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1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

În sensul prezentei Oferte se definesc următorii termeni:  

Furnizor-ofertant – S.A.„MOLDTELECOM”, care în conformitate cu Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr.42 din 14.11.2017 privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței 

de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe are obligaţia să furnizeze oricărui 

furnizor-BENEFICIAR servicii acces canalizaţie;  

Furnizor-BENEFICIAR – orice Furnizor (Benificiar) ce solicită servicii de utilizare a infrastructurii 

fizice de canalizaţie subterană proprietate a S.A. „MOLDTELECOM” în condiţiile stipulate în 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.42 din 14.11.2017;  

Infrastructură fizică – construcţiile amplasate pe, deasupra, în sau sub terenuri, inclusiv agricole, 

păduri, ape, zone închise, clădiri, sau alte imobile şi structuri aflate în proprietate publică sau privată, 

care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv drumuri, străzi, 

pasaje, viaducte, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, colectoare, canale, conducte, stâlpi, piloni 

sau turnuri; 

Acces la infrastructura fizică – punerea, în anumite condiţii, la dispoziţia unui furnizor de reţele sau 

servicii de comunicaţii electronice, autorizat conform legislaţiei în vigoare, a construcţiilor amplasate 

pe, deasupra, în sau sub terenuri, clădiri sau alte imobile şi structuri aflate în proprietate publică sau 

privată, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv canale, 

conducte, stâlpi, piloni sau turnuri;  

Infrastructură asociată – servicii asociate, infrastructuri fizice şi alte instalaţii sau elemente asociate 

unei reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu public de comunicaţii electronice, 

care permit şi/sau asigură furnizarea de servicii prin intermediul respectivei reţele şi/sau al respectivului 

serviciu sau dispun de acest potenţial şi cuprind inter alia, clădirile sau intrările în clădiri, cablajul 

clădirilor, nişele, cutiile de distribuţie, canalele, tuburile, conductele, pilonii, turnurile, antenele, 

elemente de reţea pasive şi alte construcţii de susţinere;  

Acces la infrastructura asociată – punerea, în anumite condiţii, la dispoziţia unui furnizor de reţele 

şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice, autorizat conform legislaţiei în vigoare, a elementelor 

infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice, în scopul instalării/colocării şi 

conectării echipamentului sau altor elemente asociate unei reţele de comunicaţii electronice aflată în 

proprietatea acestui furnizor autorizat, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice; 

Acord - un contract încheiat între S.A. „MOLDTELECOM” şi Furnizor pentru furnizarea serviciilor de 

utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţie, aşa cum sunt descrise în prezenta Ofertă. 

Camera de cabluri (de tragere) - incintă de acces la canalizaţia S.A. „MOLDTELECOM” utilizată 

pentru pozarea şi joncţionarea cablurilor. 

Canalizaţie telefonică – instalaţie subterană pentru instalarea unor infrastructuri de cabluri. 

Cerere preliminară – cerere scrisă de Beneficiar prin care îşi exprimă intenţia de a beneficia de 

serviciile de acces la canalizaţia telefonică. 

Comandă de acces – cerere definitivă scrisă de Beneficiar în conformitate cu art. 7.2 din prezenta 

Ofertă. 

Data lansării serviciului – este data începerii facturării şi este ziua semnării Actului de primire-

predare a capacităţilor tehnice de canalizaţie. 

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. 

FOSC [acronim al sintagmei Fiber Optic Splice Closure] - cutie de joncţiune pentru fibră optică. 
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ORAC – Oferta de Referinţă pentru Acces la Canalizaţie. 

Termenii nedefiniţi de ofertă de referinţă pentru acces la canalizaţie vor avea înţelesul acordat de Legea 

comunicaţiilor electronice, Regulamentul cu privire la interconectare şi Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr.42 din 14.11.2017. 

2. PRINCIPII GENERALE 

2.1 Temei legal 

(1) Prezenta ofertă de referinţă pentru acces la canalizaţie (denumită în continuare Ofertă sau 

ORAC) 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. 42 din 14.11.2017 privind măsurile de 

reglementare preventivă ale pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte 

fixe (în continuare HCA nr.42/2017), la cererea Furnizorului-BENEFICIAR, a serviciilor de 

acces la infrastructura fizică de canalizaţie şi servicii conexe, precum şi informaţii despre 

inftrastructura fizică şi asociată oferită în legătură cu aceasta. 

(2) Această Ofertă se face publică de S.A. „MOLDTELECOM” pe pagina sa de internet în 

conformitate cu capitolul II din Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 

42/2017 şi va fi pusă la dispoziţia Beneficiarului la cerere.  

2.2 Obiectul Ofertei de Referinţă pentru Acces la Canalizaţie 

(1) Obiectul prezentei oferte constituie prestarea de către S.A. „MOLDTELECOM” a serviciului de 

acces la propria sa canalizaţie telefonică.  

(2) Prezenta Ofertă stabileşte termeni şi condiţii tehnice şi comerciale de furnizare oricărui furnizor 

ce solicită acces la infrastructura sa fizică de canalizaţie în vederea instalării şi operării unor 

infrastructuri de cabluri.  

(3) S.A. „MOLDTELECOM” va asigura următoarele tipuri de servicii:  

a) Servicii de acces la infrastructura sa fizică de canalizaţie; 

b) Servicii asociate (conexe) serviciului de acces la canalizaţie. 

(4) S.A. „MOLDTELECOM” îşi menţine dreptul de proprietate asupra infrastructurii sale de 

canalizaţie, care îi aparţine la momentul solicitării accesului sau care au fost instalate de S.A. 

„MOLDTELECOM” în scopul furnizării serviciilor de acces solicitate de Furnizor, în măsura în 

care acestea nu au fost furnizate sau plătite de către Furnizorul-BENEFICIAR. 

(5) Furnizarea serviciilor de acces la infrastructura fizică de canalizaţie se face în baza unui Acord-

tip de utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţie încheiat între S.A. „MOLDTELECOM” şi 

Beneficiar. Înaintea furnizării serviciilor de acces la infrastructura fizică de canalizaţie S.A. 

„MOLDTELECOM” poate solicita ca Beneficiarul să semneze un Acord de Confidenţialitate, 

care este un document separat. 

(6) În lipsa încheierii unui acord de utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţie între S.A. 

„MOLDTELECOM” şi Beneficiar, S.A. „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 S.A. „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. 

2.3  Modificarea Ofertei de Referinţă pentru Acces la Canalizaţie 

(1) S.A. „MOLDTELECOM” va modifica Oferta în vederea actualizării informaţiei sau în vederea 

ajustării acesteia la cerinţele legale în vigoare. Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie 
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al ANRCETI nr. 42/2017 S.A. „MOLDTELECOM” va transmite ANRCETI (în continuare 

Agenţia) şi va publica pe pagina sa de Internet Oferta cu modificări.  

(2) S.A. „MOLDTELECOM” îşi rezervă dreptul să modifice condiţiile de prestare a serviciilor de 

acces la canalizaţie încheiate 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, S.A. MOLDTELECOM intenţionează să modifice sau să completeze ORAC, 

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 S.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 între 

S.A. „MOLDTELECOM” de către Agenţie, S.A. „MOLDTELECOM” îşi rezervă dreptul de a 

modifica sau retrage prezenta Ofertă în situaţia în care, din orice motiv, obligaţiile impuse S.A. 

„MOLDTELECOM” în acest sens de către Agenţie sunt modificate sau retrase. 

3. CONCEPTUL TEHNIC GENERAL AL INFRASTRUCTURII FIZICE DE 
CANALIZAŢIE 

3.1 Descriere generală 

(1) Canalizarea telefonică a S.A. „MOLDTELECOM” este destinată pentru amplasarea cablurilor 

magistrale, distribuţie, alimentare directă, cabluri interurbane, internaţionale. 

(2) Schema generală a infrastructurii de canalizaţie este prezentată în figura nr. 1 de mai jos. 

 

 
Fig. nr.1 Canalizaţia telefonică 

1 – tubulatura, 2 – cablu, 3 – cameră de tragere (fântânile canalizaţiei telefonice), 4 – capace de 

canalizare 

(3) Infrastructura de canalizaţie este realizată în principiu din tubulatură (conductă principală) ce 

poate fi din Azbest Ciment, beton, metal sau mase plastic, cu una sai mai multe sub-conducte, 

cameră de tragere pentru cabluri telefonice subterane (fântâni de canalizaţie şi cutii) ce pot fi de 

diverse tipuri, forme şi construcţii.  

(4) Tubulatura poate fi compusă dintr-un tub cu o singură conductă/canal (fig. nr.2) sau din mai 

multe tuburi separate care formează un bloc de conducte cu mai multe canale (Fig. nr. 3). 

Tuburile pot avea formă circulară, sau dreptunghiulară. 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr. 2. Tub cu o singură conductă/canal în care sunt 

instalate mai multe cabluri. 
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Fig. nr. 3 Tubulatură compusă din mai multe conducte 

principale 

(5) Conductele din canalizaţiile telefonice moderne conţin mai multe conducte mai mici (sub-

conducte/tubete) rigide sau flexibile pentru instalarea cablurilor (Fig. nr. 4 şi Fig. nr. 5). 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nr. 4. Conductă principală cu 4 sub-

conducte rigide 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 5 Conductă principală cu sub-

conducte flexibile 

(6) Pe toată lungimea lor conductele şi cablurile instalate sunt marcate cu elemente de identificare. 

3.2 Reţeaua de conducte 

(1) Mărimea conductelor principale ce pot conţine conducte secundare rigide poate varia de la 

60mm pana la 110mm. Conductele principale folosite pentru instalarea unui singur cablu au 

diametre mai mici, cuprinse între 20 şi 40mm. În canalizaţiile telefonice moderne conductele 

principale mici pot conţine şi ele tuburi secundare flexibile sau micro-tuburi.  

(2) Peretele interior al tuburilor principale sau ale tuburilor secundare rigide este confecţionat dintr-

un strat care asigură o frecare redusă cu mantaua cablului. Mai poate fi întâlnită situaţia în care 

conducta secundară rigidă fie are un profil care să asigure o frecare cât mai redusă, fie se 

folosesc lubrifianţi speciali pentru aceasta. Conductele secundare flexibile sunt lubrifiate în 

timpul procesului de fabricaţie pentru a asigura o frecare redusă cu învelişul exterior al cablului. 

(3) Cablurie pot fi instalate în conducte prin tragere, suflare sau prin inundare. În cazul instalării 

prin tragere, conducta principală trebuie fie să conţină un cablu de tragere preinstalat fie să se 

instaleze un astfel de cablu. În cazul instalării prin suflare sau inundare, conducta şi conexiunile 

dintre aceasta şi celelalte secţiuni ale sistemului de conducte trebuie să fie etanşă. 

(4) Lungimea totală continuă a unui tronşon de cablu ce poate fi instalat prin tragere sau suflare este 
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influenţată de coeficientul de frecare, curburile existente în traseul conductei, rezistenţa şi 

greutatea cablului de instalat precum şi echipamentul folosit pentru instalare. Rata umplerii 

conductelor este calculată ca parte a procesului de planificare al reţelei aşa cum şi trebuie 

calculată mărimea cablului în raport cu conducta. În cazul reţelelor de conducte existente se 

verifică starea acestora precum şi spatiul existent pentru instalări viitoare.  

(5) Într-o singură conductă pot fi instalate mai multe cabluri. Numărul de cabluri ce pot fi instalate 

într-o conductă este limitat. Extragerea cablurilor vechi în vederea instalării celor noi se face cu 

dificultate datorită frecării dintre cabluri. 

(6) Conductele secundare rigide reduc numărul total de cabluri, ce pot fi instalate şi instalarea de 

cabluri noi determină scoaterea celor vechi. Conductele secundare flexibile textile măreşte 

numărul total de cabluri, ce pot fi instalate simultan şi permit scoaterea facilă a cablurilor vechi. 

3.3 Fântânile canalizaţiei telefonice (camere de tragere) 

(1) Pentru pozarea cablului în conducte sunt construite fântânile canalizaţiei telefonice (camere de 

tragere), ce sunt folosite la tragerea şi joncţionarea cablurilor în canalizaţie, schimbarea direcţiei 

şi ramificarea acesteia, verificarea stării cablurilor şi stabilirea deranjamentelor. 

(2) Fântânile canalizaţiei telefonice în dependenţă de mărimi şi construcţii, se identifică: 

 a) de tip standard, 

 b) specifice (nestandarde) 

(3) Fântânile dimensionate corespunzator sunt instalate la distante regulate de-a lungul traseului 

conductei. Pozitia lor trebuie să asigure de asemeni o conectare corespunzătoare pentru 

cablurile instalate. Aceste construcţii trebuie să fie suficient de mari încât să permită toate 

operaţiile necesare instalării cablurilor, stocării rezervelor pentru joncţiuni şi întreţinere precum 

şi pentru cutiile de joncţiune. 

(4) Fântânile canalizaţiei telefonice după tipo-dimensiuni se clasifică în: 

 Fântâni mici (ККС) sunt de cinci dimensiuni (ККС-1, ККС-2, ККС-3, ККС-4, ККС-5); 

 Fântâni mari (ККСС) de două dimensiuni (ККСС-1 şi ККСС-2); 

 Fântâni folosite la ieşiri din centralele telefonice (ККСст) de 4 mărimi (pentru CTA cu 

capacitate 3-20 mii numere). 

(5) Caracteristicile tehnice ale fântânilor canalizaţiei telefonice (camera de tragere) sunt prezentate 

în Anexa nr.1 la prezenta Ofertă.  

3.4 Cutiile de joncţiune 

(1) Cutiile de joncţune pot uni secvenţial cablurile în vederea obţinerii unui singur tronson de cablu 

sau pot avea funcţia de distribuţie a cablurilor de conectare.  

(2) Cutiile de joncţiune trebuie să fie rezistente la inundaţii pe termen lung şi să fie accesibile în 

vederea modificărilor ce pot apare asupra reţelei. 

4. PRINCIPII DE ACCES 

(1) Utilizarea infrastructurii fizice de canalizaţie a S.A. „MOLDTELECOM” se bazează pe 

principiul „primul venit – primul deservit” şi se realizează în condiţii de neexclusivitate şi 

nediscriminare. 

(2) S.A. „MOLDTELECOM” are obligaţia să răspundă unei solicitări de utilizare a infrastructurii 

sale fizice de canalizaţie, 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, 

ţinându-se cont de rezerva mărimea relativă a căreia este specificată în pct. (5) din acest articol. 

(3) S.A. „MOLDTELECOM” nu este obligat să elaboreze sau să implementeze solutii de utilizare a 

infrastructurii fizice proprii de canalizaţie care nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic, sau 
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sunt, din alte motive, impracticabile, sau nu există capacităţi tehnice disponibile, ţinându-se cont 

de rezerva mărimea relativă a căreia este specificată în pct. (5) din acest articol. 

(4) În cazul în care nu sunt disponibile conducte (sunt ocupate, colmatate etc) şi sunt necesare 

lucrări de amplificare a canalizaţiei existente (sau de construire a unei canalizaţii noi), 

Beneficiarul va suporta toate costurile legate de execuţia acestor lucrări. 

(5) S.A. “MOLDTELECOM” va putea rezerva spaţii în canalizaţie telefonică proprie pentru 

scopurile şi necesităţile sale de viitor în condiţiile stabilite în HCA 42/2017. 

5. SERVICII DE ACCES LA INFRASTRUCTURA FIZICĂ DE CANALIZAŢIE 

(1) Prin utilizarea infrastructurii fizice de canalizaţie a MOLDTELECOM se înţelege: 

a) rezervarea prealabilă a capacităţilor libere de infrastructură de canalizaţie pentru instalarea 

cablurilor şi altor elemente de reţea aferente ale Beneficiarului; 

b) punerea capacităţilor libere de infrastructură de canalizaţie pentru instalarea cablurilor şi altor 

elemente de reţea, de către MOLDTELECOM, la dispoziţia şi la solicitarea Beneficiarului; 

c) serviciile de control tehnic a tronsoanelor de canalizaţie şi de reparaţie a elementelor de reţea 

instalate care vor fi realizate de către MOLDTELECOM în scopul remedierii deranjamentelor 

întru operarea efectivă a lor de către BENEFICIAR. 

