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Kišiniovas
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) ir Moldovos Respublikos nacionalinė
elektroninių ryšių ir informacinių technologijų reguliavimo agentūra (ANRCETI), toliau
vadinamos Šalimis;
PRIPAŽINDAMOS gerus Šalių bendradarbiavimo santykius,
SUVOKDAMOS abipusį interesą kurti bendradarbiavimo partnerystę elektroninių ryšių
sektoriaus reguliavimo srityje,
ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šalių bendradarbiavimas turėtų prisidėti prie suderintos
reguliavimo praktikos plėtros abiejose Šalyse,
PRIPAŽINDAMOS, kad keičiantis informacija, šalys gaus naudą iš abipusio bendradarbiavimo,
SUPRASDAMOS, kad bendradarbiavimas elektroninių ryšių srityje sudarys galimybę toliau
plėtoti santykius tarp Šalių.
susitarė:
1 straipsnis. Bendradarbiavimo tikslas
(1) Pagrindinis šio Susitarimo memorandumo tikslas yra skatinti Šalis bendradarbiauti ir
keistis informacija elektroninių ryšių reguliavimo ir priežiūros srityje pagal jų
pareigas ir kompetenciją, laikantis Šalių valstybių nacionalinių ir Europos Sąjungos
teisės aktų. Siekdamos šio tikslo, Šalys gali vykdyti bendrą veiklą.
(2) Bendradarbiavimo tikslas – visų pirma skatinti keistis informacija apie teisės aktus,
taikomus elektroninių ryšių srityje, patirtimi, susijusia su šios srities reguliavimu, ir
konsultacijomis šiose srityse.
(3) Šalys tikisi, kad šis bendradarbiavimas padės remti vykdomą reguliavimo veiklą,
kurios tikslas − pasitelkus geriausią ES ir tarptautinę praktiką skatinti konkurenciją
elektroninių ryšių srityje bei užtikrinti galutinio vartotojo interesus.

2 straipsnis. Bendradarbiavimo sritys
(1) Siekiant stiprinti institucinius Šalių gebėjimus, bendradarbiavimas numatytas šiose
srityse:
a) elektroninių ryšių rinkos reguliavimas, įskaitant ribotų elektroninių ryšių išteklių
valdymą;
b) keitimasis informacija tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose;
c) bendrų pasitarimų, seminarų ir konferencijų organizavimas;
d) dvišalių konsultacijų organizavimas, siekiant skatinti bendradarbiavimą ir keistis
patirtimi plataus spektro veiklos elektroninių ryšių srityje klausimais;
e) konkurencingos aplinkos elektroninių ryšių srityje skatinimas;
f) veiksmų, kuriais iškraipoma arba ribojama elektroninių ryšių konkurencija,
prevencija;
g) abiejų reguliavimo institucijų gebėjimų stiprinimas;
h) techninių naujovių elektroninių ryšių srityje skatinimas;
i) bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis reguliavimo institucijomis elektroninių
ryšių reguliavimo srityje.
3 straipsnis. Bendradarbiavimo priemonės
(1) Šalys bendradarbiauja šiais būdais:
a) keitimasis patirtimi ir profesinio pobūdžio dokumentais, susijusiais su Šalių
veikla, kurie nėra įslaptinti.
b) dvišalių konsultacijų organizavimas tiek vadovų, tiek ekspertų lygiu;
c) siekiant susitarimo memorandumo tikslų, kontaktinių asmenų paskyrimas ir
bendravimo mechanizmų nustatymas, įskaitant ekspertų komandų suformavimą;
d) geriausios praktikos taikymo elektroninių ryšių reguliavimo srityje skatinimas;
e) aktualių atvejų tyrimų elektroninių ryšių srityje analizė;
f) kitos bendradarbiavimo formos, dėl kurių susitaria Šalys, remdamosi konkrečiais
bendradarbiavimo pasiūlymais, kurie vėliau tampa koordinuotais ir bendrais
veiksmais.
(2) Šalys reguliariai susitinka ir peržiūri padarytą pažangą bei aptaria naujus metodus,
kaip stiprinti bendradarbiavimą per bendras veiklas ir per nacionalinių reguliavimo
institucijų forumus (grupes) arba nagrinėja galimą sąveiką.
4 straipsnis. Finansiniai aspektai
(1) Kiekviena šalis padengia savo išlaidas, susijusias su Susitarimo memorandumo
veikla.
(2) Bendradarbiavimo veiklos, nurodytos šiame Susitarimo memorandume, vykdomos su
sąlyga, jei Šalys turi reikalingų lėšų ir kitų išteklių.
(3) Tuo atveju, jeigu šiam Susitarimo memorandumui įgyvendinti patvirtintos priemonės
sudaro finansinius ar teisinius įsipareigojimus, Šalys, prieš patvirtindamos šias
priemones, sudaro atskirą susitarimą, vadovaudamosi Šalių finansinėmis taisyklėmis bei
nuostatais.
5 straipsnis. Pakeitimai ir papildymai
(1) Susitarimo Memorandumas gali būti Šalių pakeistas papildomais susitarimais.

(2) Papildomi susitarimai, nurodyti (1) dalyje, sudaromi raštu ir yra neatskiriama šio
Susitarimo memorandumo dalis, atitinkamai taikant 7 straipsnio nuostatas.
6 straipsnis. Ginčų sprendimas
(1) Šalys įsipareigoja tiksliai ir sąžiningai laikytis šio Susitarimo memorandumo
nuostatų.
(2) Visi ginčai dėl Susitarimo memorandumo taikymo ar aiškinimo turi būti sprendžiami
nedelsiant ir taikiai.

7 Straipsnis. Informacijos konfidencialumas
(1) Kiekviena Šalis privalo užtikrinti informacijos, kurią gauna iš kitos Šalies,
konfidencialumą.
(2) Informacija, gauta pagal šį Memorandumą, negali būti perduodama trečiosioms
šalims be išankstinio raštiško Šalies, kuri pateikė informaciją, sutikimo.
8 Straipnis. Baigiamosios nuostatos
(1) Susitarimo memorandumas sudaromas vienų metų laikotarpiui ir įsigalioja nuo
pasirašymo dienos.
(2) Susitarimo memorandumas pratęsiamas paskesniam vienų metų terminui, nebent kuri
nors Šalis praneša kitai Šaliai raštu apie ketinimą nutraukti šį Memorandumą ne
mažiau kaip prieš 60 dienų iki jo galiojimo pabaigos.
(3) Susitarimo memorandumas gali būti nutrauktas bet kada, vienai iš Šalių pranešus
prieš 60 dienų.
(4) Susitarimo memorandumo nutraukimo atveju Šalys privalo nedelsiant tinkamai
užbaigti visas jungtines veiklas.
(5) Nė viena Susitarimo memorandumo nuostata Šalims nenustato jokių teisinių ar
finansinių įsipareigojimų.
(6) Šis Susitarimo memorandumas neturi įtakos jokioms kitoms teisėms ir
įsipareigojimams, kuriuos gali turėti Šalių valstybės pagal tarptautines sutartis ar
Šalys pagal susitarimus, tarptautinius įsipareigojimus ir nacionalinius teisės aktus.
Sudaryta Kišiniove, 2011 m. rugsėjo 11 d. dviem originaliais egzemplioriais lietuvių, rumunų ir
anglų kalbomis. Visi Memorandumo egzemplioriai yra autentiški. Iškilus netikslumams dėl šio
Memorandumo nuostatų, pirmenybė teikiama Memorandumo tekstui anglų kalba.
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