
preţuri şi tarife valabile din 04 septembrie 2018

plăţi unice preţ, per adresă

tip abonament* plata lunară numere fixe incluse viteza Internet

I.M. Orange Moldova S.A.
IDNO 1003600106115
Str. Alba Iulia 75, MD-2071 Chisinau
Republica Moldova
Capital social 179499609 lei
Administrator Julien Ducarroz 
www.orange.md

lista de preţuri pentru
servicii de comunicaţii fixe,

oferta Oficiu Pro

6500 lei
taxa specială de conectare                   

* cu condiţia semnării unui contract pentru o perioadă minimă de 24 luni. 

* Abonamentele nu au trafic voce (minute) inclus. Abonamentele includ trafic Internet nelimitat. Viteza de acces la resursele informaţionale naţionale - 100 Mbps.

Oficiu Pro 350
Oficiu Pro 400
Oficiu Pro 500
Oficiu Pro 550

350 lei
400 lei
500 lei
550 lei

2
4
2
4

10 Mbps
10 Mbps
20 Mbps
20 Mbps

Apelurile sunt taxate per secundă. Toate preţurile sunt indicate în Lei Moldoveneşti, inclusiv TVA.

servicii administrative preţ
Suport la oficiu
Factura electronică
Expedierea facturii detaliate prin poştă
Expedierea facturii detaliate prin email
Imprimarea facturii detaliate în magazinele Orange 
Suspendare temporară (maxim 3 luni pe an) 
Schimb de titular contract  
Transferul la alt abonament Oficiu Pro cu acelaşi număr de linii fixe
Transferul la alt abonament Oficiu Pro cu alt număr de linii fixe
Schimb de adresă cu asistenţă

150 lei
gratuit
30 lei

gratuit
30 lei
50 lei

gratuit
gratuit
150 lei
300 lei*

*Dacă locaţia la care se solicită transferul nu se află în zona de funcţionare a reţelei fixe Orange Moldova, clientul va achita suplimentar taxa non-standard de conectare, convenită cu Orange Moldova (fără 
prelungirea perioadei minime contractuale neexpirate la data transferului). Dacă locaţia nouă se află în această zonă, clientul fie va achita taxa standard de conectare pentru noua locaţie (fără prelungirea 
perioadei minime contractuale) sau perioada minimă contractuală se va prelungi cu 24 luni (suplimentar la perioada minimă contractuală neexpirată la data transferului). 

0 lei *
taxa standard de conectare

servicii adiţionale

iel 5redirecţionare apeluri
5 leiidentificarea apelantului
5 leirestricţionare iniţiere apeluri
5 leirestricţionare apeluri mobile naţionale

5 leirestricţionare apeluri fixe naţionale
5 leirestricţionare apeluri internaţionale

30 leiCUG Fix-Mobil

destinaţia

0 leiApeluri în reţeaua fixă Orange Moldova
0,20 leiApeluri spre alte reţele fixe naţionale
0,90 leiApeluri spre reţeaua mobilă Orange Moldova
1,80 leiApeluri spre alte reţele mobile naţionale

tarif pe minut

zona 1
zona 2
zona 3
zona 4
zona 5
zona 6
zona 7
zona 8

România
Rusia, Turcia, Israel
Europa (cu excepţia ţărilor incluse în alte zone)
SUA, Canada
Ucraina
Ţările Baltice, Kosovo, CSI (cu excepţia Rusiei şi Ucrainei)
Alte ţări ale lumii
Telefonie prin satelit

2,50 2,50
2,50 5,80
2,50 5,60
4,20 4,20
4,00 7,00

10,00 10,00
15,00 15,00
43,80 43,80

zona țările incluse
tarif per minut, Lei

fix           mobil