6. SERVICII ASOCIATE (CONEXE) SERVICIILOR DE ACCES LA 
INFRASTRUCTURA FIZICĂ DE CANALIZAŢIE 

(1) La cererea Furnizorului-BENEFICIAR, MOLDTELECOM va oferi servicii conexe necesare 

pentru prestarea serviciilor de acces la infrastructura fizică de canalizaţie.  

(2) Serviciile conexe sunt serviciile necesare pentru ca Furnizorul-BENEFICIAR să obţină şi să 

utilizeze eficient serviciile de utilizare a canalizaţiei telefonice. Din serviciile conexe fac parte:  

2.1 Instalare cablu în canalizaţie – reprezintă totalitatea lucrărilor pe care specialiştii 

S.A.„MOLDTELECOM” le au de făcut pentru montarea cablului în conductele subterane: 

a) Deschiderea capacelor fântânilor canalizaţiei telefonice; 

b) Verificarea continuităţii şi funcţionalităţii tronsoanelor de infrastructură de canalizaţie; 

c) Evacuarea apei din camera de tragere, dacă este cazul;  

d) Tragerea (suflarea) propriu-zisă a cablului cu echipamentele specifice;  

e) Deconectarea segmentelor şi asezarea corespunzătoare a rezervelor de cablu;  

f) Etichetarea cablurilor; 

g) Curatenia reziduurilor generate de activităţile corespunzătoare pozării cablului;  

h) Închiderea capacelor fântânilor canalizaţiei telefonice.  

2.2 Joncţionare cablu - reprezintă totalitatea lucrărilor pe care specialiştii 

S.A.„MOLDTELECOM” le au de făcut pentru a joncţiona două sau mai multe cabluri 

existente într-o cutie de joncţiune existentă sau nouă:  

a) Deschiderea capacului fântânii canalizaţiei telefonice;  

b) Evacuarea apei din camera de tragere/fântână, dacă este cazul;  

c) Identificarea şi pregătirea capetelor de cablu ce urmează a fi joncţionate;  

d) Introducerea cablurilor  în cutia de joncţiune;  

e) Joncţionarea cablurilor după diagrama de joncţionare dată;  

f) Închiderea cutiei de joncţiune şi asezarea corespunzătoare a acesteia;  

g) Etichetarea cablurilor în camera de tragere;  

h) Curăţenia reziduurilor generate de activităţile de joncţionare cablu, atât in fântână, cât şi 

în spaţiul din imediata apropiere;  

i) Închiderea capacelor fântânilor canalizaţiei telefonice.  

2.3 Lucrări de upgrade, verificare, întreţinere: reprezintă totalitatea lucrărilor atipice pe care 
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specialiştii S.A. „MOLDTELECOM” le au de făcut pentru a a indeplini eventualele cereri ale 

unui Beneficiar: 

a) Deschiderea şi închiderea capacelor fântânilor canalizaţiei telefonice acolo unde este 

cazul;  

b) Evacuarea apei din camera de tragere, dacă este cazul;  

c) Măsurători pe diferite tronsoane;  

d) Modificarea unor joncţiuni existente pentru a face upgrade sau downgrade pe anumite 

tronsoane; 

e) Operaţiuni de consemnare a realităţilor din teren pentru updatarea diagramelor şi/sau a 

bazelor de date ale Beneficiarului;  

f) Recepţii cerute de Beneficiar pentru verificarea instalărilor făcute;  

g) Alte lucrări. 

2.4 Servicii de acces însoţit în canalizaţie, definite ca servicii de supraveghere a persoanelor care 

efectuează lucrări în canalizaţia S.A. „MOLDTELECOM”, în vederea eliminării riscurilor 

semnificative pentru integritatea echipamentelor, sub-conductelor (tubetelor) şi securitatea 

reţelelor instalate, denumite în continuare servicii de acces însoţit. 

7. PROCEDURA DE COMANDĂ DE ACCES PENTRU UTILIZAREA INFRASTRUCTURII 
FIZICE DE CANALIZAŢIE ŞI DE ÎNCHEIERE A ACORDULUI  

7.1 Cerere Preliminară 

(1) Beneficiarul care solicită să beneficieze de servicii de utilizare/rezervare a infrastructurii fizice 

de canalizaţie a S.A. „MOLDTELECOM” va depune o cerere preliminară către S.A. 

„MOLDTELECOM” cu privire la intenţia de a beneficia de serviciile de acces la canalizaţia 

telefonică. Cererile se transmit în original, prin depunere la recepţia S.A. „MOLDTELECOM” 

sau prin intermediul serviciilor poştale. Modelul de cerere preliminară pentru acces la 

infrastructura fizică de canalizaţie este prezentat în Anexa nr. 2 a prezentei Oferte.  

(2) În cererea preliminară pentru utilizarea infrastructurii de canalizaţie sunt specificate cerinţele 

preliminare detaliate de utilizare a unor tronsoane de infrastructură de canalizaţie pentru 

instalarea şi operarea unor elemente de reţea. 

(3) În cererea preliminară se indică informaţii, dar nu se limitează la: tipul (tipurile), diametrul 

(diametrele), denumirea (denumirile) cablului (cablurilor), locaţiile (adresele) punctelor 

terminale ale traseului (traseelor) în infrastructura de canalizaţie a S.A. „MOLDTELECOM”. 

(4) Cerera preliminară transmisă de Benificar care doreşte utilizarea infrastructurii de canalizaţie a 

S.A. „MOLDTELECOM”, trebuie să fie completată în întregime şi corect. 

(5) Cerera preliminară transmisă de Benificar care doreşte utilizarea infrastructurii de canalizaţie a 

S.A. „MOLDTELECOM”, şi nu are încheiat cu S.A. „MOLDTELECOM” un Acord-tip de 

utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţie, 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) Certficatul 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 S.A. 

„MOLDTELECOM”; 
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f) Copia de pe buletinul Administratorului, care are drept de semnare a acordurilor; 

g) Lista persoanelor de contact.  

(6) În cazul în care între Beneficiar şi S.A. „MOLDTELECOM” este încheiat în Acord tip de 

utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţie, Beneficiarul anexează la cererea preliminară 

actele specificate în pct. 7.1, alin. (5), literele d), e), f) şi g). 

(7) S.A. „MOLDTELECOM” va efectua verificarea administrativă a modului de completare a 

Cererii preliminare, precum şi a caracterului complet şi corespunzător al documentelor 

transmise.  

(8) În cazul în care Beneficiarul a transmis setul complet de documente, precum şi cererea 

preliminară transmisă este completată în întregime şi corect, S.A. „MOLDTELECOM” are 

obligaţia să răspundă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare printr-o comunicare scrisă cu 

scopul informării despre condiţiile de utilizare, traseul (traseele) disponibil(e).  

(9) În cazul în care Beneficiarul nu a transmis setul complet de documente, şi/sau informaţiile 

primite nu sunt complete pentru elaborarea soluţiei tehnice, S.A. „MOLDTELECOM” va 

solicita Beneficiarului completarea acestora, în vederea stabilirii principalelor elemente 

tehnice şi comerciale. Completarea şi transmiterea ulterioară a documentelor, informaţiilor, 

considerate de S.A. „MOLDTELECOM” ca lipsă sau fiind incomplete, trebuie să se realizeze 

suficient de rapid. În acest caz, S.A. „MOLDTELECOM” consideră că termenul de 10 (zece) 

zile lucrătoare pentru elaborarea soluţiei tehnice va decurge de la data primirii setului complet 

de informaţii necesar pentru definirea soluţiei tehnice.  

(10) În cazul în care solicitările Beneficiarului sunt nerezonabile sau nu sunt fezabile din punct de 

vedere tehnic, sau nu sunt posibilităţi tehnice de introducere în canalizaţie a anumitor tipuri de 

elemente de reţea, sau nu există capacităţi tehnice disponibile, ţinându-se cont de necesităţile 

proprii ale S.A. „MOLDTELECOM” specificate în pct. (5) din art. 4, 

S.A.„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 (zece) zile lucrătoare de la data primirii cerereii preliminare. 

(11) S.A. „MOLDTELECOM” analizează posibilitatea realizării cerinţelor preliminare de utilizare 

a unor tronsoane de infrastructură de canalizaţii, în funcţie de opţiunea localizării punctelor 

terminale ale traseului (traseelor) şi disponibilitatea capacităţilor tehnice disponibile pe traseul 

(traseele) solicitat(e) ţinându-se cont de necesităţile proprii ale S.A. „MOLDTELECOM” 

specificate în pct. (5) din art. 4; de riscul de interferenţe semnificative cauzate de furnizarea 

serviciilor pe elemente de reţea care ar urma să fie instalate în canalizaţie, asupra serviciilor 

furnizate pe reţele instalate deja în canalizaţie. Riscurile se apreciază în conformitate cu 

normele şi standardele tehnice în vigoare. 

7.2 Comandă de acces (Cerere definitivă) pentru rezervarea şi/sau utilizarea infrastructurii 

de canalizaţie 

(1) Raportat la răspunsul care este comunicat de către S.A. „MOLDTELECOM” în modul 

prevăzut în pct. 7.1 Beneficiarul transmite cerere definitivă pentru rezervarea şi/sau utilizarea 

infrastructurii de canalizaţie a S.A. „MOLDTELECOM” pentru instalarea şi operarea unor 

cabluri şi altor elemente de reţea 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 infrastructurii 

fizice de canalizaţie este prezentat în Anexa nr. 2 a prezentei Oferte. 

(3) Atât cererile preliminare şi definitive ale Beneficiarului pentru rezervarea şi/sau utilizarea unor 

tronsoane de infrastructură fizică de canalizaţie, cât şi rezultatele lor sunt examinate, 

prelucrate şi comunicate de către departamentele tehnic şi logistic al Părţilor. 

(4) În circumstanţele existenţei spaţiilor necesare pentru realizarea cerinţelor preliminare ale 
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Beneficiarului în vederea utilizării unor tronsoane de infrastructură de canalizaţie, cerereii 

definitive transmise de Beneficiar şi înregistrată la S.A. „MOLDTELECOM”, specialiştii S.A. 

„MOLDTELECOM” elaborează soluţia tehnică din punctul de vedere al rezervării/utilizării şi 

asigurării serviciilor de control tehnic a tronsoanelor de canalizaţie şi reparaţie a reţelelor 

instalate în spaţiile puse la dispoziţie Beneficiarului, ţinându-se cont de topologia reţelei, 

necesităţile proprii ale S.A. „MOLDTELECOM” pe viitor, precum şi solicitările clienţilor 

potenţiali, care au depus cereri anterior.  

(5) Cererile definitive sunt soluţionate de S.A. „MOLDTELECOM” în măsura posibilităţilor 

tehnice (disponibilităţii) şi în ordinea primirii acestora, cu condiţia existenţei unui acord tip de 

utilizare a infrastructurii fizice încheiat între S.A. „MOLDTELECOM” şi Beneficiar.  

7.3 Cerere definitivă pentru eliberarea infrastructurii de canalizaţie 

(1) Beneficiarul care solicită dezinstalare (scoaterea efectivă) a cablului (cablurilor) din 

conductele ocupate anterior va depune o cerere definitivă pentru eliberarea unui (unor) tronson 

(tronsoane) de infrastructiră de canalizaţie în vederea desfiinţării unor reţele instalate anterior. 

(2) Cererile se transmit în original, prin depunere la recepţia S.A. „MOLDTELECOM” sau prin 

intermediul serviciilor poştale. Modelul de cerere preliminară eliberarea infrastructurii de 

canalizaţie este prezentat în Anexa nr. 2 a prezentei Oferte.  

(3) Din momentul recepţionării cererii definitive pentru eliberarea infrastructurii de canalizaţie 

S.A. „MOLDTELECOM” are obligaţia să răspundă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare 

printr-o comunicare scrisă cu scopul oferirii informaţiilor despre termenele şi condiţiile de 

acces pentru eliberarea respectivelor tronsoane de infrastructură fizică de canalizaţie prin 

desfiinţarea elementelor de reţea instalate. 

(4) Raportat la răspunsul care este comunicat de către S.A. „MOLDTELECOM” în modul 

prevăzut în p. 7.3 (3), Beneficiarul comunică S.A. „MOLDTELECOM” despre 

disponibilitatea sa în vederea angajării resurselor necesare pentru eliberarea respectivelor 

tronsoane de infrastructură de canalizaţie în termen de 10 (zece) zile lucrătoare printr-o 

comunicare scrisă.  

7.4 Semnarea acordului de utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţie 

(1) După transmiterea de catre Beneficiar a cererii definitive pentru rezervarea şi/sau utilizarea 

infrastructurii de canalizaţie a S.A. „MOLDTELECOM” pentru instalarea şi operarea unor 

cabluri şi altor elemente de reţea aferente Beneficiarului, S.A. „MOLDTELECOM” va 

prezenta Beneficiarului spre semnare Acordul-tip de utilizare a infrastructurii fizice de 

canalizaţie (Anexa nr. 7). 

(2) Pentru semnarea acordului de utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţie Beneficiarul va 

contacta S.A. „MOLDTELECOM” într-un singur punct, şi anume la nivelul Directorului 

General.  

(3) Termenul de negociere a Acordului de utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţie 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 7.1 şi 7.2. 

(5) S.A. „MOLDTELECOM” va depune la ANRCETI o copie de pe fiecare acord-tip de utilizare 

a infrastructurii fizice de canalizaţie şi a oricărei modificări în termen de până la 10 zile 

lucrătoare de la data semnării acestuia, obligaţie impusă prin Hotărârea nr. 42/2017 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. 

8. FURNIZAREA SERVICIILOR DE UTILIZARE A INFRASTRUCTURII FIZICE DE 



 12 

CANALIZAŢIE 

(1) Serviciile nominalizate în art. 5 sunt furnizate de către S.A. „MOLDTELECOM” exclusiv la 

solicitarea Beneficiarului în temeiul CERERII DEFINITIVE pentru REZERVAREA 

INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE ce este succedată de întocmirea Anexei nr. 3, 

avându-se în vedere eventualele concursuri de împrejurări ce s-ar crea în urma unor solicitări 

similare de rezervare/utilizare ale unor terţi autorizaţi şi în virtutea principiilor şi limitărilor 

enunţate în pct. 4 alin. (1). şi (5) din prezenta Ofertă.  

(2) Data de rezervare menţionată în solicitarea cu specificarea de „CERERE DEFINITIVĂ pentru 

REZERVAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE” (conform Anexei nr. 2) se 

consideră ziua calendaristică iniţială de calcul a perioadei de rezervare, astfel: 

a) ziua calendaristică precedentă zilei de predare-primire a capacităţilor de infrastructură 

menţionate în Anexa nr. 2 la prezenta Ofertă fiind considerată termenul scadent al perioadei 

de rezervare menţionate; 

b) în circumstanţele când pe parcursul perioadei de rezervare solicitate sau în ziua următoare 

termenului scadent al acesteia Părţile nu semnează Anexa nr. 2, o nouă rezervare se 

efectuează doar în temeiul unei noi solicitări cu specificarea de „CERERE DEFINITIVĂ 

pentru REZERVAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE” (conform Anexei nr.2). 

(3) S.A. „MOLDTELECOM” va permite unui alt furnizor de reţele publice de comunicaţii 

electronice utilizarea partajată a infrastructurii de canalizaţie telefonică, în vederea construirii 

(instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferării sau retehnologizării reţelelor publice 

de comunicaţii electronice şi furnizării serviciilor de comunicaţii electronice către utilizatorii 

finali, dacă de către furnizorul-solicitant sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) utilizarea partajată a infrastructurii asociate este posibilă din punct de vedere tehnic şi fezabil 

din punct de vedere economic; 

b) utilizarea partajată a infrastructurii asociate este necesară în vederea protecţiei mediului, a 

igienei şi a sănătăţii publice sau a ordinii publice ori pentru îndeplinirea unor cerinţe specifice 

de urbanism sau de amenajare a teritoriului; 

c) utilizarea partajată a infrastructurii asociate nu afectează din punct de vedere tehnic, inclusiv în 

ceea ce priveşte securitatea şi integritatea reţelelor publice de comunicaţii electronice, şi nu face 

esenţial mai costisitoare utilizarea elementelor de infrastructură sau activitatea persoanei care 

deţine sau controlează aceste elemente; 

d) utilizarea partajată a infrastructurii asociate nu necesită executarea unor lucrări suplimentare 

majore de instalare, construire sau amenajare din partea furnizorului care deţine sau controlează 

elementele de infrastructură asociată respective; 

e) există capacitate disponibilă pentru a satisface cererea de utilizare partajată a infrastructurii 

asociate; la stabilirea capacităţii disponibile, se va avea în vedere capacitatea ocupată, precum şi 

capacitatea rezervată prin planurile de dezvoltare ale persoanei care deţine sau controlează 

elemente de infrastructură pentru o perioadă de cel mult 24 luni. 

