AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A
REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
mun. Chişinău
din__________________

Nr._________

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al
ANRCETI nr. 79 din 17 aprilie 2009 privind reglementarea furnizării serviciilor
prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de
comunicaţii electronice
În temeiul art.8 alin. (4) lit. d), art.9 alin. (1) lit. a) și h), art.10 alin. (1) lit. a) din
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51- 54, art.155), cu modificările şi
completările ulterioare, art.22 din Legea privind actele normative ale Guvernului și ale
altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr.317-XV din 18 iulie 2003
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-2010, art.783), cu modificările
și completările ulterioare,
În conformitate cu pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
(ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iunie 2008 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917),
Având în vedere Recomandarea ECC (14)03 „Principiile de tarifare pentru
numerele Freephone naționale și internaționale”, aprobată la 10.04.2014 de către
Comitetul pentru Comunicații Electronice din cadrul Conferinței Europene a
Administrațiilor Poștale și de Telecomunicații (CEPT/ECC Recommendation (14)03
„Charging Principals for National and International Freephone Numbers”, approved on
10 April 2014), Consiliul de Administrație
HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 79 din 17 aprilie
2009 privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru
apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr.99-100, art.425), se modifică și se completează după
cum urmează.
1) Punctul 1 va avea următorul cuprins:
”1. Furnizorii de servicii publice de telefonie, rețele cărora sunt interconectate în
condițiile Regulamentului cu privire la interconectare aprobat prin Hotărârea
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Consiliului de Administrație al Agenției nr.12 din 31 ianuarie 2009, vor deschide, în
condițiile prezentei Hotărâri, accesul pentru utilizatorii proprii către numerele
Freephone atribuite de către Agenție în baza licenței de utilizare a resurselor de
numerotare din Planul Național de Numerotare telefonică al Republicii Moldova
(PNN)”.
2) După pct.1, se introduc subpunctele noi 11, 12 și 13, care vor cuprinde
următoarele:
„11. În vederea deschiderii accesului din propria rețea pentru utilizatorii
furnizorilor interconectați conform pct.1 către numerele Freephone, furnizorul
solicitant va notifica furnizorii interconectați, cu care are stabilite în acordurile de
interconectare condiții pentru asigurarea apelurilor către numerele Freephone, despre
obținerea licenței de utilizare a blocului de numere Freephone, iar furnizorii ofertanți
vor deschide accesul utilizatorilor proprii pentru apelarea numerelor Freephone din
blocul respectiv. Termenele de deschidere a accesului sunt reglementate de pct. 88 din
Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de
Administrație al Agenției nr.12 din 31 ianuarie 2009”.
„12. Apelatul poate alege, în conformitate cu prevederile contractului dintre
acesta și furnizorul solicitant, rețelele naționale din care să fie asigurată apelarea
numărului Freephone pe care îl utilizează, iar furnizorul solicitant va asigura
transmiterea sau blocarea apelurilor către numărul Freephone respectiv în funcție de
aceste preferințe ale apelatului”.
„13. Serviciul Freephone Internațional (International Freephone Service) va fi
organizat în conformitate cu Recomandarea ITU-T E.152. „Serviciul Freephone
Internațional”, Recomandarea ITU-T D.115 „Principiile de tarifare și de decontare a
Serviciului Freephone Internațional” și alte recomandări relevante ale Uniunii
Internaționale de Telecomunicații”.
3) La punctul 2:
- litera c) va avea următorul cuprins:
”c) apelat - persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova, care
are încheiat un contract cu furnizorul solicitant, și care recepţionează, la un punct
terminal, prin intermediul numărului Freephone, apelul format de către apelant, în
vederea oferirii diverselor informații, consultații, asistență etc. pe anumite probleme”;
- la litera d), după cuvântul ”Freephone” se introduce sintagma ”în bază de
licență sau prin procedura de portare”;
- lit. f) v-a avea următorul cuprins:
”f) număr cu acces gratuit pentru apelant Freephone/număr Freephone –
număr nongeografic din blocul de numere 080000000 – 080099999 a cărui apelare nu
presupune plata unui tarif de către apelant, tariful fiind achitat de către apelat”;
4) După punctul 12, se introduce un punct nou 121 cu următorul cuprins:
„121. În cazul apelurilor spre numerele Freephone, originate de către apelanții
aflați în roaming în rețelele publice de telefonie mobilă din Republica Moldova,
furnizorul în rețeaua căruia este originat apelul informează apelantul, prin expedierea
unui mesaj textual sau difuzarea unui mesaj vocal, între momentul inițierii apelului și
cel al stabilirii conexiunii cu apelatul, dacă apelul va fi tarifat”.
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5) La punctele 3 și 18, sintagma ”Regulamentul cu privire la administrarea şi
gestionarea PNN” se substituie cu sintagma ”Procedura privind administrarea
resurselor de numerotare telefonică”, la cazul gramatical corespunzător.
6) Din punctul 18, sintagma ,,Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea
numerelor pentru serviciile cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele
publice de comunicaţii electronice” se exclude.
2. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Preşedintele Consiliului
de Administraţie

Grigore VARANIŢA

Membrii Consiliului
de Administraţie

Corneliu JALOBA

Marian POCAZNOI

3

