Către: Operatorii cu resurse de numerotație telefonică din România din domeniile

0Z=02, 0Z=03, 0Z=07

Subiect: Reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a
celor de apeluri internaționale între România și Republica Moldova (+ anexă)
Stimate doamnă / stimate domn,
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) are
plăcerea să vă aducă la cunoștință că Acordul privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de
roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între Guvernul României și Guvernul
Republicii Moldova, denumit în continuare Acordul, a intrat în vigoare pe 25 martie 2022.

Acordul are statut de tratat internațional și se aplică în România de către toate societățile care

furnizează servicii de roaming în Republica Moldova, respectiv de către toate societățile din România
care furnizează apeluri internaționale către Republica Moldova, utilizând numerotație telefonică
românească. În mod similar, în Republica Moldova, acordul este aplicat de către toate societățile care
furnizează servicii de roaming în România, respectiv apeluri către România utilizând numerotație
telefonică moldovenească.
În aplicarea Acordului, precum și urmarea reglementărilor favorabile emise de Agenția Națională
pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației din Republica Moldova
(ANRCETI) pe 31 martie 20221, nu mai există justificare economică pentru tarifele mari la nivel cu
amănuntul, percepute în prezent utilizatorilor dvs. pentru serviciile de roaming cu și respectiv apeluri
către Republica Moldova.
Învestită cu responsabilitatea punerii în aplicare a Acordului, ANCOM este onorată să vă
solicite:
1. să depuneți toate diligențele pentru re-negocierea cu celeritate și bună-credință a
acordurilor de interconectare cu partenerii dvs. din Republica Moldova în lumina Acordului,
pe cât posibil și justificabil economic, pe bază de interconectare directă și tehnologii
eficiente, precum IP/VoIP;
2. să furnizați în condiții corecte și rezonabile, intermediere pentru partenerii dvs. de
interconectare din România care, chiar și în lumina Acordului, nu pot beneficia de
interconectare directă cu operatorii din Republica Moldova (de exemplu, tranzit
internațional de apeluri, SMS-uri sau de capacitate de internet și date);
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3. să reduceți cu celeritate prețurile cu amănuntul pentru serviciile de roaming în Republica
Moldova, respectiv pentru serviciile de apeluri către Republica Moldova, în reflectarea
condițiilor mult mai favorabile ale accesului la rețelele moldovenești urmarea Acordului;
4. să luați măsuri, după caz, pentru împiedicarea practicilor de schimbare a originii apelurilor
telefonice;
5. să sprijiniți demersurile ANCOM pentru monitorizarea efectelor aplicării Acordului, inclusiv
prin furnizarea de date și informații.
Monitorul Oficial conținând Acordul este anexat prezentei.
Cu stimă,

PREȘEDINTE,

Vlad Ștefan STOICA

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM) este instituţia care promovează
interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenței și inovației pe piețele comunicațiilor electronice și serviciilor
poștale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotație și resurse tehnice
asociate), încurajarea investițiilor eficiente în rețele și infrastructuri și promovarea conectivității ultrarapide. Pentru mai
multe detalii despre activitatea ANCOM vizitați www.ancom.ro, www.portabilitate.ro și www.veritel.ro. Pentru a testa și
monitoriza calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro. Pentru a consulta acoperirea cu semnal mobil a
localităților, drumurilor naționale și județene din România, accesați www.aisemnal.ro.
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