(4) S.A. „MOLDTELECOM” oferă acordul antrenării de către Beneficiar a unui terţ agreat, în 

prealabil, de către S.A. „MOLDTELECOM”, în vederea prestării serviciilor (executării 

lucrărilor) de instalare şi/sau desfiinţare a unor elemente de reţea şi care se va limita la acestea. 

(5) Beneficiarul are (va avea) dreptul pentru accesul fizic al personalului său în vederea asistării sau 

inspectării serviciilor/lucrărilor de instalare şi/sau desfiinţare a unor elemente de reţea şi care se 

va limita la acestea. 

(6) În cazul acordării accesului la canalizare pentru efectuarea unor lucrări în vederea construirii 

(instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferării sau retehnologizării reţelelor publice 

de comunicaţii electronice, inclusiv de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru 

prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale sau a 
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unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii necesare pentru asigurarea continuităţii furnizării 

reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, accesul în aceste scopuri se acordă doar 

organizaţiilor specializate în aceste lucrări şi se va realiza în urma unei notificări prealabile, 

transmise S.A. „MOLDTELECOM”. 

(7) Efectuarea lucrărilor menţionate în punctul (6) de mai sus se va face numai cu respectarea 

prevederilor conţinute în Procedura de Acces (Reguli de acces) stabilită de S.A. 

„MOLDTELECOM”, şi doar în prezenţa şi sub supravegherea reprezentanţilor acestuia. 

Costurile aferente, suportate de către S.A. „MOLDTELECOM”, se vor recupera din contul 

furnizorului beneficiar, conform tarifelor în vigoare. 

(8) Atât accesul fizic al terţului antrenat de către Beneficiar acordat în scopul (instalării), 

întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferării sau retehnologizării reţelelor publice de 

comunicaţii electronice instalate în canalizaţia S.A. „MOLDTELECOM”, cât şi cel al 

personalului Beneficiarului acordat în scopul inspectării vor fi realizate în conformitate cu 

prevederile prezentei Oferte şi ale Acordului de utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţie, 

Regulilor de acces stabilite de S.A. „MOLDTELECOM”. 

(9) Obligaţia oferirii serviciilor de utilizare a infrastructurii de canalizaţie nu presupune (nu va 

presupune) obligaţia oferirii accesului fizic al delegaţilor Beneficiarului în vederea controlului 

tehnic a tronsoanelor de canalizaţie şi reparaţiei reţelelor instalate (definite în art. 5 lit. c)). 

(10) Elementele de reţele instalate (ce vor fi instalate) includ: 

a) cabluri de fibră optică şi accesorii (cutii de joncţiune – FOSC) care asigură legătura între 

două segmente de cablu pentru a forma un circuit continuu cu protejarea joncţiunilor cu 

manşoane care asigură protecţie mecanică, chimică şi electrică, aerian sau în camerele de 

tragere (pentru cablurile pozate în canalizaţie; 

b) cabluri simetrice de cupru şi manşoane de joncţiune a cablurilor simetrice de cupru cu 

aceeaşi menire ca cea menţionată în pct. 7 lit. a). 

(11) Serviciile de reparaţie a elementelor de reţea instalate vor fi realizate de către S.A. 

„MOLDTELECOM”, la cerere, în scopul remedierii deranjamentelor întru operarea efectivă a 

lor de către BENEFICIAR, în circumstanţele statutului special al infrastructurii de canalizaţie a 

S.A. “MOLDTELECOM” şi timpilor reglementaţi de remediere a deranjamentelor. 

(12) Serviciile de control tehnic a tronsoanelor de infrastructură de canalizaţie nominalizate în pct. 5 

lit. c) sunt (vor fi) executate în exclusivitate de către S.A. „MOLDTELECOM” conform 

planurilor interne aprobate. 

(13) Serviciile de reparaţie a reţelelor instalate prin localizarea şi remedierea deranjamentelor de 

continuitate nominalizate în pct. 5 lit. d) sunt (vor fi) executate în exclusivitate de către S.A. 

„MOLDTELECOM” respectând termenele de control menţionate în Anexa nr. 4. la prezenta 

Ofertă, în conformitate cu prevederile Articolului DERANJAMENTE din prezenta Ofertă şi, 

doar, în temeiul generării unor atare deranjamente care sunt (vor fi) comunicate de către 

Beneficiar la coordonatele, în modul şi în programul care sunt indicate în Acordul de utilizare a 

infrastructurii de canalizaţie. 

(14) Pentru realizarea operaţiunilor descrise în p. 5 lit. d) şi cu excepţia cazurilor prevăzute în alin. 

(12) din prezentul articol, S.A. „MOLDTELECOM” va asigura, din stocurile sale, şi va utiliza 

cabluri şi accesorii de legătură între ele, iar costurile acestora vor fi suportate integral de către 

Beneficiar în baza unui deviz realizat de către S.A. „MOLDTELECOM” în conformitate cu 

listele de preţuri unitare vizând materialele utilizate la execuţia lucrărilor în reţele de 

comunicaţii electronice. 

(15) Pentru executarea prevederilor alin. (13) din acest articol, în cazurile când segmentul 

(segmentele) de cablu ce urmează să fie înlocuit(e) diferă (după tip, denumire, diametru, 

lungime cu rezerva necesară etc.) de cel(e) disponibil(e) de către S.A. „MOLDTELECOM” în 
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stoc la depozitul său, Beneficiarul va asigura punerea unui (unor) segment(e) de cablu de aceiaşi 

parametri cu lungimea necesară remedierii deranjamentului la dispoziţia S.A. 

„MOLDTELECOM” în zona deranjamentului localizat. 

(16) În cazurile prevăzute în alin. (15), S.A. „MOLDTELECOM” şi Beneficiarul vor asigura, 

întocmirea Actului (Actelor) de predare de către Beneficiar şi primire de către S.A. 

„MOLDTELECOM” a segmentelor de cablu nou ce urmează să fie instalate în scopul 

remedierii deranjamentului (deranjamentelor). 

(17) În cazurile prevăzute în alin. (15) din prezentul articol, S.A. „MOLDTELECOM” şi 

Beneficiarul vor asigura, întocmirea Actului (Actelor) de predare de către S.A. 

„MOLDTELECOM” şi primire de către Beneficiar a segmentelor de cablu deteriorat ca urmare 

remedierii deranjamentului (deranjamentelor) 

9. PROTECŢIA ŞI SIGURANŢA REŢELELOR 

(1) Fiecare Parte este responsabilă de realizarea sigură a obligaţiunilor asumate prin Acordul de 

utilizare a infrastructurii de canalizaţie şi va lua toate măsurile rezonabile şi necesare pentru 

operarea şi implementarea Acordului pentru a se asigura că instalând (desfiinţând) sau reparând 

reţele: 

a. nu periclitează siguranţa sau sănătatea angajaţilor, contractanţilor, agenţilor sau clienţilor 

celeilalte părţi;  

b. nu cauzează efecte nocive, prejudicii, interferenţe sau degradări în operarea reţelei 

(reţelelor) celeilalte părţi. 

(2) S.A. „MOLDTELECOM” asigură menţinerea tronsoanelor de canalizaţie în condiţii optime 

conform prevederilor art. 8 alin. (12) şi intervine operativ în caz de generare a unui deranjament 

de continuitate conform prevederilor art.8 alin. (13). 

(3) Beneficiarul va asigura toate condiţiile necesare, la o primă cerere depusă de către S.A. 

„MOLDTELECOM”, pentru efectuarea auditului tehnic al tuturor cablurilor instalate în 

anumite tronsoane ale infrastructurii de canalizaţie a S.A. „MOLDTELECOM” în scopul 

verificării cu certitudine a funcţionalităţii şi scoaterii cablurilor inutilizabile (nefuncţionale) 

proprii sau/şi ale terţilor şi/sau care ocupă capacităţi de infrastructură fără vreun temei juridic 

(pentru elemente de reţea ale terţilor). 

(4) Fiecare Parte îşi asumă responsabilitatea să asigure integritatea tuturor reţelelor instalate în 

canalizaţia utilizată. 

(5) Părţile sunt obligate să utilizeze cabluri şi accesorii de legătură între ele certificate (omologate şi 

marcate) de către Organul acreditat corespunzător în Sistemul Naţional de Certificare. 

(6) 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. 

(7) Beneficiarul nu va utiliza accesul în infrastructura de canalizaţie a S.A. „MOLDTELECOM” 

pentru cauzarea premeditată a perturbării reţelelor S.A. „MOLDTELECOM” şi ale terţilor sau 

pentru cauzarea de prejudicii acestora şi abonaţilor acestora. 

(8) Deteriorarea sau distrugerea reţelelor instalate în canalizaţia S.A. „MOLDTELECOM” se poate 

întâmpla ca urmare a:  

- unor evenimente de fortă majoră,  

- unor acţiuni ale S.A. „MOLDTELECOM”,  

- unor acţiuni ale unor terţi,  

- unor acţiuni ale unuia sau mai multor Beneficiari, 

- unor acţiuni comune ale unui sau mai multor terţi împreună cu unul sau mai mulţi beneficiari,  

- unor acţiuni ale unor autori necunoscuţi. 
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(9) În urma constatării producerii unui eveniment de natura deteriorării sau distrugerii reţelei 

(reţelelor) instalate în canalizaţie, S.A. „MOLDTELECOM” iniţiază cercetări, pentru 

descoperirea făptaşilor.  

(10) În cazul în care distrugerea sau deteriorarea are loc datorită unei situaţii de forţă majoră, atunci 

S.A. „MOLDTELECOM” şi Beneficiarii vor lua măsuri de limitare a efectelor situaţiei de forţă 

majoră.  

Sub noţiune de forţă majoră se subînţelege apariţia unor circumstanţe care au survenit împotriva 

voinţei şi dorinţei Părţilor, au un caracter imprevizibil şi inevitabil şi care influenţează direct 

asupra ândeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor asumate de către Părţi în baza prezentului 

Acord. La evenimentele de forţă majoră se atribuie inclusiv şi: inundaţii, calamităţi naturale, 

epidemii, conflictele armate, actele autorităţilor statale etc. 

(11) În cazul în care distrugerea sau deteriorarea are loc datorită unor acţiuni ale S.A. 

„MOLDTELECOM”, atunci S.A. „MOLDTELECOM” va despăgubi Beneficiarii afectaţi în 

conformitate cu prevederile contractuale corespunzătoare. Pentru depăşirea termenelor maxime de 

înlăturare a deranjamentelor S.A. „MOLDTELECOM” va recalcula, pentru perioada deranjamentului, 

plata lunară pentru utilizarea infrastructurii fizice de canalizaţie, fracţiunile de zi se consideră o zi 

întreagă. Restituirea sumelor pentru perioada de nefuncţionare a reţelelor instalate în canalizaţie S.A. 

„MOLDTELECOM” se face prin creditare, cu evidenţiere în conturile/facturile de plată. 

(12) În cazul în care distrugerea sau deteriorarea are loc datorită unor acţiuni ale unuia sau mai 

multor terţi, atunci Beneficiarii afectaţi împreună cu S.A. „MOLDTELECOM” se constituie 

parte civilă şi împreună acţionează în instanţă împotriva terţului sau terţilor vinovaţi.  

(13) În cazul în care distrugerea sau deteriorarea are loc datorită unor acţiuni ale unui sau mai multor 

Beneficiari, atunci Beneficiarii ce au fost afectaţi se vor ândrepta împreună cu S.A. 

„MOLDTELECOM” împotriva făptaşilor pentru acoperirea pagubei.  

10. DERANJAMENTE 

(1) Localizarea şi remedierea deranjamentelor de continuitate vor fi executate de către S.A. 

„MOLDTELECOM” respectând termenele de control menţionate în Anexa nr. 5. la prezenta 

Ofertă şi, doar, în temeiul generării unor atare deranjamente care vor fi comunicate de către 

Beneficiar la coordonatele, în modul şi în programul care sunt stabilite în Acord. 

(2) Deranjamentele generate în reţelele instalate vor fi comunicate S.A. „MOLDTELECOM” de 

către Beneficiar la coordonatele, în modul şi în programul care sunt stabilite în Acord. 

(3) Atât S.A. „MOLDTELECOM” cât şi Furnizorul-BENEFICIAR sunt obligaţi să asigure 

anunţarea punctelor de contact pentru Anunţarea Defecţiunilor şi pentru Ridicarea 

Defecţiunilor. Aceste puncte trebuie să fie operaţionale 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. 

(4) Detaliile privind persoanele responsabile pentru ândeplinirea obligaţiunilor legate de remedierea 

defecţiunilor şi informaţia de contact sunt prezentate în acordul-tip de utilizare a infrastructurii 

fizice de canalizaţie. 

(5) Atât pentru S.A. “MOLDTELECOM”, cât şi pentru Beneficiar începutul deranjamentului se 

consideră momentul anunţării de către Beneficiar despre existenţa deranjamentului 

(deranjamentelor), exceptând cazurile prevăzute în art. 8 alin. (12).  

(6) Pentru cazurile prevăzute în art. 8 alin. (15), termenii de remediere a deranjamentului 

(deranjamentelor) se vor calcula din momentul când vor fi satisfăcute condiţiile prevăzute în art. 

8 alin. (15) şi care vor fi documentate conform prevederilor art. 8 alin. (16). 

(7) Termenele de remediere a deranjamentului (deranjamentelor) menţionate în Anexa nr. 5. la 

prezenta Ofertă variază în dependenţă de tipul cablului (cablu cu fibre optice, cablu din cupru) 

şi nu poate depăşi termenele stabilite. 
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11. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

11.1 Drepturile şi Obligaţiile S.A. „MOLDTELECOM” 

(1) Companiei S.A. „MOLDTELECOM”, în calitatea sa de proprietar şi administrator al 

infrastructurii fizice de canalizaţie îi revin următoarele drepturi: 

a) dreptul de a construi infrastructură asociată MOLDTELECOM,  

b) dreptul de a defini produse de infrastructură asociată, 

c) dreptul de a comercializa produse de infrastructură asociată MOLDTELECOM,  

d) dreptul de a stabili Reguli de Acces. 

(2) Compania S.A. „MOLDTELECOM”, în calitatea sa de proprietar şi administrator al 

infrastructurii fizice de canalizaţie îşi asumă următoarele obligaţii: 

a) să definească şi să aplice măsuri pentru asigurarea uzului linistit al infrastructurii fizice 

de canalizaţie a MOLDTELECOM,  

b) să definească şi să aplice măsuri ce să asigure transparenţa operaţiunilor cu Beneficiarii, 

c) să definească şi să aplice măsuri ce să asigure tratament egal şi nediscriminator în relaţia 

cu Beneficiarii.  

(3) Consecinţă a celor de mai sus, S.A. “MOLDTELECOM” este supusă următoarelor obligaţii:  

a) de a defini şi aplica măsuri ce să asigure conditii egale şi transparente privind tratarea 

Beneficiarilor din punct de vedere al obligaţiilor de plată ale acestora, 

b) de a defini şi aplica măsuri ce să asigure condiţii egale şi transparente privind tratarea 

accesului fizic al Beneficiarilor la infrastructura fizică de canalizaţie MOLDTELECOM,  

c) de a face publice: acordul-tip de utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţie, tarifele şi 

listele de preţuri, reguli de acces. 

11.2 Drepturile şi Obligaţiile Beneficiarilor 

(1) Drepturile Beneficiarilor: 

a) drept de folosinţă temporară, fără drept de subînchiriere, în condiţiile respectării 

condiţiilor contractuale,  

b) să folosească infrastructura asociată subterană şi elementele acesteia ce le sunt puse la 

dispoziţie numai şi numai în condiţiile tehnice specificate de S.A. “MOLDTELECOM”,  

c) să aibă acces la elementele de infrastructură de canalizaţie numai în condiţiile Regulilor 

de Acces. 

d) Celelalte drepturi ce le revin sunt detaliate în prevederile contractuale.  

