15 zile spaţiile
colocate, ridicând echipamentele ce îi aparţin şi lăsând spaţiile Moldtelecom în starea iniţiala.
k) în cazul rezilierii contractului, să achite toate datoriile şi penalităţile de întârziere, dacă acestea
există.
l) să nu cedeze dreptul la serviciile de colocare prevăzute de prezentul contract unui terţ.
m) în caz dacă intervin schimbări în denumirea întreprinderii, adresa juridică sau rechizitele
bancare să anunţe Moldtelecom în scris timp de 5 zile.
n) să asigure confidenţialitatea informaţiei conţinute în prezentul contract.
7.3 Drepturile Moldtelecom:
a) să efectueze în caz de necesitate lucrările necesare întreţinerii spaţiilor de colocare, care duc la
încetarea temporară a funcţionării instalaţiilor tehnice, avertizând Beneficiarul cu 10 zile
înainte.
b) în cazul întârzierii plăţilor mai mult de 30 de zile, Moldtelecom are dreptul să deconecteze
echipamentele Beneficiarului. Conectarea se va face după achitarea integrală a plăţii.
c) în cazul rezilierii contractului, să reţină echipamentul Beneficiar până ce nu vor fi achitate toate
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datoriile restante, inclusiv penalităţile, dacă acestea există.
d) să inspecteze spaţiul colocat şi orice lucrare de reparaţie sau de întreţinere efectuată de
Beneficiar în interiorul locaţiei sale.
7.4 Obligaţiile Moldtelecom:
a) să furnizeze accesul Beneficiarului la spaţiile fizice ale Moldtelecom şi serviciile aferente de
colocare, specificate în prezentul contract şi în anexele acestuia.
b) să notifice Beneficiarul asupra oricăror restricţii referitoare la regimul de acces la echipament şi
respectiv orarul de acces în locaţie sau la spaţiul colocat.
c) să întreprindă lucrările de întreţinere şi reparaţie necesare în scopul păstrării spaţiilor de
colocare.
d) să emită şi să prezinte Beneficiarului la timp facturile pentru serviciile prestate;
e) să permită Beneficiarului conectarea la reţeaua de electroalimentare conform acordului
furnizorului de energie electrică pentru fiecare punct de instalare a echipamentului.
f) în caz de întrerupere sau funcţionare necorespunzătoare a oricărui element a serviciilor aferente
de colocare, va depune eforturile necesare pentru identificarea cauzei întreruperii sau
disfuncţionalităţii şi pentru remedierea situaţiei în termeni restrînşi.
g) să achite impozitul pe imobil (pe bunurile imobiliare).
h) să asigure confidenţialitatea informaţiei conţinute în prezentul contract
8. ACCESUL LA SPAŢIUL COLOCAT
8.1

8.2

8.3

Accesul reprezentanţilor Beneficiarului în perimetrul spaţiului folosit este permis numai
personalului inclus în lista coordonată în prealabil cu Moldtelecom. Modificările survenite în
listele aprobate, se comunică Moldtelecom cu cel puţin 15 zile înainte, în formă scrisă.
Accesul reprezentanţilor Beneficiarului în locaţiile Moldtelecom şi folosirea spaţiilor colocate
poate fi efectuată doar în conformitate cu regulile privind regimul de acces, antiincendiar şi de
pază stabilite pentru locaţia dată de către Moldtelecom (care se anexează la prezentul contract.)
Lucrările efectuate de Beneficiar vor fi înregistrate în registrul păstrat la locaţia respectivă a
Moldtelecom.
9. ASPECTE LEGATE DE FUNCŢIONARE

9.1

9.2
9.3
9.4

Pe durata termenului de valabilitate a prezentului contract, dacă echipamentul şi instalaţiile
tehnice ale Beneficiarului afectează funcţionarea echipamentului Moldtelecom şi/sau a altor
colocatari, Beneficiarul se angajează să înlăture aceste efecte.
În egală măsura, Moldtelecom nu va amplasa instalaţii tehnice susceptibile să afecteze
funcţionarea echipamentului ce aparţine Beneficiarului.
Beneficiarul este responsabil de respectarea regulilor Tehnicii Securităţii, inclusiv antiicendiare
şi în energetică şi toate consecinţele ce pot aparea din nerespectarea acestor reguli.
În cazul unei defecţiuni apărute la oricare spaţiu de colocare furnizat de MOLDTELECOM,
acesta va demara în termen de o oră de la momentul la care defecţiunea a ajuns la cunoştinţa
MOLDTELECOM, activităţile de localizare şi remediere a defecţiunii. Dacă se constată
răspunderea Beneficiarului pentru defecţiunea produsă, acesta va suporta cheltuielile de
remediere.
10. ASIGURĂRI

