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SINTEZA RECOMANDĂRILOR  
  

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru modificarea 

și completarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.79 din 17 aprilie 2009 

privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant 

Freephone în rețelele publice de comunicații electronice 

(perioada consultării publice: 14 februarie – 14 martie 2017) 

 

Nr. 

d/o 

Recomandările Î.M. „Orange Moldova” S.A. 

(scrisoarea Î.M. „Orange Moldova” S.A. 

nr.7770 din 09.03.2017, înregistrată la 

ANRCETI cu nr.378 din 09.03.2017) 

Decizia ANRCETI 

1.  La pct.1 se propune înlocuirea termenului 

„apelantului” cu termenul „furnizorului-

solicitant sau a furnizorului-ofertant”. 

 

Totodată, Orange consideră că cererea de 

asigurare a accesului poate fi inițiată atât de 

furnizorul-solicitant, cât și de furnizorul-

ofertant, deoarece ultimul, de asemenea, poate 

avea interes ca clienții săi să aibă acces la 

numărul Freephone din rețeaua furnizorului-

solicitant. 

 

Pe de altă parte, apelatul poate solicita 

asigurarea unui asemenea acces doar prin 

intermediul furnizorului-solicitant, deoarece 

asigurarea unui asemenea acces presupune 

efectuarea unor măsuri tehnice atât din partea 

furnizorului-ofertant, cât și din partea 

furnizorului-solicitant. Procedura de inițiere și 

efectuare a acestor măsuri este reglementată de 

pct.88 al Regulamentului cu privire la 

interconectare și acordul de interconectare între 

furnizorul-solicitant și furnizorul-ofertant. Mai 

mult ca atât, dacă apelatul se adresează cu 

asemenea cerere direct către furnizorul-

ofertant, furnizorul-solicitant poate refuza 

asigurarea accesului, pe motiv că nu a primit 

asemenea cerere din partea apelatului.  

Se acceptă parțial 

 

Având în vedere și recomandările S.A. 

„Moldtelecom”, pct.1 din proiectul de 

Hotărâre va avea următorul cuprins: 

„1. Furnizorii de servicii publice de 

telefonie, rețele cărora sunt interconectate în 

condițiile Regulamentului cu privire la 

interconectare aprobat prin Hotărîrea 

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)”. 
După pct.1, se introduc punctele noi 1

1
, 

1
2
 și 1

3
, care vor cuprinde următoarele:  

„1
1
. 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”. 

„1
2
. Apelatul poate alege, în conformitate 

cu prevederile contractului dintre acesta și 

furnizorul solicitant, rețelele naționale din 

care să fie asigurată apelarea numărului 
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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”. 

„1
3
. 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”.    
 
  

2.  La pct.1 se propune înlocuirea sintagmei 

„accesul gratuit pentru apelanți, indiferent de 

rețeaua din care este originat apelul” cu 

sintagma „efectuarea în mod gratuit a 

apelurilor”. 

 

Sintagma „indiferent de rețeaua din care este 

originat apelul” este inutilă, deoarece accesul 

gratuit pentru apelanți poate fi asigurat exclusiv 

de furnizorul în rețeaua căruia este originat 

apelul și care are contract cu apelantul (poate 

taxa apelantul). Înlocuirea sintagmei respective 

este consistentă cu restul prevederilor (pct.2 

lit.a) și e), pct.4 și 13), care se referă exclusiv la 

apeluri originate de la punctele terminale ale 

rețelei operate de către furnizorul-ofertant.  

Se acceptă 

 

3.  Se propune excluderea din pct.2 lit.c) a 

sintagmei „furnizor-solicitant sau o altă”. 
Se acceptă 

4.  La pct.2 lit.f), se propune completarea la final 

cu sintagma „tariful fiind achitat de către 

apelat”. Lipsa acestei sintagme poate fi 

interpretată în sensul că furnizorul-solicitant 

sau furnizorul-ofertant ar putea fi obligat să 

asigure accesul spre numerele Freephone 

gratuit, atît pentru apelant, cât și pentru apelat. 