(2) Ca o consecinţă a drepturilor enunţate mai sus, Beneficiarii au următoarele obligaţii:  

a) să nu subînchirieze elemente ale infrastructurii asociate MOLDTELECOM,  

b) să exercite drepturile de acces în conformitate cu prevederile Regulilor de Acces,  

c) Celelalte obligaţiuni ce le revin sunt detaliate în prevederile contractuale.  

12. PREŢURI, FACTURARE ŞI PLĂŢI 

(1) Plăţile pentru rezervarea capacităţilor tehnice de canalizaţie disponibile definită în pct. 5 lit. a) 

sunt (vor fi) facturate de către S.A. „MOLDTELECOM” în baza Actului de rezervare şi calcul a 

plăţii de unică dată pentru rezervarea capacităţilor tehnice de canalizaţie disponibile, întocmite 

în baza cererii definitive pentru rezervarea infrastructurii de canalizaţie conform Anexei nr. 2 şi 

vor fi achitate o dată de către Beneficiar ţinându-se cont de următoarele: 

a) ziua calendaristică iniţială de calcul a perioadei de rezervare este prima zi a perioadei de 

rezervare menţionată în cererea definitivă pentru rezervarea infrastructurii de canalizaţie; 

b) ultima zi a perioadei de rezervare este ziua calendaristică precedentă zilei de predare-primire, în 

scopul utilizării, a capacităţilor rezervate; 

c) plăţile pentru rezervarea capacităţilor tehnice de canalizaţie disponibile vor fi facturate şi 
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achitate conform tarifelor stipulate în Anexa nr. 6 la prezenta Ofertă. 

d) în cazul anulării cererii definitive pentru utilizarea infrastructurii de canalizaţie în perioada de 

rezervare, ce constituie cel mult 3 (trei) luni de zile din data depunerii ei, Beneficiarul va achita 

S.A.„MOLDTELECOM” una plată lunară stabilită în funcţie de diametrul extern al cablului. 

(2) Plăţile pentru utilizarea capacităţilor tehnice de canalizaţie puse la dispoziţie şi definite în pct.5 

lit. b) vor fi facturate de către S.A. „MOLDTELECOM” în baza Actului de primire-predare şi 

calcul a plăţii lunare pentru utilizarea infrastructurii fizice de canalizaţie a S.A. 

„MOLDTELECOM” întocmite în baza cererii definitive pentru utilizarea infrastructurii de 

canalizaţie conform Anexei nr. 2 şi vor fi achitate lunar de către Beneficiar ţinându-se cont de 

următoarele: 

a) plăţile pentru utilizarea capacităţilor tehnice de canalizaţie vor fi calculate din ziua de 

semnare a Actului de predare de către S.A. „MOLDTELECOM” şi primire de către 

Beneficiar a capacităţilor tehnice de canalizaţie şi calcul a plăţii lunare pentru utilizarea lor 

şi se vor termina în ziua de predare a acestora de Beneficiar către S.A. 

„MOLDTELECOM”; 

b) plăţile pentru utilizarea capacităţilor tehnice de canalizaţie vor fi facturate şi achitate 

conform tarifelor stipulate în ANEXA nr. 6 la la prezenta Ofertă; 

c) pentru fiecare lună (completă sau incompletă) de utilizare a capacităţilor tehnice de 

canalizaţie a S.A. „MOLDTELECOM”, Beneficiarul va achita preţurile stabilite în prezentă 

Ofertă. 

(3) Exceptând cazurile prevăzute în p. 8 (15), costurile tuturor cablurilor şi accesoriilor de legătură 

între ele utilizate de către S.A. „MOLDTELECOM” pentru reparaţia reţelelor instalate vor fi 

achitate integral de către Beneficiar în baza unui deviz realizat de către S.A. 

„MOLDTELECOM” în conformitate cu Listele de preţuri unitare pentru materialele utilizate 

pentru execuţia de reţele de comunicaţii electronice ale S.A. „MOLDTELECOM”. 

(4) S.A. „MOLDTELECOM” poate modifica preţurile pentru serviciile de rezervare şi utilizare a 

canalizaţiei telefonice, notificând Beneficiarul cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile calendaristice 

înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. 

(5) S.A. „MOLDTELECOM” va emite facturi lunare pentru rezervarea şi/sau utilizarea 

capacităţilor tehnice de canalizaţie şi pentru cablurile şi accesoriile de legătură între ele utilizate 

de către S.A. „MOLDTELECOM” pentru reparaţia reţelelor instalate furnizate în luna 

precedentă.  

(6) Facturile vor acoperi o lună calendaristică (“Perioada de Facturare”) cu excepţia primei 

perioade de facturare care va acoperi perioada cuprinsă de la data la care începe rezervarea 

şi/sau utilizarea capacităţilor tehnice de infrastructură de canalizaţie şi, dacă e cazul, furnizarea 

cablurilor şi accesoriilor de legătură între ele utilizate de către S.A. „MOLDTELECOM” în 

„Perioada de Facturare” pentru reparaţia reţelelor instalate şi sfârşitul lunii calendaristice în care 

se situează această dată. Factura va cuprinde rezervarea şi/sau utilizarea capacităţilor tehnice de 

infrastructură de canalizaţie şi cablurile şi accesoriile de legătură între ele utilizate de către S.A. 

„MOLDTELECOM” în luna precedentă şi cele din luna (lunile) anterioară (anterioare) celei 

precedente. 

(7) Facturile vor fi emise şi expediate la începutul fiecărei luni. S.A. „MOLDTELECOM” se obligă 

să expedieze factura cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de termenul scadent al plăţilor. 

(8) S.A. „MOLDTELECOM” nu răspunde de neprimirea facturii de plată de către Beneficiar din 

motive independente de S.A. „MOLDTELECOM”. În situaţia în care Beneficiarul n-a primit în 

timp util factura de plată din diverse motive, acesta are obligaţia să se intereseze despre sumele 

de plată la S.A. „MOLDTELECOM”. 

(9) Beneficiarul se obligă să achite integral sumele incluse în facturile emise de către S.A: 

„MOLDTELECOM” până în ziua a 10 (zece) a lunii următoare lunii în care au fost utilizate 
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serviciile de rezervare şi/sau utilizare a capacităţilor tehnice de infrastructură de canalizaţie şi 

cablurile şi accesoriile de legătură între ele. 

(10) Toate plăţile vor fi făcute în lei Moldoveneşti (MDL). Preţurile stabilite în oricare altă valută 

vor fi calculate pe baza cursului de schimb determinat de Banca Naţională a Moldovei la ziua 

facturării. 

(11) Un Beneficiar aflat în situaţia de a fi întarziat plăţi către S.A. „MOLDTELECOM” va putea 

contracta segmente noi de canalizaţie daca şi numai dacă:  

- Prezintă o garanţie bancară ce să acopere plăţile pe trei luni pentru toate serviciile 

achizitionate, sau  

- Achită un avans ce acoperă plăţile pe trei luni pentru toate serviciile achizitionate.  
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ANEXA NR.1 

LA OFERTA DE REFERINŢĂ DE ACCES LA CANALIZAŢIA 

S.A.MOLDTELECOM 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
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SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

1. Tipo-dimensiuni ale tuburilor din canalizaţia telefonică 

Tabelul nr. 1 
Tuburi Forma Număr 

orificii 

Dimensiuni, mm Greutatea, 

kg Diametru 

exterior 

lăţime lungime Diametrul 

interior 

AsbestCiment circulară 1 110 - 2000 93 10,2 

AsbestCiment circulară 1 120 - 3000 100 15,3 

Beton dreptunghiulară 1 140 140 1000 90 28,5 

Beton dreptunghiulară 2 140 245 1000 90 46,0 

Beton dreptunghiulară 3 140 350 1000 90 65,0 

Tabelul nr. 2 
Tuburi Diametru exterior, 

mm 

Grosime perete,  

mm 

Lungime,  

m 

Greutatea,  

kg 

Densitate mica -LDPE 63(+1,4) 

110(+2) 

3(+1,3) 

5,3(+1,9) 

3-20 

6, 8, 10, 12 

0,6-0,75 

1,6-2,0 

Densitate înaltă 

(mare)  - HDPE 

63(+1,1) 

110(+1,8) 

2,5(+1,2) 

3,7(+1,8) 

6-12 

6, 8, 10, 12 

0,5-0,7 

1,2-1,9 

 

2. Caracteristicile tehnice ale fântânilor canalizaţiei telefonice 

Tabelul nr.3 
Tip fântână Numărul 

de canale 

de intrare 

Dimensiuni, mm 

(Lungime×Înălţime × 

Lăţime) 

Greutate,  

kg 

Destinaţie 

ККС-1 1 1450×1100×80  Se instalează pe reţele de distribuţie cu lungime de 

deschidere de până la 60m. Se admite instalarea 

manşoanelor cablurilor ТПП până la 50 perechi. 

La cablare tranzit (fără manşoane) capacitatea 

cablului nu trebuie să depăşească 100 perechi. 

ККС-2 2 1350×1030×1560 1450 Are formă cvadruplă. Se admite montarea 

manşoanelor cablurilor ТПП până la 200× 2×0,5 

sau 300×2×0,32. 

ККС-3 6 1950×1160×1800 2360 Are formă octogonală. Se admite montarea 

manşoanelor cablurilor ТПП până la 400×2×0.5; 

ТГ până la 600×2×0,5; ТПП de la 0,32 până la 

800×2. 

ККС-4 12 2390×1300×2000 3480 Are formă octogonală. Se admite montarea 

cablurilor reţelelor locale cu capacitatea până la 

1200×2. 

ККС-5 24 2099×1600×2020 5280 Are formă octogonală. Se admite montarea 

cablurilor reţelelor locale de orice capacitate  şi 

instalarea HPП cu echipament ИКМ pentru reţele 

urbane. 

Cameră de tragere 

cabluri ККССр-1 

24-36 3950×2100×2160 16540 Fântână canalizaţie telefonică de tip special, cu 

ramificaţie pentru 35 canale. 

Cameră de tragere 

cabluri ККССр-2 

37-48 5760×2100×2160 22820 Fântână canalizaţie telefonică de tip special, cu 

ramificaţie pentru 48 canale. 

Fântână specială 

ККС-5М 

- 2990×1600×2020 5395 Fântână canalizaţie telefonică pentru amplasarea 

containerelor НРП sisteme de transmisie ИКМ-

30, ИКМ-30-4, ИКМ-120-4 
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ANEXA NR. 2 

LA OFERTA DE REFERINŢĂ DE ACCES LA CANALIZAŢIA 

S.A.MOLDTELECOM 

 

 

MODEL DE CERERE 

PENTRU ACCES LA INFRASTRUCTURA DE CANALIZAŢIE 

 



 22 

CERERE-CADRU 

 

Data de ieşire şi Nr. Ref. FURNIZOR-BENEFICIAR: 

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, 

                               

solicită: 

I. Instalare initială de reţele       □ 

II. Modificare a arhitecturii iniţiale a reţelelor instalate prin:    □ 

a) organizarea unui / unor segmente/elemente de reţele    □ 

b) desfiinţarea unui / unor segmente/elemente de reţea instalate    □ 

III. Rezervarea infrastructurii de canalizaţie      □ 

IV. Anexe ataşate la prezenta cerere-cadru: 

a) Appendix nr.1 - Informaţii Furnizor-BENEFICIAR  

b) Appendix nr. 2 – Comandă Servicii de Acces  

 

 

                        (Prenume & Nume) 

                        (Funcţie) 

                        (Semnătură & Ştampilă) 
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Appendix nr. 1 
 

INFORMAŢII DESPRE BENEFICIAR 
 

NUME BENEFICIAR: 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                       (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)         

Localitate            
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Stradă (bulevard, piaţă etc.)         

Nr.        

 

 

Documente anexate la prezenta cerere, în măsura în care acestea sunt necesare, sunt (în copii):  

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 S.A. 

„MOLDTELECOM”; 

f. Copia de pe buletinul Administratorului, care are drept de semnare a acordurilor; 

g. 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-BENEFICIAR:        

 

            (Prenume & Nume) 

            (Funcţie) 

            (Semnătură & Ştampilă) 

 

 

 

 

Prin prezenta se solicită: 

□ colocare fizică în exteriorul clădirii S.A. “MOLDTELECOM” – colocare în/pe alte 

construcţii destinate activităţilor de telecomunicaţii 

prin: 

□ CERERE PRELIMINARĂ pentru UTILIZAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE 

□ CERERE DEFINITIVĂ pentru UTILIZAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE 

□ CERERE PRELIMINARĂ pentru REZERVAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE 

□ CERERE DEFINITIVĂ pentru REZERVAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE 

ÎNCEPÂND CU DATA DE __.__.____ PE UN TERMEN DE __ LUNI 

□ CERERE DEFINITIVĂ pentru ELIBERAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE 

 

 

Tipul cablului Diametrul*, mm 
Denumirea 

cablului 

Adresa traseului 

Punct A Punct B 

1 2 3 4 5 

□ cablu de cupru     

□ cablu de fibră optică □ 11,0    

 □ 12,0    

 □ 13,0    

 □ 14,0    

 □ 15,5    

 □ 18,0    

 □ 25.0    

 □ 25.9    

 □ 28.0    

 □ 29.8    

 □ 32.0    

 □ 38.1    

 □ 46.8    

 □ 54.7    

 □ 60.1    

 □ 65.2    

 □ 78.5    

 □ __._    

 □ __._    

 □ __._    

 …    

 



 26 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.3 

LA OFERTA DE REFERINŢĂ DE ACCES LA CANALIZAŢIA 

S.A.MOLDTELECOM 

 

 

Act pentru REZERVAREA INFRASTRUCTURII FIZICE DE CANALIZAŢII subterane a  

S.A. “MOLDTELECOM” 
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Act pentru REZERVAREA INFRASTRUCTURII FIZICE DE CANALIZAŢII subterane a  

S.A. “MOLDTELECOM” 

de către ______________ 

 

şi calculul plăţii aferente de unică dată 
 

 

 

Termenul de 

rezervare, 

□ până la 1 luna; 

□ până la 2 luni; 

□ până la 3 luni 

Locaţiile punctelor terminale ale 

traseului (traseelor) 

Lungimea, 

m 

Diametrul 

extern,  mm 

Mărimea 

tarifului pentru 

rezervarea 1 

can/km de 

canalizaţie   

telefonica,              

lei 

Suma unică spre 

achitare, lei 

      

 Total     

 TVA (20%)     

 Total spre plată:     

 

 

Reprezentant S.A. “MOLDTELECOM”:    Reprezentant BENEFICIAR: 

 

Directror Tehnic      Director 

 

 

               ___________________ 
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ANEXA NR. 4 

LA OFERTA DE REFERINŢĂ DE ACCES LA CANALIZAŢIA 

S.A.MOLDTELECOM 

 

 

Act de predare-primire şi calcul a plăţii lunare pentru utilizarea infrastructurii 

fizice de canalizaţii a S.A. “MOLDTELECOM”  
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Act de predare-primire şi calcul a plăţii lunare pentru utilizarea infrastructurii fizice de 

canalizaţii a S.A. “MOLDTELECOM” 

de către ______________  
 

 

Tipul cablului 
Locaţiile punctelor terminale ale 

traseului (traseelor) 

Lungimea, 

m 

Diametrul 

extern,  mm 

Mărimea 

tarifului pentru 

utilizarea 1 

can/km de 

canalizaţie   

telefonica,              

lei 

Suma pentru 

achitarea lunară, 

lei 

      

 Total     

 TVA (20%)     

 Total spre plată:     

 

 

 

 

Reprezentant S.A. “MOLDTELECOM”:   Reprezentant BENEFICIAR: 

 

Director tehnic      Director 

 

___________________             ___________________ 
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ANEXA NR. 5 

LA OFERTA DE REFERINŢĂ DE ACCES LA CANALIZAŢIA 

S.A.MOLDTELECOM 

 

 

TERMENE DE CONTROL PENTRU REMEDIEREA DERANJAMENTELOR 
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TERMENELE DE CONTROL PENTRU REMEDIEREA DERANJAMENTELOR 

1. Ambele Părţi cad de acord că o defecţiune se consideră că: 

- începe atunci când MOLDTELECOM a fost notificat (scris sau verbal) de către Furnizorul-

BENEFICIAR; 

- se termină atunci când MOLDTELECOM informează Furnizorul-BENEFICIAR că 

deranjamentul a fost înlăturat sau clasat din orice motiv în concordanţă cu prezenta Ofertă. 