10.1

10.2

Asigurarea echipamentului său şi a liniilor de interconectare împotriva incendiilor, inundaţiilor
şi a oricăror alte riscuri legate de ocuparea şi folosinţa spaţiilor de colocare este în sarcina
Beneficiarului.
Beneficiarul va fi răspunzător de orice daună cauzată unei terţe persoane sau Moldtelecom
rezultată din instalarea sau funcţionarea echipamentelor şi instalaţiilor sale.
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10.3

Moldtelecom nu poartă nici o responsabilitate pentru nerespectarea de către Beneficiar a
regulilor Tehnicii Securităţii, inclusiv antiicendiare şi în energetică şi consecinţele ce pot aparea
din nerespectarea acestor reguli.
11. FORŢĂ MAJORĂ

11.1

11.2

11.3
11.4

Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg evenimentele imprevizibile, care sunt provocate de
fenomene ale naturii: cutremure de pământ, alunecări de terenuri, incendii, vânturi puternice,
ploi torenţiale, inundaţii, înzăpeziri ş. a. sau circumstanţe sociale: rebeliuni, stări beligerante,
blocade, greve, interdicţia la nivel statal a importului sau exportului, epidemii s.a.m.d.
Orice eveniment de forţă majoră, survenit după semnarea prezentului contract şi care împiedică
executarea acestuia, va fi adus la cunoştinţa celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile atât după
survenirea, cât şi terminarea acţiunii evenimentului în cauză. Partea care invocă evenimentul de
forţă majoră va prezenta împreună cu notificarea şi un certificat legal eliberat de organul
competent, care dovedeşte producerea evenimentului respectiv.
Forţa majoră exonerează partea respectivă de răspunderea pentru neîndeplinirea, îndeplinirea
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor sale contractuale pe perioada de forţă majoră.
Partea ce invocă evenimentul de forţa majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru
neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor sale contractuale
în cazul în care aceasta nu a anunţat în conformitate cu punctul 11.2. al prezentului contract
despre survenirea evenimentului invocat.
12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Prezentul contract poate fi reziliat:
a) cu acordul comun al ambelor Părţi, sau
b) unilateral de către una din Părţi, în următoarele cazuri şi conform procedurii stabilite în art. 12
al prezentului Contract:
- în cazul încălcării condiţiilor prevăzute de prezentul Contract de către una dintre Părţi.
- în cazul neachitării de către Beneficiar a serviciilor prestate în termen de 30 (treizeci) zile.
- în cazul încetării sau rezilierii contractului de interconectare a reţelelor şi/sau a serviciilor
încheiat între Părţi.
12.2 Partea iniţiatoare a rezilierii prezentului contract este obligată să comunice celeilalte Părţi cu 30
(treizeci) zile înainte, prin scrisoare recomandată cu aviz de înmânare, despre intenţiile sale, cu
expunerea motivelor şi acordîndu-i celeilalte Părţi un termen de graţie pentru remedierea
încălcării.
12.3 Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la notificare. În caz dacă
chestiunea respectivă nu este soluţionată în termenele stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să
declare Contractul reziliat, conform situaţiei la data indicată în anunţ.
12.4 Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii trebuie să fie satisfăcute necondiţionat.
12.5 În cazul încetării prezentului Contract prin expirarea termenului sau pe motiv de reziliere,
Furnizorul-solicitant este obligat să plătească orice sumă restantă, inclusiv penalităţile, şi să
preia echipamentul său din spaţiul aparţinând Moldtelecom, în maxim 15 zile de la data încetării
contractului. În caz contrar şi dacă acordul existent nu este prelungit de către Părţi conform p.
4.2 al prezentului contract, Moldtelecom va fi în drept să mute echipamentul Beneficiarului şi
va utiliza spaţiul respectiv conform necesităţilor sale. Beneficiarul va despăgubi Moldtelecom
pentru toate costurile şi cheltuielile prilejuite de mutarea şi păstrarea echipamentului său.
13. PENALITĂŢI
13.1

