
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
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Chișinău 
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Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului 

dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României 

pentru crearea unui spaţiu de integrare economică aprofundată 

în domeniul comunicaţiilor electronice 

------------------------------------------------------- 

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind 

tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de proiectul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul României pentru crearea unui spaţiu de integrare economică 

aprofundată în domeniul comunicaţiilor electronice. 

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul României pentru crearea unui spaţiu de 

integrare economică aprofundată în domeniul comunicaţiilor electronice. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 



D. Aspect procedural al semnării 

 

Argumentarea necesităţii iniţierii negocierilor şi aprobarea semnării 

Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României pentru  

crearea unui spaţiu de integrare economică aprofundată în domeniul 

comunicaţiilor electronice 
A. Descrierea tratatului. 

1. Informaţii generale 

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României pentru crearea 

unui spaţiu de integrare economică aprofundată în domeniul comunicaţiilor electronice” (în 

continuare - Acord) a fost elaborat de Ministerul Economiei şi Infrastructurii în temeiul 

Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României în 

domeniul comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţiei din 28 iunie 2011 şi în scopul realizării 

prevederilor Declaraţiei comune privind instituirea unui Parteneriat Strategic între Republica 

Moldova şi România pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, semnată la 

Bucureşti la 27 aprilie 2010. 

Aceste tratate internaţionale între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României 

prevăd un şir de activităţi care facilitează crearea unui spaţiu social, educaţional, cultural şi 

antreprenorial unic între ambele state. Un factor important care facilitează comunicarea între 

oameni este decizia Guvernelor să asigure cetăţenilor statelor lor, în aceleaşi condiţii, 

accesul şi utilizarea mijloacelor modeme de comunicaţii electronice. Fiind conştiente de 

nivelul actual al tarifelor 
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internaţionale de roaming între cele două ţări, au enunţat dorinţa de reducere/eliminare a 

acestor tarife, în beneficiul cetăţenilor din ambele ţări. 

Acordul propus spre negociere şi semnare este un tratat bilateral, care se încheie la 

nivel de Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, şi nu va implica participarea 

altor părţi la acest tratat. 

Acordul este în formă clasică şi este constituit din preambul, 6 capitole, 18 articole, 1 

anexă şi informaţii referitor la locul şi data semnării. Preambulul Acordului cuprinde 

considerentele care stau la baza acestuia. Textul Acordului conţine 6 capitole şi 1 anexă, care 

stabilesc cadrul general al cooperării şi includ formularea aspectelor pe care părţile urmează 

să le reglementeze. Partea finală a Acordului conţine informaţii referitore la locul şi data 

semnării acestuia. 

2, Informaţii privind conţinutul tratatului 

Scopul prezentului Acord este de a crea un spaţiu de integrare economică aprofundată 

în domeniul comunicaţiilor electronice între România şi Republica Moldova, în principal, 

prin: 

a) introducerea unei abordări comune, pentru a garanta că utilizatorii reţelelor publice 

de comunicaţii mobile care călătoresc între România şi Republica Moldova nu plătesc 

preţuri excesiv de mari pentru serviciile de roaming în statul vizitat, comparativ cu preţurile 

naţionale competitive; 

b) crearea premiselor de reducere, graduală, a tarifelor efective de furnizare a 

serviciilor mobile în roaming internaţional, aplicabile utilizatorilor finali care călătoresc între 

România şi Republica Moldova; 

c) aplicarea unui standard comun pentru tarifarea serviciilor mobile în roaming 

consumate de utilizatorii finali care călătoresc între România şi Republica Moldova. 

Acordul stabileşte expres şi exhaustiv cadrul normativ pentru realizarea diminuării 

treptate, prin plafonare, pe parcurs la 3 ani, a tarifelor de acces cu ridicata pentru serviciile 
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de roaming de date între Republica Moldova şi România, eliminarea plăţii de roaming pentru 

apelurile efectuate în roaming către reţelele din ţara de origine, precum şi pentru apelurile 

primite în roaming şi mesajele SMS trimise şi primite în roaming. Pentru apelurile efectuate 

în roaming către alte destinaţii decât reţelele din ţara de origine Ia nivelul accesului cu 

ridicata sunt aplicabile tarifele stabilite prin acord între operatorul reţelei vizitate şi 

furnizorul de servicii de roaming. Aplicarea mecanismului descris în Acord va permite 

realizarea apelurilor către numerele de telefon din ţara vizitată la tariful aplicat în ţara de 

origine pentru această destinaţie (tarif pentru apelul din Republica Moldova către România 

sau din România către Republica Moldova), fără plata serviciilor de roaming. 

Prezentul Acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare conform 

legislaţiei Părţilor la data recepţionării ultimei notificări prin care Părţile se informează 

reciproc prin canale diplomatice despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru 

intrarea sa în vigoare, dar nu mai târziu de 01 ianuarie 2019. Acordul poate fi denunţat 

unilateral, de către oricare dintre Părţi, printr-o notificare scrisă, adresată prin canale 

diplomatice celeilalte Părţi. în cazul denunţării Acordul îşi încetează valabilitatea în termen 

de un an de la data primirii notificării prevăzute la alin. (3), din Articolul 18 din acesta, dacă 

statele semnatare nu au agreat un alt termen. Părţile, de comun acord, pot modifica sau 

completa prezentul Acord. Modificarea sau completarea Acordului, în forma unui protocol 

adiţional, intră în vigoare potrivit procedurii menţionate la alineatul (1) din Articolul 18 din 

acesta. 

2019. Acordul va fi semnat în două exemplare originale, ambele texte fiind egal 

autentice. 

în contextul celor evocate, Ministerul Economiei şi Infrastructurii solicită susţinerea 

proiectului Hotărârii de Guvern pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului 

între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României pentru crearea unui spaţiu de 

integrare economică aprofundată în domeniul comunicaţiilor electronice. 

Vitalie TARLEV 
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