2. Deranjamente de linii la reţeaua urbană – în ziua recepţionării reclamaţiei, dacă ultima a sosit până 

la orele 17 în zilele de lucru, la reţeaua rurală - dacă a sosit până la orele 13. 

În cazul recepţionării cererii după orele 17 sau 13 în zilele de lucru sau în zilele de sâmbătă, 

deranjamentele se remediază pe parcursul următoarei zile de lucru. 

3. Deranjamente de cablu: 

a) la schimbarea perechilor deteriorate (în cazurile existenţei acestora) în cablul magistral şi de 

distribuţie – în ziua recepţionării cererii, dacă ultima a sosit până la orele 17 (reţeaua urbană) sau 

orele 13 (reţeaua rurală) în zilele de lucru; în următoarea zi de lucru, dacă cererea a sosit după orele 

17 (reţeaua urbană) sau orele 13 (reţeaua rurală); 

b) în cabluri (conexiuni intercentrale, magistrale şi de distribuţie) cu deschiderea mufelor dar fără 

schimbarea porţiunii de cablu: cu capacitatea de 

până la 200x2  inclusiv       -    18 ore 

până la 400x2                     -    24 ore 

până la 600x2                     -    30 ore 

până la 800x2                     -    36 ore 

până la 1200x2                   -    40 ore 

c) în cabluri (conexiuni intercentrale, magistrale şi de distribuţie) cu înlocuirea porţiunii de cablu: cu 

capacitatea de 

până la 200x2  inclusiv       -    36 ore 

până la 400x2                     -    48 ore 

până la 600x2                     -    60 ore 

până la 800x2                     -    72 ore 

până la 1200x2                   -    72 ore 

d) în cabluri cu fibre optice (conexiuni intercentrale, magistrale şi de distribuţie) cu înlocuirea 

porţiunii de cablu cu capacitatea de 

până la 24 FO (inclusiv)     -    24 ore 

de la 24 FO (exclusiv) până 96 FO (inclusiv) -    36 ore 

de la 96 FO (exclusiv) până 144 FO (inclusiv) -    48 ore 

 

Reprezentant S.A. “MOLDTELECOM”:   Reprezentant BENEFICIAR: 

 

Vicedirector tehnic OM     _______________________  

 

__________________     _______________________ 
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ANEXA NR. 6 

LA OFERTA DE REFERINŢĂ DE ACCES LA CANALIZAŢIA 

S.A.MOLDTELECOM 

 

 

TARIFE PENTRU REZERVAREA ŞI UTILIZAREA INFRASTRUCTURII 

FIZICE DE CANALIZAŢIE 
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1. Tarife pentru utilizarea canalizării telefonice  S.A. ”Moldtelecom” 

Nr. 

Crt. 
Diametrul extern al cablului, lunar: 

Tarif (lei) 

pentru 

un can-km 

1. pînă la 10,0 mm 747,0 

2. peste 10 mm pînă la 13,0 mm 963,0 

3. peste 13 mm pînă la 16,0 mm 1113,0 

4. peste 16 mm pînă la 19,0 mm 1386,0 

5. peste 19 mm pînă la 22,0 mm 1577,0 

6. peste 22 mm pînă la 25,0 mm 1874,0 

7. peste 25 mm pînă la 28,0 mm 1989,0 

8. peste 28 mm pînă la 31,0 mm 2169,0 

9. peste 31 mm pînă la 34,0 mm 2150,0 

10. peste 34 mm pînă la 37,0 mm 2248,0 

11. peste 37,0 mm 2268 

 Notă: Tarifele nu includ T.V.A. 

2. Tarife pentru rezervarea spaţiului în canalizarea telefonică S.A.„Moldtelecom”: 

Nr. 

Crt. 

Rezervarea spaţiului în canalizarea 

S.A.”Moldtelecom”  în funcţie de 

perioada de rezervare: 
Tarif (lei) pentru un can-km 

1. 
Pentru prima lună completă sau 

incompletă 

35% din plata lunara stabilita in funcţie de diametrul 

extern al cablului 

2. 
Pentru a doua lună completă sau 

incompletă 

65% din plata lunara stabilita in funcţie de diametrul 

extern al cablului 

3. 
Pentru a treia lună completă sau 

incompletă 

100% din plata lunara stabilita in funcţie de diametrul 

extern al cablului 

Notă: În cazul anulării cererii definitive pentru utilizarea infrastructurii de canalizaţie în perioada de 

rezervare, ce constituie cel mult 3 (trei) luni de zile din data depunerii cererii d erezervare a spaţiului în 

analizarea telefonică a S.A. „Moldtelecom”, adiţional la plata deja efectuată conform p.p. 1-3, 

Beneficiarul va achita S.A. „MOLDTELECOM” una plată lunară stabilită în funcţie de diametrul 

extern al cablului. 

3. Tarife pentru Servicii de acces însoţit 

Nr. 

Crt. 

Denumire serviciu Tarif 

Lei/oră 

1. 

1.1 

1.2 

Acces planificat: 

Program normal*: 

Program special**: 

 

105,00 

150,00 

2. 

 

2.1 

2.2 

Acces neplanificat, în caz de avariere, timp 

de o oră din momentul reclamaţiei: 

Program normal*: 

Program special**: 

 

 

130,00 

190,00 

Notă: 

*) Program normal de lucru - Ore lucrătoare de la 8:00 până la 17:00 

**) Program special - Ore nelucrătoare (în afara programului normal de lucru şi sărbători 

legale) 
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ANEXA NR. 7 

LA OFERTA DE REFERINŢĂ DE ACCES LA CANALIZAŢIA 

S.A.MOLDTELECOM 

 

 

ACORDUL-TIP DE UTILIZARE A INFRASTRUCTURII FIZICE DE 

CANALIZAŢIE 
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Acord-tip 

de utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţie 

Nr. ________din     
 

Încheiat între 

 

S.A. "MOLDTELECOM" (în continuare denumită MOLDTELECOM), cu sediul principal situat la 

adresa: bulevard Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 10, Chişinău, MD-2001, înregistrată la Camera 

Înregistrării de Stat la 05.01.1999, număr de identificare de stat / cod fiscal 1002600048836, 

reprezentată de ____________ în calitate de Director General, care activează în baza Statutului 

şi 

__________________ (în continuare denumită BENEFICIAR), cu sediul principal situat la adresa: 

___________________________________________________________________ înregistrată la 

Camera Înregistrării de Stat la __.__.____, număr de identificare de stat / cod fiscal _____________, 

reprezentată de ______________ în calitate de _____________________, care activează în baza 

Statutului 

 

(Fiecare dintre ele fiind “Parte”, iar împreună reprezentând “Părţile”). 

 

Părţile au convenit asupra celor ce urmează: 

 

1. PREAMBUL 

Având în vedere că, 

1.1. MOLDTELECOM are obligaţia să răspundă unei solicitări de utilizare a infrastructurii sale 

fizice de canalizaţie, 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, ţinându-se cont de 

rezerva specificată în p. 1.5.; 

1.2. Nici una dintre prevederile Acordului nu va obliga MOLDTELECOM să elaboreze sau să 

implementeze soluţii de utilizare a infrastructurii fizice proprii de canalizaţie care nu sunt fezabile din 

punct de vedere tehnic, sau sunt, din alte motive, impracticabile, sau nu există capacităţi tehnice 

disponibile, ţinându-se cont de rezerva specificată în p. 1.5.; 

1.3. Utilizarea infrastructurii fizice de canalizaţie a MOLDTELECOM se bazează pe principiul 

„primul venit – primul deservit” şi se realizează în condiţii de neexclusivitate şi nediscriminare; 

1.4. Prin utilizarea infrastructurii fizice de canalizaţie a MOLDTELECOM se va înţelege: 

1.4.1. rezervarea prealabilă a capacităţilor libere de infrastructură de canalizaţie pentru 

instalarea cablurilor şi altor elemente de reţea aferente ale BENEFICIARULUI şi/sau punerea lor, de 

către MOLDTELECOM, la dispoziţia şi la solicitarea BENEFICIARULUI şi 

1.4.2. serviciile de control tehnic a tronsoanelor de canalizaţie şi de reparaţie a elementelor de 

reţea instalate care vor fi realizate de către MOLDTELECOM în scopul remedierii deranjamentelor 

întru operarea efectivă a lor de către BENEFICIAR; 

1.5. MOLDTELECOM are dreptul să-şi rezerve spaţii în canalizaţie telefonică din capacităţile 

fiecărui tronson de canalizaţie subterană pentru necesităţile sale de viitor în condiţiile stabilite în HCA 

42/2017; 

1.6. Prezentul Acord este încheiat în baza Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 

15.11.2007 cu modificările ulterioare, Regulamentului cu privire la Interconectare aprobat prin 

Hotărârea CA al ANRCETI nr. 12 din 31.01.2012, Ofertei de Referinţă pentru Acces la Canalizaţie a 

S.A. “MOLDTELECOM” şi altor acte normative relevante. 

 

2. OBIECTUL ACORDULUI 

2.1. Obiectul prezentului Acord constă în furnizarea, de către MOLDTELECOM 

BENEFICIARULUI, a serviciilor de utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţie subterană proprietate 

a MOLDTELECOM în vederea instalării şi operării efective de reţele cu cabluri de către 
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BENEFICIAR şi care cuprind: 

2.1.1. rezervarea capacităţilor tehnice disponibile de canalizaţie conform ANEXEI nr. 1.; 

2.1.2. punerea la dispoziţie a capacităţilor tehnice disponibile de canalizaţie conform ANEXEI 

nr. 2.; 

2.1.3. controlul tehnic a tronsoanelor de canalizaţie; 

2.1.4. reparaţia reţelelor instalate prin localizarea şi remedierea deranjamentelor de 

continuitate. 

 

3. ACRONIME 

Pentru scopurile prezentului Acord, termenii ce urmează se vor folosi cu semnificaţia atribuită în acest 

Articol. 

3.1. CA al ANRCETI – Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova; 

3.2. FOSC [acronim al sintagmei Fiber Optic Splice Closure] - cutie de joncţiune pentru fibră 

optică; 

Termenii nedefiniţi în acest articol vor avea înţelesul acordat de Legea comunicaţiilor electronice şi 

Regulamentul cu privire la interconectare. 

 

4. PROCEDURA de COMANDĂ a SERVICIILOR de UTILIZARE a INFRASTRUCTURII 

FIZICE de CANALIZAŢIE 
4.1. Pentru semnarea acordului de utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţie, BENEFICIARUL 

contactează MOLDTELECOM. 

4.2. Informaţiile necesare realizării prevederilor p. 2.1.1 şi p. 2.1.2. ale Acordului sunt expuse de 

către BENEFICIAR după cum sunt reflectate în modelele din ANEXA nr. 5. şi ANEXELE derivate din 

aceasta nr.5.1. şi 5.2. la prezentul Acord: 

4.2.1. conform ANEXEI nr. 5. sunt specificate cerinţele preliminare de utilizare a unor 

tronsoane de infrastructură de canalizaţie în vederea instalării unor reţele şi/sau cererea definitivă de 

eliberare a unor tronsoane de infrastructură de canalizaţie în vederea desfiinţării unor reţele instalate; 

4.2.2. conform ANEXEI nr. 5.1. sunt specificate datele de identificare ale BENEFICIARULUI 

şi titlurile actelor ce ar confirma drepturile necesare realizării scopului descris mai sus şi conferite 

acestuia de către autorităţile competente abilitate cu atribuţiile respective; originalele şi/sau copiile 

(după caz) ale actelor, titlurile cărora sunt menţionate în ANEXA nr. 5.1., sunt ataşate, în mod 

obligatoriu, ANEXEI nr. 5.1.; 

4.2.3. conform ANEXEI nr. 5.2., prin specificarea „CERERE PRELIMINARĂ pentru 

UTILIZAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE” sunt specificate cerinţele preliminare 

detaliate de utilizare a unor tronsoane de infrastructură de canalizaţie pentru instalarea şi operarea 

unor elemente de reţea; 

4.2.4. conform ANEXEI nr. 5.2., prin specificarea „CERERE DEFINITIVĂ pentru 

ELIBERAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE” va fi specificată cererea definitivă 

pentru eliberarea unor tronsoane de infrastructură de canalizaţie în vederea desfiinţării unor reţele 

instalate; 

4.2.5. referinţe ale cerinţelor preliminare de utilizare sau ale cererii definitive de eliberare a 

unor tronsoane de infrastructură de canalizaţii servesc, însă nu se limitează la tipul (tipurile), 

diametrul (diametrele), denumirea (denumirile) cablului (cablurilor), locaţiile punctelor terminale 

ale traseului (traseelor) în infrastructura de canalizaţie a MOLDTELECOM; 

4.2.6. ANEXELE nr. 5., nr. 5.1. şi nr. 5.2. cu specificarea de „CERERE PRELIMINARĂ 

pentru UTILIZAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE”, inclusiv copiile actelor aferente 

ANEXEI nr. 5.1. sunt transmise MOLDTELECOM într-un singur set şi se consideră de către Părţi, 

la această etapă, în calitate de cerinţe preliminarii; 

4.2.7. ANEXELE nr. 5., nr. 5.1. şi nr. 5.2. cu specificările de „CERERE PRELIMINARĂ 

pentru UTILIZAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE” şi „CERERE DEFINITIVĂ 

pentru ELIBERAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE”, inclusiv actele (sau copiile 

actelor) aferente ANEXEI nr. 5.1.  sunt transmise MOLDTELECOM într-un singur set şi se 
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consideră de către Părţi, la această etapă, în calitate de cerinţe preliminarii; 

4.2.8. ANEXELE nr. 5., nr. 5.1. şi nr. 5.2. cu specificarea de „CERERE DEFINITIVĂ pentru 

ELIBERAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE”, inclusiv actele (sau copiile actelor) 

aferente ANEXEI nr. 5.1. sunt transmise MOLDTELECOM într-un singur set şi se consideră de 

către Părţi, la această etapă, în calitate de cerere definitivă; 

4.2.9. Din momentul recepţionării setului de cerinţe definit conform pp. 4.2.1.-4.2.3., 4.2.5. şi 

4.2.6. sau 4.2.7., MOLDTELECOM are obligaţia să răspundă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare 

printr-o comunicare scrisă cu scopul oferirii informaţiilor despre condiţiile de utilizare, traseul 

(traseele) disponibil(e), iar un eventual refuz de utilizare a unui tronson (unor tronsoane) este 

comunicat doar dacă cerinţele preliminare de utilizare nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic 

sau nu există capacităţi tehnice disponibile, ţinându-se cont de rezerva specificată în p. 1.5. 

4.2.10. Din momentul recepţionării setului de cerinţe definit conform pp. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.4., 

4.2.5., 4.2.8., MOLDTELECOM are obligaţia să răspundă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare 

printr-o comunicare scrisă cu scopul oferirii informaţiilor despre termenele şi condiţiile de acces 

pentru eliberarea respectivelor tronsoane de infrastructură fizică de canalizaţie prin desfiinţarea 

elementelor de reţea instalate. 

4.2.11. Raportat la răspunsul care este comunicat de către MOLDTELECOM în modul prevăzut 

în p.4.2.9., BENEFICIARUL, conform ANEXEI nr. 5.2. cu specificarea de „CERERE 

DEFINITIVĂ pentru REZERVAREA şi/sau UTILIZAREA INFRASTRUCTURII de 

CANALIZAŢIE”, specifică cererea definitivă de rezervare şi/sau de utilizare a capacităţilor de 

infrastructură de canalizaţie a MOLDTELECOM pentru instalarea şi operarea unor cabluri şi altor 

elemente de reţea aferente ale BENEFICIARULUI. 

4.2.12. Raportat la răspunsul care este comunicat de către MOLDTELECOM în modul prevăzut 

în p.4.2.10., BENEFICIARUL comunică MOLDTELECOM despre disponibilitatea sa în vederea 

angajării resurselor necesare pentru eliberarea respectivelor tronsoane de infrastructură de 

canalizaţie în termenele şi condiţiile prevăzute în p. 4.2.10. 

4.3. Atât cererile preliminare şi definitive ale BENEFICIARULUI pentru rezervarea şi/sau utilizarea 

unor tronsoane de infrastructură fizică de canalizaţie, cât şi rezultatele lor sunt examinate, prelucrate şi 

comunicate de către subdiviziunile relevante ale Părţilor. 