În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a prevederilor specificate în p. 7.2 (j),
Beneficiarul achită o penalitate în mărime de 0,5 % din suma anuală a contractului, pentru
fiecare zi de întîrziere.
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13.2

În cazul nerespectării prevederilor specificate în p. 7.2 (g), Beneficiarul achită o penalitate în
mărime de 100 % din suma anuală a contractului, pentru fiecare caz de încălacare depistat.
14. NOTIFICARI

14.1

Orice comunicare realizată în baza prezentului contract va fi valabilă dacă este adusă la
cunoştinţa celeilalte părţi în scris prin fax, scrisoare recomandată cu aviz de primire sau
încredinţare directă contra semnătură.
În acest scop părţile declară următoarele adrese de primire a corespondenţei:
S.A. „Moldtelecom”
MD-2001, mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare, 10
Telefon: (022) 570 357,
Fax: (022) 54 64 19

14.2
14.3

Beneficiarul
______________________
______________________
Telefon: __________,
Fax: __________

Pentru notificările din prezentul contract, pentru care se prevede forma scrisorii recomandate cu
aviz de primire, respectarea acestei forme este obligatorie pentru validitatea comunicării.
Părţile contractante se angajează să comunice în scris în termen de 5 zile celeilalte părţi orice
modificare intervenită în adresa declarată.
15. LITIGII

15.1
15.2

Părţile vor fi responsabile reciproc pentru neîndeplinirea obligaţiilor sau pentru îndeplinirea
acestora într-un mod inadecvat, cu condiţia existenţei unor daune directe.
Părţile vor întreprinde măsuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor referitoare la
interpretarea şi executarea prevederilor prezentului contract, prin schimb de scrisori. Dacă acest
lucru nu este posibil în termen de 30 zile din data apariţiei disputei, soluţionarea litigiului va fi
de competenţa instanţei de judecată abilitate.
16. DISPOZIŢII FINALE

16.1

16.2
16.3

Orice modificare sau completare a prezentului contract (cu excepţia celei indicate la p. 5.9 al
Contractului pentru care este prevăzută o altă modalitate), este valabilă numai dacă rezultă din
acordul părţilor cuprinse în acte juridice semnate de ambele părţi.
Beneficiarul anexează la prezentul contract copiile actelor stipulate în Anexa nr.1 la Oferta de
Referintă pentru Servicii de Colocare a S.A. “Moldtelecom”.
Prezentul contract a fost întocmit în doua exemplare originale, fiecare având aceeaşi putere
juridică, câte unul pentru fiecare parte.
17. RECHIZITELE BANCARE SI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

S.A. „Moldtelecom”

Beneficiarul
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Anexa nr. 1
la acordul privind
serviciile de colocare echipament
nr. ______ din ________20____

ACT
de predare-primire
a suprafeţei în mun. ___________ camera arendaşilor la CTA _________________.
În corespundere cu Acordul privind serviciile de colocare a echipamentului nr. ______ din
________20___, încheiat între S.A. „Moldtelecom” şi _____________________, reprezentantul S.A.
„Moldtelecom”, Dnul ________________, director _________________, a transmis, iar reprezentantul
Beneficiar Dnul ________________, director ____________, a primit suprafaţa în incinta camerii
arendaşilor la CTA _________________________________________________________________
pentru colocarea echipamentului.
Total: _______ m.p.
Schema amplasării se anexează la proiectul de amplasare.
Actul este întocmit în două exemplare.

Moldtelecom

Beneficiar

_______________________

_______________________

L.Ş.

L.Ş.
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ANEXA NR. 7
Spaţii pentru colocare fizică furnizate de
MOLDTELECOM
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Spaţii pentru colocare fizică furnizate de MOLDTELECOM, situaţie la 23.04.2014
Suprafaţa (m.p.)
Număr
Centrala Colocabil Colocat Rezervat Disponibil

Nr.
Crt.

