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._________

privind contracararea terminației neautorizate a traficului telefonic originat în
rețelele de comunicații electronice din străinătate
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) lit. a) și b), art. 9 alin. (1) lit.a), f) şi u), art. 20
alin. (3) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155), 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, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28.07.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2008, nr. 143-144, art. 917),
În conformitate cu Procesul-verbal al ședinței de lucru din 30 septembrie 2016, cu
participarea reprezentanților Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice
(CCCI), Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și ai furnizorilor de rețele și servicii
publice de telefonie mobilă din Republica Moldova (S.A. ,,Moldtelecom”, Î.M. ,,Orange
Moldova” S.A., Î.M.,,Moldcell”S.A.),
În vederea contracarării terminației neautorizate a traficului telefonic originat în
rețelele de comunicații electronice din străinătate, Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1. Se pune în sarcina furnizorilor de rețele și servicii publice de telefonie mobilă (în
continuare – furnizori) întreprinderea următoarelor măsuri:
1) detectarea operativă, inclusiv cu aplicarea unor metode (proceduri, tehnici, bazate
pe tehnologii avansate) eficiente, a dispozitivelor de tip VoIP-GSM Gateway (SIMbox)
conectate la rețeaua proprie, prin intermediul cărora se efectuează terminație neautorizată a
traficului telefonic;
2) identificarea, în regim de 24/24 ore, a:
a) numerelor MSISDN utilizate în dispozitivele de tip VoIP-GSM Gateway
(SIMbox) conectate la rețeaua proprie, prin intermediul cărora se efectuează terminație
neautorizată a traficului telefonic,
b) codurilor IMEI ale dispozitivelor de tip VoIP-GSM Gateway (SIMbox) conectate
la rețeaua proprie, prin intermediul cărora se efectuează terminație neautorizată a traficului
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telefonic cu utilizarea numerelor MSISDN menționate la pct.1 subpct.2) lit.a) din prezenta
Hotărâre,
c) locației (identificatorului de celulă – CellID) dispozitivelor de tip VoIP-GSM
Gateway (SIMbox) conectate la rețeaua proprie, prin intermediul cărora se efectuează
terminație neautorizată a traficului telefonic, în perioada efectuării acestei terminații, a
coordonatelor geografice ale celulei și/sau a zonei geografice în care se generează traficul
telefonic respectiv,
d) codurilor IMSI ale cartelelor SIM/USIM aferente numerelor MSISDN
menționate la pct.1 subpct.2) lit.a) din prezenta Hotărâre,
e) profilelor și caracteristicilor traficului telefonic aferent numerelor MSISDN
menționate la pct.1 subpct.2) lit.a) din prezenta Hotărâre, generat în perioada efectuării
terminației neautorizate a traficului telefonic,
f) abonaților sau utilizatorilor înregistrați cărora le-au fost atribuite spre utilizare
numerele MSISDN menționate la pct.1 subpct.2) lit.a) din prezenta Hotărâre;
3) partajarea cu alți furnizori a datelor menționate la pct.1 subpct.2) lit.a) – c) din
prezenta Hotărâre, în termenele și condițiile stabilite prin acordul tripartit încheiat în acest
sens între părți;
4) identificarea persoanelor fizice care procură cartele SIM/USIM preplătite în masă
(mai mult de 5 bucăți)(inclusiv de la distribuitori), cu păstrarea datelor respective pentru o
perioadă maximă de un an;
5) neadmiterea, inclusiv, prin blocare, a efectuării din rețeaua proprie către rețelele
altor furnizori a apelurilor prin intermediul numerelor MSISDN identificate ca fiind
utilizate pentru terminația neautorizată a traficului telefonic, în condițiile stabilite la pct.1
subpct.6) din prezenta Hotărâre;
6) menținerea activă, la solicitarea organelor de drept CCCI/SIS, a numerelor
MSISDN identificate ca fiind utilizate pentru terminația neautorizată a traficului telefonic,
dar nu mai mult de 10 (zece) numere concomitent, pe o perioadă maximă de 24 de ore din
momentul indicat în solicitare;
7) stabilirea, în comun cu organele de drept CCCI/SIS, a unei proceduri de raportare
promptă a cazurilor de terminație neautorizată a traficului telefonic, detectate de sine
stătător sau în rezultatul unor măsuri conjugate cu alți furnizori, și prezentarea, în
condițiile legii, la solicitarea organelor respective a tuturor informațiilor menționate la
pct.1 subpct. 2) din prezenta Hotărâre, dar și a altor informații relevante disponibile.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării și se remite, în termen de 3(trei)
zile, furnizorilor și organelor de drept CCCI/SIS.
Președintele Consiliului
de Administrație

Grigore VARANIȚA

Membrii Consiliului

Corneliu JALOBA
Marian POCAZNOI
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