4.4. MOLDTELECOM analizează posibilitatea realizării cerinţelor preliminare de utilizare a unor 

tronsoane de infrastructură de canalizaţie, în funcţie de opţiunea localizării punctelor terminale ale 

traseului (traseelor) şi disponibilitatea capacităţilor tehnice disponibile pe traseul (traseele) solicitat(e). 

4.5. În circumstanţele existenţei spaţiilor necesare pentru realizarea cerinţelor preliminare ale 

BENEFICIARULUI în vederea utilizării unor tronsoane de infrastructură de canalizaţie, 

MOLDTELECOM elaborează (va elabora) soluţia tehnică din punctul de vedere al rezervării/utilizării 

şi asigurării serviciilor de control tehnic a tronsoanelor de canalizaţie şi reparaţie a reţelelor instalate în 

spaţiile puse (ce vor fi puse) la dispoziţie BENEFICIARULUI. 

4.6. Perioada de negociere a Acordului sau de modificare a lui în sensul paşilor de procedură expuşi 

în pp. 4.2.1.-4.2.3., 4.2.5., 4.2.6. (sau 4.2.7.), 4.2.9. şi 4.2.11. se calculează (se va calcula) de la data 

recepţionării de către MOLDTELECOM a setului de cerinţe definit conform pp. 4.2.1.-4.2.3., 4.2.5., 

4.2.6. (sau 4.2.7.), 4.2.9. şi 4.2.11., iar termenul maxim al acesteia nu va depăşi 25 zile calendaristice. 

4.7. Urmare consecutivităţii paşilor de procedură expuşi în pp. 4.2.1.-4.2.3., 4.2.5., 4.2.6. (sau 

4.2.7.), 4.2.9. şi 4.2.11., data recepţionării de către MOLDTELECOM a solicitării cu specificările de 

„CERERE DEFINITIVĂ pentru REZERVAREA şi/sau UTILIZAREA INFRASTRUCTURII de 

CANALIZAŢIE” şi „CERERE DEFINITIVĂ pentru ELIBERAREA INFRASTRUCTURII de 

CANALIZAŢIE” (conform ANEXEI nr. 5.2.) se consideră data primirii cererii de încheiere a 

Acordului sau de modificare a lui în vederea rezervării şi/sau utilizării unor tronsoane de infrastructură 

de canalizaţie. 

4.8. Perioada de modificare a Acordului sau de reziliere a lui în sensul paşilor de procedură expuşi 

în pp. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.8., 4.2.10 şi 4.2.12 se calculează de la data recepţionării de către 

MOLDTELECOM a setului de cerinţe definit conform pp. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.8., 4.2.10 şi 

4.2.12, iar termenul maxim al acesteia nu va depăşi 15 zile calendaristice. 

4.9. Urmare consecutivităţii paşilor de procedură expuşi în pp. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.8., 
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4.2.10 şi 4.2.12, data recepţionării de către MOLDTELECOM a solicitării cu specificarea „CERERE 

DEFINITIVĂ pentru ELIBERAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE” (conform ANEXEI 

nr. 5.2.) se consideră data primirii cererii de modificare a Acordului sau de reziliere a lui în vederea 

desfiinţării reţelelor instalate pentru eliberarea respectivelor tronsoane de infrastructură de canalizaţie. 

4.10. Procedurile de demarare şi realizare a serviciilor definite în p. 2.1.3. şi p. 2.1.4. sunt expuse în p. 

5.9. şi p. 5.10. ale prezentului Acord. 

 

5. FURNIZAREA SERVICIILOR de UTILIZARE a INFRASTRUCTURII FIZICE de 

CANALIZAŢIE 

5.1 Serviciile nominalizate în p. 2.1.1. sunt furnizate de către MOLDTELECOM exclusiv la 

solicitarea BENEFICIARULUI în temeiul CERERII DEFINITIVE pentru REZERVAREA 

INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE ce este succedată de întocmirea ANEXEI nr. 1, avându-se în 

vedere eventualele concursuri de împrejurări ce s-ar crea în urma unor solicitări similare de 

rezervare/utilizare ale unor terţi autorizaţi şi în virtutea principiilor şi limitărilor enunţate în p. 1.3. şi p. 

1.5. ale prezentului Acord.  

5.2 Data de rezervare menţionată în solicitarea cu specificarea de „CERERE DEFINITIVĂ pentru 

REZERVAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE” (conform ANEXEI nr. 5.2.) se consideră 

ziua calendaristică iniţială de calcul a perioadei de rezervare, astfel: 

5.2.1. ziua calendaristică precedentă zilei de predare-primire a capacităţilor de infrastructură 

menţionate în ANEXA nr. 2 la prezentul Acord fiind considerată termenul scadent al perioadei de 

rezervare menţionate; 

5.2.2. în circumstanţele când pe parcursul perioadei de rezervare solicitate sau în ziua 

următoare termenului scadent al acesteia Părţile nu semnează ANEXA nr. 2, o nouă rezervare se 

efectuează doar în temeiul unei noi solicitări cu specificarea de „CERERE DEFINITIVĂ pentru 

REZERVAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE” (conform ANEXEI nr. 5.2.). 

5.3 MOLDTELECOM oferă acordul antrenării de către BENEFICIAR a unui terţ agreat, în 

prealabil, de către MOLDTELECOM, în vederea prestării serviciilor (executării lucrărilor) de instalare 

şi/sau desfiinţare a unor elemente de reţea şi care se va limita la acestea. 

5.4 BENEFICIARUL are (va avea) dreptul pentru accesul fizic al personalului său în vederea 

asistării sau inspectării serviciilor/lucrărilor de instalare şi/sau desfiinţare a unor elemente de reţea şi 

care se va limita la acestea. 

5.5 Obligaţia oferirii serviciilor de utilizare a infrastructurii de canalizaţie nu presupune (nu va 

presupune) obligaţia oferirii accesului fizic al delegaţilor BENEFICIARULUI în vederea controlului 

tehnic a tronsoanelor de canalizaţie (definit în p. 2.1.3.) şi reparaţiei reţelelor instalate (definite în p. 

2.1.3.). 

5.6 Atât accesul fizic al terţului antrenat de către BENEFICIAR acordat în scopul instalării şi/sau 

desfiinţării reţelelor, cât şi cel al personalului BENEFICIARULUI acordat în scopul inspectării vor fi 

realizate în conformitate cu prevederile prezentului Acord, Regulilor speciale la obiectele (locaţiile) 

MOLDTELECOM care sunt publicate pe site-ul său. 

5.7 Elementele de reţele instalate (ce vor fi instalate) includ: 

a) cabluri de fibră optică şi accesorii (cutii de joncţiune – FOSC) care asigură legătura între două 

segmente de cablu pentru a forma un circuit continuu cu protejarea joncţiunilor cu manşoane 

care asigură protecţie mecanică, chimică şi electrică, aerian sau în camerele de tragere (pentru 

cablurile pozate în canalizaţie; 

b) cabluri simetrice de cupru şi manşoane de joncţiune a cablurilor simetrice de cupru cu aceeaşi 

menire ca cea menţionată în p. 5.7.1. 

5.8 Serviciile nominalizate în p. 2.1.3. şi p. 2.1.4. sunt (vor fi) realizate în exclusivitate de către 

MOLDTELECOM şi, respectiv, sunt (vor fi) consumate de către BENEFICIAR în mod obligatoriu şi 

ca o condiţie SÍNE QUA NON (indispensabilă) operării efective a reţelelor instalate în temeiul p. 2.1.1. 

şi/sau 2.1.2. de către BENEFICIAR în circumstanţele statutului special al infrastructurii de canalizaţie a 

MOLDTELECOM şi timpilor reglementaţi de remediere a deranjamentelor. 

5.9 Serviciile de control tehnic a tronsoanelor de infrastructură de canalizaţie nominalizate în p. 

2.1.3. sunt (vor fi) executate în exclusivitate de către MOLDTELECOM conform planurilor interne 
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aprobate. 

5.10 Serviciile de reparaţie a reţelelor instalate prin localizarea şi remedierea deranjamentelor de 

continuitate şi nominalizate p. 2.1.4. sunt (vor fi) executate în exclusivitate de către MOLDTELECOM 

respectând termenele de control menţionate în ANEXA nr. 4. la prezentul Acord, în conformitate cu 

prevederile Capitolului DERANJAMENTE al prezentului Acord şi, doar, în temeiul generării unor 

atare deranjamente care sunt (vor fi) comunicate de către BENEFICIAR la coordonatele, în modul şi în 

programul care sunt indicate în ANEXA nr. 3. la prezentul Acord. 

5.11 Pentru realizarea operaţiunilor descrise în p. 2.1.4. şi cu excepţia cazurilor prevăzute în p. 5.12., 

MOLDTELECOM va asigura, din stocurile sale, şi va utiliza cabluri şi accesorii de legătură între ele, 

iar costurile acestora vor fi suportate integral de către BENEFICIAR în baza unui deviz realizat de 

către MOLDTELECOM în conformitate cu listele de preţuri unitare vizând materialele utilizate la 

execuţia lucrărilor în reţele de comunicaţii electronice. 

5.12 Pentru executarea prevederilor p. 5.10. în cazurile când segmentul (segmentele) de cablu ce 

urmează să fie înlocuit(e) diferă (după tip, denumire, diametru, lungime cu rezerva necesară etc.) de 

cel(e) disponibil(e) de către MOLDTELECOM în stoc la depozitul său, BENEFICIARUL va asigura 

punerea unui (unor) segment(e) de cablu de aceiaşi parametri cu lungimea necesară remedierii 

deranjamentului la dispoziţia MOLDTELECOM în zona deranjamentului localizat. 

5.13 În cazurile prevăzute în p. 5.12., Părţile vor asigura, întocmirea Actului (Actelor) de predare de 

către BENEFICIAR şi primire de către MOLDTELECOM a segmentelor de cablu nou ce urmează să 

fie instalate în scopul remedierii deranjamentului (deranjamentelor). 

5.14 În cazurile prevăzute în p. 5.12., Părţile vor asigura, întocmirea Actului (Actelor) de predare de 

către MOLDTELECOM şi primire de către BENEFICIAR a segmentelor de cablu deteriorat ca urmare 

remedierii deranjamentului (deranjamentelor). 

6. PROTECŢIA ŞI SIGURANŢA REŢELELOR 
6.1. Fiecare Parte este responsabilă de realizarea sigură a obligaţiunilor asumate prin prezentul 

Acord şi va lua toate măsurile rezonabile şi necesare pentru operarea şi implementarea acestui Acord 

pentru a se asigura că instalând (desfiinţând) sau reparând reţele: 

6.1.1. nu periclitează siguranţa sau sănătatea angajaţilor, contractanţilor celeilalte Părţi; nu 

cauzează efecte nocive, sau 

6.1.2. nu cauzează prejudicii, interferenţe sau degradări ale reţelei (reţelelor) celeilalte Părţi. 

6.2. MOLDTELECOM asigură menţinerea tronsoanelor de canalizaţie în condiţii optime conform 

prevederilor p. 5.9. şi intervine operativ în caz generare a unui deranjament de continuitate conform 

prevederilor p. 5.10.. 

6.3. BENEFICIARUL va asigura toate condiţiile necesare, la o primă cerere depusă de către 

MOLDTELECOM, pentru efectuarea auditului tehnic al tuturor cablurilor instalate în anumite 

tronsoane ale infrastructurii de canalizaţie a MOLDTELECOM în scopul verificării cu certitudine a 

funcţionalităţii şi scoaterii cablurilor inutilizabile (nefuncţionale) proprii sau/şi ale terţilor şi/sau care 

ocupă capacităţi de infrastructură fără vreun temei juridic (pentru elemente de reţea ale terţilor). 

6.4. Deranjamentele generate în reţelele instalate vor fi comunicate MOLDTELECOM de către 

BENEFICIAR la coordonatele, în modul şi în programul care sunt indicate în ANEXA nr. 3. la 

prezentul Acord. 

6.5. Fiecare Parte îşi asumă responsabilitatea să asigure integritatea reţelelor celeilalte Părţi. 

6.6. Părţile sunt obligate să utilizeze cabluri şi accesorii de legătură între ele certificate (omologate şi 

marcate) de către Organul acreditat corespunzător în Sistemul Naţional de Certificare. 

6.7. 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. 

6.8. BENEFICIARUL nu va utiliza accesul în infrastructura de canalizaţie a MOLDTELECOM 

pentru cauzarea premeditată a perturbării reţelelor MOLDTELECOM şi ale terţilor sau pentru cauzarea 

de prejudicii acestora şi abonaţilor acestora. 

 

7. DERANJAMENTE 

7.1. Localizarea şi remedierea deranjamentelor de continuitate vor fi executate de către 
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MOLDTELECOM respectând termenele de control menţionate în ANEXA nr. 4. la prezentul Acord şi, 

doar, în temeiul generării unor atare deranjamente care vor fi comunicate de către BENEFICIAR la 

coordonatele, în modul şi în programul care sunt indicate în ANEXA nr. 3. la prezentul Acord. 

7.2. Atât pentru MOLDTELECOM, cât şi pentru BENEFICIAR începutul deranjamentului se 

consideră momentul anunţării de către BENEFICIAR despre existenţa deranjamentului 

(deranjamentelor), exceptând cazurile prevăzute în p. 5.12.. 

7.3. Pentru cazurile prevăzute în p. 5.12., termenii de remediere a deranjamentului (deranjamentelor) 

se vor calcula din momentul când vor fi satisfăcute condiţiile prevăzute în p. 5.12. şi care vor fi 

documentate conform prevederilor p. 5.13.. 

7.4. Termenele de remediere a deranjamentului (deranjamentelor) menţionate în ANEXA nr. 4. la 

prezentul Acord variază în dependenţă de tipul cablului (cablu cu fibre optice, cablu din cupru) şi nu 

poate depăşi termenele stabilite. 

7.5. În cazul în care deteriorarea sau distrugerea reţelelor instalate în canalizaţia MOLDTELECOM 

are loc datorită unor acţiuni ale MOLDTELECOM, atunci MOLDTELECOM va despăgubi 

BENEFICIARUL afectat. Pentru depăşirea termenelor maxime de înlăturare a deranjamentelor 

MOLDTELECOM va recalcula, pentru perioada deranjamentului, plata lunară pentru utilizarea 

infrastructurii fizice de canalizaţie, fracţiunile de zi se consideră o zi întreagă. Restituirea sumelor 

pentru perioada de nefuncţionare a reţelelor instalate în canalizaţie MOLDTELECOM se face prin 

creditare, cu evidenţiere în conturile/facturile de plată. 

 

8. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 
8.1. MOLDTELECOM se obligă: 

8.1.1. să menţină canalizaţia telefonică în corespundere cu regulile si normele de exploatare 

tehnică stabilite; 

8.1.2. să ândeplinească lucrările de remediere a deranjamentelor de continuitate a cablului 

(cablurilor) în termenele stabilite, în baza notificării BENEFICIARULUI. 

8.2. BENEFICIARUL se obligă: 

8.2.1. să respecte condiţiile tehnice privind pozarea cablului în canalizaţia telefonică; 

8.2.2. să achite plăţile conform tarifelor în vigoare în termenele stabilite în Capitolul 9. al 

prezentului Acord pentru: 

8.2.2.1 rezervarea şi/sau utilizarea canalizaţiei telefonice şi 

8.2.2.2 cablurile şi accesoriile de legătură puse la dispoziţie de către MOLDTELECOM; 

8.2.3. la efectuarea lucrărilor de pozare a cablului să înştiinţeze MOLDTELECOM cu 2 (două) 

zile lucrătoare în prealabil, printr-o notificare scrisă, despre data şi durata începerii lucrărilor;  

8.2.4. să efectueze lucrările de pozare a cablului (cablurilor) doar în prezenţa reprezentantului 

MOLDTELECOM şi să nu admită acţiuni ce ar putea provoca deteriorarea sau distrugerea cablurilor 

pozate în infrastructura de canalizaţie a MOLDTELECOM; 

8.2.5. să nu transmită capacitatea(ăţile) cablului(rilor) pozat(e) în folosinţa terţelor părţi, fără 

acordul în scris al MOLDTELECOM; 

8.2.6. să informeze MOLDTELECOM, conform prevederilor p. 6.4., despre 

deranjamentul(ele) generat(e). 

8.2.7. să respecte întocmai prevederile p. 5.12.-5.14.; 

8.2.8. să marcheze cablul(urile) pozat(e) în scopul executării efective a serviciilor definite în p. 