Localitatea

Adresa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

str. Suvorov, 12

22

0

0

0

0

Nu dispune de spaţii de
colocare fizică

str. K. Marx, 55

22

0

0

0

0

str. N. Gogol

25

0

0

0

0

str. Independenţei, 28

2

2

2

0

0

-------

str. Ostrovski, 19

3

1

1

0

0

-------

str. Strii, 17a

4

2

2

0

0

-------

str. Bulgară, 19

7

1

1

0

0

-------

1

2

3

Anenii Noi

Basarabeasca

Notă

Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică

Bălţi

4

Briceni

str. Independenţei, 26

22

0

0

0

0

Nu dispune de spaţii de
colocare fizică

5

Cahul

str. Republicii, 17

20

7

1

0

6

-------

6

Căinari

str. Trandafirilor, 26

22

0

0

0

0

Nu dispune de spaţii de
colocare fizică

7

Călăraşi

str. M. Eminescu, 17

20

0

0

0

0

8

Cantemir

str. Ştefan Vodă, 9

22

0

0

0

0

9

Căuşeni

str. A. Mateevici, 16

20

0

0

0

0

10

Ceadâr
Lunga

str. Lenin, 87

20

0

0

0

0

11

Cimişlia

str. Decebal, 14

22

0

0

0

0

12

Comrat

str. Biruinţei, 48

22

6

0

0

6

-------

13

Criuleni

str. 31 august 1989, 112

24

0

0

0

0

Nu dispune de spaţii de
colocare fizică

str. V. Pârcălab, 67

22

12

9

2

1

-------

str. Zaichin, 35

29

5

4

0

1

-------

str. P. Zadnipru, 2

33

5

4

0

1

-------

str. A. Russo, 2

44

10

4

1

5

-------

str. M. Drăgan, 23

47

10

5

0

5

-------

bd. Mircea cel Batrân, 23

48

8

5

0

3

-------

str. Alba Iulia, 77

51

5

4

0

1

-------

bd. Stefan cel Mare şi
Sfânt, 10

54

16

16

0

0

-------

str. Sarmizegetusa, 13

55

7

7

0

0

-------

bd. Traian, 9/2

56

10

7

1

2

-------

14

Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică

Chişinău
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Suprafaţa (m.p.)
Număr
Centrala Colocabil Colocat Rezervat Disponibil

Nr.
Crt.

Localitatea

Adresa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

sos. Hânceşti, 55

72

7

6

0

1

-------

str. I. Neculce, 55

74

10

7

0

3

------Nu dispune de spaţii de
colocare fizică

Notă

15

Donduşeni

str. M. Eminescu, 13

21

0

0

0

0

16

Drochia

str. 31 august 1989, 1

20

0

0

0

0

17

Edineţ

str. Independenţei, 31

21

0

0

0

0

18

Făleşti

str. Ştefan cel Mare, 81

24

0

0

0

0

19

Floreşti

str. 31 august 1989, 25

20

0

0

0

0

20

Glodeni

str. Suveranităţii, 27

1

0

0

0

0

21

Hânceşti

str. Chişinăului, 1

20

0

0

0

0

22

Ialoveni

str. Alexandru cel Bun, 17

21

1

1

0

0

-------

23

Leova

str. Independenţei, 6

22

0

0

0

0

Nu dispune de spaţii de
colocare fizică

24

Nisporeni

str. Suveranităţii, 14

22

0

0

0

0

25

Ocniţa

str. Independenţei, 62

21

0

0

0

0

26

Orhei

str. V. Mahu, 119

27

4

3

0

1

-------

27

Rezina

str. 27 august, 3

26

0

0

0

0

Nu dispune de spaţii de
colocare fizică

28

Râşcani

str. Independenţei, 22

20

0

0

0

0

29

Sângerei

str. Independenţei, 87

21

0

0

0

0

30

Şoldăneşti

str. 31 august 1989, 9

22

0

0

0

0

31

Soroca

str. Independenţei, 73

20

0

0

0

0

32

Ştefan Vodă

str. 31 august 1989, 12

23

0

0

0

0

33

Străşeni

str. M. Eminescu, 30

22

0

0

0

0

34

Taraclia

str. Păcii, 16

21

0

0

0

0

35

Teleneşti

str. 31 august 1989, 4

22

0

0

0

0

36

Ungheni

str. A. Boico, 2a

22

5

1

0

4

-------

37

Vulcăneşti

str. Lenin, 98

21

0

0

0

0

Nu dispune de spaţii de
colocare fizică

Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică

Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică

Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
Nu dispune de spaţii de
colocare fizică
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