2.1.3 şi p. 2.1.4.. 

8.3. În caz de reziliere a Acordului, Părţile vor examina posibilitatea transmiterii cablului(urilor) 

pozat(e) în proprietatea MOLDTELECOM sau demontării preluării acestuia (acestora) de către 

BENEFICIAR. 

8.4. În caz de insolvabilitate, lichidare, reorganizare, schimbare a adresei sau a conturilor de 

decontare, BENEFICIARUL este obligat să informeze, în prealabil, MOLDTELECOM în termen de 15 

(cincisprezece) zile calendaristice. 

8.5. În cadrul prezentului Acord, MOLDTELECOM şi BENEFICIARUL vor fi responsabili pentru 

prestaţiile proprii în conformitate cu prevederile prezentului Acord. 
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9. PREŢURILE, FACTURAREA ŞI ACHITĂRILE 
9.1. Plăţile pentru rezervarea capacităţilor tehnice de canalizaţie disponibile definită în p. 2.1.1. sunt 

(vor fi) facturate de către MOLDTELECOM în baza ANEXEI nr. 1. (Act de rezervare şi calcul a plăţii 

de unică dată pentru rezervarea capacităţilor tehnice de canalizaţie disponibile) întocmite în baza 

CERERII DEFINITIVE pentru REZERVAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE conform 

ANEXEI nr. 5.2. şi vor fi achitate o dată de către BENEFICIAR ţinându-se cont de următoarele: 

e) ziua calendaristică iniţială de calcul a perioadei de rezervare este prima zi a perioadei de 

rezervare menţionată în CEREREA DEFINITIVĂ pentru REZERVAREA INFRASTRUCTURII de 

CANALIZAŢIE; 

f) ultima zi a perioadei de rezervare este ziua calendaristică precedentă zilei de predare-primire, în 

scopul utilizării, a capacităţilor rezervate în temeiul ANEXEI nr. 1 la prezentul Acord; 

g) plăţile pentru rezervarea capacităţilor tehnice de canalizaţie disponibile vor fi facturate şi 

achitate conform tarifelor stipulate în ANEXA nr. 6 la prezentul Acord. 

h) în cazul anulării CERERII DEFINITIVE pentru UTILIZAREA INFRASTRUCTURII de 

CANALIZAŢIE în perioada de rezervare, ce constituie cel mult 3 (trei) luni de zile din data depunerii ei, 

BENEFICIARUL va achita MOLDTELECOM una  plată lunară stabilită în funcţie de diametrul extern 

al cablului. 

9.2. Plăţile pentru utilizarea capacităţilor tehnice de canalizaţie puse la dispoziţie şi definite în p. 

2.1.2. vor fi facturate de către MOLDTELECOM în baza ANEXEI nr. 2. la prezentul Acord întocmite 

în baza CERERII DEFINITIVE pentru UTILIZAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE 

conform ANEXEI nr. 5.2. şi vor fi achitate lunar de către BENEFICIAR ţinându-se cont de 

următoarele: 

d) plăţile pentru utilizarea capacităţilor tehnice de canalizaţie vor fi calculate din ziua de semnare 

ANEXEI nr. 2. (Act de predare de către MOLDTELECOM şi primire de către BENEFICIAR a 

capacităţilor tehnice de canalizaţie şi calcul a plăţii lunare pentru utilizarea lor) şi se vor termina în 

ziua predare a acestora de BENEFICIAR către MOLDTELECOM; 

e) plăţile pentru utilizarea capacităţilor tehnice de canalizaţie vor fi facturate şi achitate conform 

tarifelor stipulate în ANEXA nr. 6 la prezentul Acord; 

f) pentru fiecare lună (completă sau incompletă) de utilizare a capacităţilor tehnice de canalizaţie a 

MOLDTELECOM, BENEFICIARUL va achita preţurile stabilite în ANEXA nr. 2.. 

9.3. Exceptând cazurile prevăzute în p. 5.12., costurile tuturor cablurilor şi accesoriilor de legătură 

între ele utilizate de către MOLDTELECOM pentru reparaţia reţelelor instalate vor fi achitate integral 

de către BENEFICIAR în baza unui deviz realizat de către MOLDTELECOM în conformitate cu 

Listele de preţuri unitare pentru materialele utilizate pentru execuţia de reţele de comunicaţii 

electronice ale MOLDTELECOM. 

9.4. MOLDTELECOM poate modifica preţurile pentru serviciile de rezervare şi utilizare a 

canalizaţiei telefonice, notificând BENEFICIARUL cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile calendaristice 

înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. 

9.5. MOLDTELECOM va emite facturi lunare pentru rezervarea şi/sau utilizarea capacităţilor 

tehnice de canalizaţie şi pentru cablurile şi accesoriile de legătură între ele utilizate de către 

MOLDTELECOM pentru reparaţia reţelelor instalate furnizate în luna anterioară.  

9.6. Facturile vor acoperi o lună calendaristică (“Perioada de Facturare”) cu excepţia primei 

perioade de facturare care va acoperi perioada cuprinsă de la data la care începe rezervarea şi/sau 

utilizarea capacităţilor tehnice de infrastructură de canalizaţie şi, dacă e cazul, furnizarea cablurilor şi 

accesoriilor de legătură între ele utilizate de către MOLDTELECOM în „Perioada de Facturare” pentru 

reparaţia reţelelor instalate şi sfârşitul lunii calendaristice în care se situează această dată. Factura va 

cuprinde rezervarea şi/sau utilizarea capacităţilor tehnice de infrastructură de canalizaţie şi cablurile şi 

accesoriile de legătură între ele utilizate de către MOLDTELECOM în luna precedentă şi cele din luna 

(lunile) anterioară (anterioare) celei precedente. 

9.7. Facturile vor fi emise şi expediate la începutul fiecărei luni. MOLDTELECOM se obligă să 

expedieze factura cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de termenul scadent al plăţilor. 

9.8. MOLDTELECOM nu răspunde de neprimirea facturii de plată de către BENEFICIAR din 

motive independente de MOLDTELECOM. În situaţia în care BENEFICIARUL n-a primit în timp util 
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factura de plată din diverse motive, acesta are obligaţia să se intereseze despre sumele de plată la 

MOLDTELECOM. 

9.9. BENEFICIARUL se obligă să achite integral sumele incluse în facturile emise de către 

MOLDTELECOM până în ziua a 10 (zece) a lunii următoare lunii în care au fost utilizate serviciile de 

rezervare şi/sau utilizare a capacităţilor tehnice de infrastructură de canalizaţie şi cablurile şi accesoriile 

de legătură între ele. 

9.10. În cazul neachitării plăţilor în termenele stabilite de prezentul Acord, MOLDTELECOM este în 

drept să aplice şi să perceapă penalităţi în mărime de 0,5% (zero întregi şi cinci sutimi la sută) din suma 

totală a facturii neachitate pentru fiecare zi calendaristică de întîrziere a plăţii. 

9.11. Toate plăţile vor fi făcute în lei Moldoveneşti (MDL). Preţurile stabilite în oricare altă valută 

vor fi calculate pe baza cursului de schimb determinat de Banca Naţională a Moldovei la ziua facturării. 

 

10. FORŢA MAJORĂ 
10.1. Părţile se eliberează de la răspundere pentru neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor 

contractuale pe perioada derulării evenimentelor de forţă majoră. Sub noţiune de forţă majoră se 

subînţelege apariţia unor circumstanţe care au survenit împotriva voinţei şi dorinţei Părţilor, au un 

caracter imprevizibil şi inevitabil şi care influenţează direct îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor 

asumate de către Părţi în baza prezentului Acord. La evenimentele de forţă majoră se atribuie inclusiv 

şi: inundaţii, calamităţi naturale, epidemii, conflictele armate, actele autorităţilor statale etc. 

10.2. Nici o neîndeplinire sau omisiune a unei Părţi întru executarea unor termene sau condiţii din 

acest Acord nu va da dreptul de revendicare al altei Părţi şi nu se va considera ca o încălcare a acestui 

Acord, dacă această neândeplinire sau omisiune va apărea din cauza unui (unor) evenimente de forţă 

majoră: inundaţii, incendii, cutremur de pămînt, epidemii,  conflictele armate, actele autorităţilor statale 

şi alte circumstanţe ce nu depind de exprimarea voinţei părţilor ce au influenţat direct asupra 

ândeplinirii Acordului. 

10.3. Partea ce invocă forţa majoră va aviza cealaltă Parte privind întâmplarea unui asemenea 

eveniment, în decursul a 48 (patruzeci şi opt) de ore din momentul în care acesta s-a produs, trimiţând 

certificarea legală de eveniment de forţă majoră, în decursul a cel tîrziu 10 (zece) zile din momentul 

producerii evenimentului. 

10.4. În cazul unui eveniment de forţă majoră, pentru care s-a pledat şi care a fost certificat legal, 

Părţile se vor întâlni obligatoriu, pentru a stabili termenele de executare ulterioară a angajamentelor 

asumate în cadrul Acordului sau pentru rezilierea acestuia. 

10.5. Dacă situaţia de forţă majoră durează mai mult de 2 (două) luni şi Părţile nu au căzut de acord 

să mai prelungească perioada de aşteptare, fiecare Parte va fi în drept să rezilieze unilateral acest 

Acord, trimiţând celeilalte Părţi o notificare în scris. 

 

11. CONFIDENŢIALITATEA 
11.1. Părţile se vor asigura reciproc că vor face tot posibilul ca nici o terţă parte să nu obţină 

informaţii confidenţiale privind: condiţiile prezentului Acord, datele legate de realizarea prevederilor 

acestuia, precum şi oricare altă informaţie legată de prevederile Acordului. 

11.2. Obligaţiile prevăzute în p. 11.1. sunt valabile în raport cu terţe părţi pentru întreaga durată a 

prezentului Acord, precum şi pentru o perioadă de 3 (trei) ani după încetarea prezentului Acord. 

Oferirea informaţiei stipulată în p. 11.1 la solicitarea unor autorităţi competente, în limitele prevederilor 

legale, nu se va considera drept încălcare a confidenţialităţii. 

11.3. În caz de încălcare a obligaţiilor legate de păstrarea confidenţialităţii, Partea culpabilă va 

suporta sancţiunile impuse de legislaţia în vigoare. 

 

12. DURATA, MODIFICAREA, REZILIEREA ACORDULUI 
12.1. Prezentul Acord intră în vigoare din data de __.__.201_ şi va continua până la 31.12.201_ şi se 

va prelungi automat pe perioade consecutive de 1 (unu) an, dacă nici o Parte nu şi-a exprimat intenţia 

de a rezilia prezentul Acord, anunţând cealaltă Parte cu un preaviz scris cu cel puţin 30 (treizeci) zile 

calendaristice înainte de data expirării termenului de valabilitate a Acordului. 

12.2. Părţile convin că lipsa notificării prealabile definite în p. 12.1. are valoarea juridică a 
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consimţământului tacit al Părţilor privind prelungirea duratei Acordului. 

12.3. Fiecare Parte poate solicita modificarea prezentului Acord printr-un preaviz cu 30 (treizeci) zile 

calendaristice înainte, notificând motivele invocate. 

12.4. Acest Acord poate fi reziliat unilateral de către oricare din Părţi, printr-o notificare (declaraţie) 

scrisă trimisă celeilalte Părţi cu 30 (treizeci) zile calendaristice înainte de data rezilierii, în următoarele 

cazuri: 

12.4.1. dacă una din Părţi a săvârşit o încălcare esenţială a acestui Acord cum ar fi dar fără a se 

limita la încălcările prevăzute în p. 12.4.2., 12.4.3., 12.4.4. şi după primirea unei somaţii în scris de 

la cealaltă Parte prin care i se cerea remedierea, Partea care este în culpă şi nu a remediat încălcarea 

în perioada de timp indicată în somaţie, cealaltă Parte poate să rezilieze Acordul printr-o notificare 

în scris sau, la alegere, poate să-i mai acorde Părţii în culpă încă un termen de graţie de maxim 1 

(una) lună pentru remedierea încălcării; 

12.4.2. dacă BENEFICIARUL utilizează cablul(urile) pozat(e) în condiţii şi scopuri ce 

contravin condiţiilor prezentului Contract; 

12.4.3. dacă BENEFICIARUL transmite (va transmite) cablul(urile) pozat(e) în folosinţa 

terţelor părţi, fără acordul în scris al MOLDTELECOM; 

12.4.4. dacă BENEFICIARUL substituie (va substitui) cablul(urile) pozat(e) fără acordul în 

scris al MOLDTELECOM; 

12.4.5. neexecutarea obligaţiilor de plată conform prevederilor Acordului; 

12.4.6. dacă o Parte devine insolvabilă în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova; 

12.4.7. dacă există o încheiere ori decizie de lichidare a unei Părţi (alta decât pentru scopul 

fuzionării sau reorganizării); 

12.4.8. dacă o Parte a încetat să-şi desfăşoare activitatea; 

12.4.9. în condiţiile prevăzute de punctul 10.5 al prezentului Acord. 

12.5. Părţile pot conveni să rezilieze prezentul Acord de comun acord, exprimându-şi consimţământul 

în scris. 

12.6. Rezilierea, încetarea sau expirarea acestui Acord nu vor fi considerate ca o renunţare la dreptul 

de a exercita căile de remediere şi apărare a drepturilor şi intereselor ca urmare a încălcării prezentului 

Acord. Rezilierea, încetarea sau expirarea acestui Acord nu vor afecta drepturile, obligaţiile sau 

răspunderea Părţilor ivite înainte sau ca urmare a unei asemenea rezilieri, încetări sau expirări. 

12.7. Rezilierea sau suspendarea Acordului nu exonerează Părţile de obligaţiile restante la momentul 

rezilierii sau suspendării. 

12.8. Prezentul Acord îşi continuă acţiunea indiferent de modificarea formei organizatorice şi juridice 

a Părţilor (persoanelor juridice), Statutului lor; modificarea subordonării şi fondatorilor (acţionari, 

asociaţilor etc.). 

 

13. LEGISLAŢIA APLICABILĂ şi SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
13.1. Prezentul Acord este (va fi) guvernat de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

13.2. Părţile sunt (vor fi) de acord să soluţioneze eventualele reclamaţii care apar, în primul rând, în 

mod amiabil. Reclamaţiile se fac (se vor face) în scris, propunându-se după caz şi o cale de soluţionare 

a problemei. Reclamatul se obligă să răspundă în maxim 10 (zece) zile lucrătoare, în scris, propunând 

de asemenea o soluţionare. 

13.3. Dacă disputele sau litigiile apărute nu pot fi soluţionate în mod amiabil, Părţile vor expedia 

subiectele disputate spre examinare şi soluţionare finală către instanţele de judecată competente. Fără a 

prejudicia în vreun fel dreptul Părţilor de a acţiona direct în instanţa de judecată, Părţile se pot adresa şi 

către organele de resort competente conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. 

 

14. MODURI de COMUNICARE, ADRESE POŞTALE şi DATE de IDENTIFICARE şi 

BANCARE ale PĂRŢILOR 
14.1. Oricare notificare ce urmează să fie efectuată între Părţi se va realiza prin unul sau mai multe 

dintre următoarele moduri: 

14.1.1. scrisoare, încredinţată personal; 

14.1.2. poştă contra unui răspuns de confirmare; 
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14.1.3. prin fax, cu confirmare imediată a recepţionării prin aviz de confirmare. 

14.2. Coordonatele, datele de identificare şi bancare ale Părţilor sunt indicate în ANEXA nr. 3. 

 

15. DISPOZIŢII FINALE 
15.1. În problemele nereglementate de prezentul Acord, Părţile se vor conduce de legislaţia în 

vigoare. 

15.2. Prezentul Acord este semnat în 2 (două) exemplare, câte 1 (unu) exemplar pentru 

MOLDTELECOM şi BENEFICIAR, fiecare având aceeaşi putere juridică. 

15.3. Schemele de pozare a cablului(urilor) şi Anexele prezentului Acord sunt părţi integrante ale 

acestuia. Prezentul Acord, la momentul încheierii, conţine următoarele Anexe: 

15.1.1. ANEXA nr. 1. - Act pentru rezervarea infrastructurii fizice de canalizaţii subterane a 

MOLDTELECOM de către BENEFICIAR şi calculul plăţii aferente de unică dată; 

15.1.2. ANEXA nr. 2. - Act de predare-primire şi calcul al plăţii lunare pentru utilizarea 

infrastructurii fizice de canalizaţii subterane a MOLDTELECOM de către BENEFICIAR; 

15.1.3. ANEXA nr. 3. - Date de identificare şi bancare, coordonate, mod şi program de 

comunicare ale MOLDTELECOM şi BENEFICIARULUI; 

15.1.4. ANEXA nr. 4. - Termenele de control pentru remedierea deranjamentelor; 

15.1.5. ANEXA nr. 5. - Cererea-tip pentru acces la infrstrauctura asociată; 

15.1.6. ANEXA nr. 5.1. - Informaţii despre BENEFICIAR; 

15.1.7. ANEXA nr. 5.2. - Comandă servicii de acces; 

15.1.8. ANEXA nr. 6. – Tarife pentru rezervarea şi utilizarea infrastructurii fizice de canalizaţii. 

 

Semnăturile Părţilor: 

 

Pentru şi din numele: 

 

S.A. „MOLDTELECOM”:                                                             BENEFICIAR: 

 

__________________________                                                        __________________________                                       

 

_____________ _____________             _____________ _____________ 

Director General                                                                                 
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ANEXA nr. 1 

din __.__.201_ 

la Acordul nr. ________ 

din __.__.201_ 

de utilizare a infrastructurii fizice  

de canalizaţii 

 

Act pentru rezervarea infrastructurii fizice de canalizaţii subterane şi aeriene a S.A. “MOLDTELECOM” 

de către ______________ 

 

şi calculul plăţii aferente de unică dată 

 

Termenul de 

rezervare, 

□ până la 1 luna; 

□ până la 2 luni; 

□ până la 3 luni 

Locaţiile punctelor terminale ale 

traseului (traseelor) 

Lungimea, 

m 

Diametrul 

extern,  mm 

Mărimea 

tarifului pentru 

rezervarea 1 

can/km de 

canalizaţie   

telefonica,              

lei 

Suma unică spre 

achitare, lei 

      

 Total     

 TVA (20%)     

 Total spre plată:     

 

 

Reprezentant S.A. “MOLDTELECOM”:           Reprezentant BENEFICIAR: 

 

Director General            Director 

 

___________________                            ___________________ 

 

 

 

Coordonat: Director Tehnic  

  

__________________ 
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ANEXA nr. 2 

din __.__.201_ 

la Acordul nr. ________ 

din __.__.201_ 

de utilizare a infrastructurii fizice  

de canalizaţii 

 

Act de predare-primire şi calcul a plăţii lunare pentru utilizarea infrastructurii fizice de canalizaţii  

a S.A. “MOLDTELECOM” 

de către ______________  

 

Tipul cablului 
Locaţiile punctelor terminale ale 

traseului (traseelor) 

Lungimea, 

m 

Diametrul 

extern,  mm 

Mărimea 

tarifului pentru 

utilizarea 1 

can/km de 

canalizaţie   

telefonica,              

lei 

Suma pentru 

achitarea lunară, 

lei 

      

 Total     

 TVA (20%)     

 Total spre plată:     

 

 

 

 

Reprezentant S.A. “MOLDTELECOM”:    Reprezentant BENEFICIAR: 

 

      Director 

 

___________________             ___________________ 

 

 

 

Coordonat:  

  

__________________ 
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ANEXA nr. 3 

din __.__.201_ 

la Acordul nr. ________ 

din __.__.201_ 

de utilizare a infrastructurii fizice  

de canalizaţii 

 

Date de identificare şi bancare, coordonate, mod şi program de comunicare ale S.A. “MOLDTELECOM” şi 

______________ 

 

 

S.A. “MOLDTELECOM”:            BENEFICIAR: 

 

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 10     

mun. Chişinău, or. Chişinău, MD-2001     

 

Cod fiscal: 1002600048836  

Cod TVA 0200341  

Cod IBAN: MD87AG000000022512095315  

B.C.”Moldova-Agroindbank”SA Filiala Eminescu 

Codul băncii:AGRNMD2X864 

 

1. Chestiuni administrative: 

Director General 

Tel.:  +373 22/ 570101 

Fax:  /+373 22/ 570111 

E-mail: office@moldtelecom.md 

2. Condiţii tehnice: 
Departamentul Tehnic 

- Serviciul de Evidenţă Tehnică 

Tel.: /+373 22/ 570347 

Fax: /+373 22/ 563555 

E-mail: dumitru.carp@moldtelecom.md 

3. Pentru înlăturarea deranjamentelor: 

- Departamentul Tehnic 

- Centru Monitorizare Reţea 

Tel.: /+373 22/ 570228 (24/24 & 7/7) 

Fax: /+373 22/ 215516 

E-mail: nmc@moldtelecom.md 

 

4. Întocmirea, modificarea, rezilierea Acordului: 
- Serviciul Relaţii Operatori 

Tel.: /+373 22/ 570141 

Fax: /+373 22/ 570486 

E-mail: vmarcoci@moldtelecom.md  

 

5. Facturări: 

- Serviciul Relaţii Operatori 

Tel.: /+373 22/ 570142 

Fax: /+373 22/ 570486 

E-mail: lcovalschi@moldtelecom.md   

 

mailto:nmc@moldtelecom.md
mailto:lcovalschi@moldtelecom.md
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ANEXA nr. 4 

din __.__.201_ 

la Acordul nr. ________ 

din __.__.201_ 

de utilizare a infrastructurii fizice  

de canalizaţii 

 

TERMENELE DE CONTROL PENTRU REMEDIEREA DERANJAMENTELOR 

 

 

4. Deranjamente de linii la reţeaua urbană – în ziua recepţionării reclamaţiei, dacă ultima a sosit până la orele 17 în zilele 

de lucru, la reţeaua rurală - dacă a sosit până la orele 13. 

În cazul recepţionării cererii după orele 17 sau 13 în zilele de lucru sau în zilele de sîmbătă, deranjamentele se 

remediază pe parcursul următoarei zile de lucru. 

5. Deranjamente de cablu: 

e) la schimbarea perechilor deteriorate (în cazurile existenţei acestora) în cablul magistral şi de distribuţie – în ziua 

recepţionării cererii, dacă ultima a sosit până la orele 17 (reţeaua urbană) sau orele 13 (reţeaua rurală) în zilele de lucru; 

în următoarea zi de lucru, dacă cererea a sosit după orele 17 (reţeaua urbană) sau orele 13 (reţeaua rurală); 

f) în cabluri (conexiuni intercentrale, magistrale şi de distribuţie) cu deschiderea mufelor dar fără schimbarea porţiunii de 

cablu: cu capacitatea de 

până la 200x2  inclusiv       -    18 ore 

până la 400x2                     -    24 ore 

până la 600x2                     -    30 ore 

până la 800x2                     -    36 ore 

până la 1200x2                   -    40 ore 

 

g) în cabluri (conexiuni intercentrale, magistrale şi de distribuţie) cu înlocuirea porţiunii de cablu: cu capacitatea de 

până la 200x2  inclusiv       -    36 ore 

până la 400x2                     -    48 ore 

până la 600x2                     -    60 ore 

până la 800x2                     -    72 ore 

până la 1200x2                   -    72 ore 

 

h) în cabluri cu fibre optice (conexiuni intercentrale, magistrale şi de distribuţie) cu înlocuirea porţiunii de cablu cu 

capacitatea de 

până la 24 FO (inclusiv)                                           -    24 ore 

de la 24 FO (exclusiv) până 96 FO (inclusiv)          -    36 ore 

de la 96 FO (exclusiv) până 144 FO (inclusiv)        -    72 ore 

 

 

Reprezentant S.A. “MOLDTELECOM”:   Reprezentant BENEFICIAR: 

 

Director Tehnic       _______________________  

 

 __________________                   _______________________ 
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ANEXA nr. 5 

din __.__.201_ 

la Acordul nr. ________ 

din __.__.201_ 

de utilizare a infrastructurii fizice  

de canalizaţii  

 

 

CERERE-CADRU PENTRU ACCES LA INFRASTRUCTURA ASOCIATĂ 

la Acordul-tip de utilizare a infrastructurii fizice de canalizaţii  

 

 

Data de ieşire şi Nr. Ref. FURNIZOR-BENEFICIAR: 

Data de intrare şi Nr. Ref. MOLDTELECOM: 

 

Către: Dl _______________ 

Director General al 

S.A. „MOLDTELECOM” 

 

FORMULAR de COMANDĂ pentru ACCES LA INFRASTRUCTURĂ  

 

Compania _______________________________________,  
                                   (Denumirea Companiei) 

în calitatea sa de: 
□ furnizor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice;  

□ furnizor de reţele proprii de comunicaţii electronice, 
                               

solicită: 

I.      Instalare iniţială de reţele………………………………………………………………………..…...…...........….. □  
        (se ataşează Anexele 5.1, 5.2.) 

II.    Modificare a arhitecturii iniţiale a reţelelor instalate prin: ….…………………………...….…...………….….. □ 

    a) organizarea unui / unor segmente/elemente noi de reţele………………………………..……….…...………….….. □ 

        (se ataşează Anexele 5.1, 5.2.) 

    b) desfiinţarea unui / unor segmente/elemente de reţea instalată   ………………………………….…...………….….. □ 

        (se ataşează Anexa 5.1, 5.2.) 

III. Anexe ataşate la prezenta solicitare: 

     Anexa 5.l.  - Informaţii BENEFICIAR ..……...…………………………………………… .…..………………..….... □ 

     Anexa 5.2.  – Comandă Servicii de Acces ………...…..…………………………………….…..…………………….. □ 

 

 

                        (Prenume & Nume) 

                        (Funcţie) 

                        (Semnătură & Ştampilă) 
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ANEXA nr. 5.1. 

din __.__.201_ 

la Acordul nr. ________ 

din __.__.201_ 

de utilizare a infrastructurii fizice  

de canalizaţii  

 

 

INFORMAŢII DESPRE BENEFICIAR 

 

 

NUME BENEFICIAR: _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                     (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) ________________________________________ 

                                                            Localitate _______________________________________________________ 

                                                            Stradă (bulevard, piaţă etc.)  _________________________________________ 
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                                                            Nr. ____________________ _________________________________________ 

                                                            _______________________ _________________________________________ 

 

 

Documente anexate la prezenta cerere, în măsura în care acestea sunt necesare, sunt (în copii):  

a) Declaraţia Informativă în urma realizării notificării înregistrate la ANRCETI pentru conferirea dreptului de a 

furniza reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice, emisă de ANRCETI; 

b) 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; 

c) Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali sau Registrul unităţilor de drept 

(emis de cel mult două luni până la momentul prezentării la S.A. „MOLDTELECOM”); 

d) Copia de pe Buletinul de identitate al Administratorului; 

e) Certificatul de eliberare a codului TVA (în cazul în care Beneficiarul este desemnat ca plătitor TVA); 

f) Certificatul de conformitate a echipamentului terminal; caracteristicile tehnice ale echipamentului de reţea şi 

facilităţile necesare acolo unde este cazul. 

 

 

 

                        (Prenume & Nume) 

                        (Funcţie) 

                        (Semnătură & Ştampilă) 
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ANEXA nr. 5.2. 

din __.__.201_ 

la Acordul nr. ________ 

din __.__.201_ 

de utilizare a infrastructurii fizice  

de canalizaţii  

 

COMANDĂ SERVICII de ACCES  

 

 

Data de ieşire şi Nr. Ref. BENEFICIAR: 

NUME BENEFICIAR: _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                     (denumire) 

Informaţiile conţinute în acest document sunt aprobate de: 

 

Nume BENEFICIAR: 

 

            (Prenume & Nume) 

            (Funcţie) 

            (Semnătură & Ştampilă) 

 

Prin prezenta se solicită: 
 

□ colocare fizică în exteriorul clădirii S.A. ”MOLDTELECOM” – colocare în/pe alte construcţii destinate 

activităţilor de telecomunicaţii 

prin: 

□ CERERE PRELIMINARĂ pentru UTILIZAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE 

□ CERERE DEFINITIVĂ pentru UTILIZAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE 

□ CERERE DEFINITIVĂ pentru ELIBERAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE 

□ CERERE PRELIMINARĂ pentru REZERVAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE 

□ CERERE DEFINITIVĂ pentru REZERVAREA INFRASTRUCTURII de CANALIZAŢIE ÎNCEPÂND CU 

DATA DE __.__.____ PE UN TERMEN DE __ LUNI 

 

Tipul cablului Diametrul*, mm Denumirea cablului 
Adresa traseului 

Punct A Punct B 

1 2 3 4 5 

□ cablu de cupru**     

□ cablu de fibră optică □ 11,0    

 □ 12,0    

 □ 13,0    

 □ 14,0    

 □ 15,5    

 □ 18,0    

 □ 25.0    

 □ 25.9    

 □ 28.0    

 □ 29.8    

 □ 32.0    

 □ 38.1    

 □ 46.8    

 □ 54.7    

 □ 60.1    



 53 

 □ 65.2    

 □ 78.5    

 □ __._    

 □ __._    

 □ __._    

 …    

Notă: *Se indică diametrul extern al cablului. 
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ANEXA nr. 6 

la Acordul nr.  

din  

de utilizare a infrastructurii fizice  

de canalizaţii 

 

Tarife pentru rezervarea şi utilizarea infrastructurii fizice de canalizaţii 
 

1. Tarifele pentru închirierea canalizării telefonice al S.A. ”Moldtelecom”, 

 în funcţie de diametrul extern al cablului: 

Nr. 

Crt. Diametrul extern al cablului, lunar:  

Tarif (lei) 

pentru 

un can-km 

1. pînă la şi inclusiv 10,0 mm 747,0 

2. peste 10 mm pînă la 13,0 mm, inclusiv 963,0 

3. peste 13 mm pînă la 16,0 mm, inclusiv 1113,0 

4. peste 16 mm pînă la 19,0 mm, inclusiv 1386,0 

5. peste 19 mm pînă la 22,0 mm, inclusiv 1577,0 

6. peste 22 mm pînă la 25,0 mm, inclusiv 1874,0 

7. peste 25 mm pînă la 28,0 mm, inclusiv 1989,0 

8. peste 28 mm pînă la 31,0 mm, inclusiv 2169,0 

9. peste 31 mm pînă la 34,0 mm, inclusiv 2150,0 

10. peste 34 mm pînă la 37,0 mm, inclusiv 2248,0 

11. peste 37,0 mm 2268 

 Notă: Tarifele nu includ T.V.A. 

2. Tarife pentru rezervarea spaţiului în canalizarea  telefonică S.A.„Moldtelecom”: 

Nr. 

Crt. 

Rezervarea spaţiului în canalizarea 

S.A.”Moldtelecom”  în funcţie de perioada 

de rezervare: 
Tarif (lei) pentru un can-km 

1. Pentru prima lună completă sau incompletă  35% din plata lunara stabilita in funcţie de diametrul extern al cablului 

2. Pentru a doua lună completă sau incompletă 65% din plata lunara stabilita in funcţie de diametrul extern al cablului 

3. Pentru a treia lună completă sau incompletă 100% din plata lunara stabilita in funcţie de diametrul extern al cablului 

Notă: În cazul anulării cererii definitive pentru utilizarea infrastructurii de canalizaţie în perioada de rezervare, ce constituie 

cel mult 3 (trei) luni de zile din data depunerii cererii de rezervare a spaţiului în canalizarea telefonică a S.A. 

„Moldtelecom”, adiţional la plata deja efectuată conform p.p. 1-3, Beneficiarul va achita S.A. „MOLDTELECOM” una 

plată lunară stabilită în funcţie de diametrul extern al cablului. 

3. Tarife pentru Servicii de acces însoţit 

Nr. Crt. Denumire serviciu Tarif, Lei/oră 

1. 

1.1 

1.2 

Acces planificat: 

Program normal*: 

Program special**: 

 

105,00 

150,00 

2. 

 

2.1 

2.2 

Acces neplanificat, în caz de avariere, timp de o oră 

din momentul reclamaţiei: 

Program normal*: 

Program special**: 

 

 

130,00 

190,00 

Notă: *) Program normal de lucru - Ore lucrătoare de la 8:00 până la 17:00 

**) Program special - Ore nelucrătoare (în afara programului normal de lucru şi sărbători legale) 

 

Reprezentant S.A. “MOLDTELECOM”:           Reprezentant_____________: 

 

Director General                          _________________________  

 

 ___________________                                  ___________________ 

 