Se acceptă 

 

5.  La pct.12
1
, se propune următoarea redacție: 

 

„Cu derogare de la pct.1, 12, 15 și 16, 

principiile de taxare a apelurilor spre numerele 

Freephone, originate în rețele de comunicații 

electronice din afara Republicii Moldova sau 

originate de către apelanții aflați în roaming în 

rețelele publice de telefonie mobilă din 

Republica Moldova, aplicabile între furnizori, 

se stabilesc prin acord între furnizorii 

respectivi. În cazul apelurilor spre numerele 

Freephone, originate de către apelanții aflați 

în roaming în rețelele publice de telefonie 

Se acceptă parțial 

 

Având în vedere și recomandările S.A. 

„Moldtelecom”, pct.3 din proiectul de 

Hotărâre va avea următorul cuprins: 

 

„12
1
. 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 
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mobilă din Republica Moldova, furnizorii în 

rețeaua căruia este originat apelul informează 

apelantul, prin expedierea unui mesaj textual 

sau difuzarea unui mesaj vocal până la 

stabilirea conexiunii cu apelatul, dacă apelul 

va fi taxat”. 

 

 În cazurile prevăzute la pct.12
1
, taxarea 

apelanților este efectuată de furnizorii străini 

care au contract cu apelanții. Nici ANRCETI, 

nici furnizorii din RM nu pot impune 

furnizorilor străini, din rețeaua cărora furnizorii 

din RM preiau apelurile internaționale de 

intrare sau partenerilor lor de roaming străini 

principiile de taxare ale apelanților (mai ales, 

atunci când taxarea este efectuată de un 

furnizor terț). Totodată, nu este clar ce ar trebui 

să întreprindă furnizorii din RM pentru a 

demonstra că asigurarea efectuării gratuite a 

unor asemenea apeluri nu este fezabilă din 

punct de vedere tehnic sau economic. Or, 

furnizorii din RM primesc apeluri și au relații 

de roaming cu sute de furnizori străini. De 

remarcat că Orange nu a primit solicitări din 

partea furnizorilor străini privind asigurarea 

efectuării gratuite de către clienții Orange a 

unor asemenea apeluri spre numerele 

Freephone din alte țări. 

 

În acest context, impunerea obligației de a 

asigura efectuarea gratuită a unor asemenea 

apeluri de către apelanți străini ori de a 

demonstra că acest lucru nu este fezabil din 

punct de vedere tehnic sau economic, 

reprezintă o măsură vădit disproporționată. 

 

În ceea ce privește informarea prealabilă a 

apelantului privind taxarea apelului, 

Recomandarea ECC (14)03, la care face 

referință Hotărârea, prevede necesitatea 

informării despre faptul că apelul poate fi taxat, 

nu și neapărat tariful aplicabil, deoarece tariful 

cu amănuntul este stabilit de furnizorul străin 

cu care apelantul are contract, fără consultare 

cu furnizorul din RM. În cazul apelurilor 

internaționale de intrare, o asemenea informare 

a apelantului de către furnizorul din RM nu este 

posibilă, deoarece apelul nu este originat în 

rețeaua acestuia. 

vocal, între momentul inițierii apelului și cel 

al stabilirii conexiunii cu apelatul, dacă 

apelul va fi tarifat”. 
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Nr. 

d/o 

Recomandările S.A. „Moldtelecom” 

(scrisoarea S.A. „Moldtelecom” nr.01-10-

01/3249 din 14.03.2017, înregistrată la 

ANRCETI cu nr.417 din 14.03.2017) 

Decizia ANRCETI 

1.   La pct.1 din proiectul Hotărîrii propunem 

completarea după sintagma „indiferent de 

rețeaua „cu cuvântul „națională”. Totodată, 

ținem să menționăm că deschiderea accesului 

pentru apelurile originate din rețelele de peste 

hotarele țării nu poate fi realizat la solicitarea 

apelatului, fiind prevăzută o altă modalitate 

stabilită la nivel internațional, în special 

Recomandarea ITU-T E.152 „Serviciul 

freephone internațional”.   

Se acceptă 

 

Având în vedere și recomandările Î.M. 

„Orange Moldova” S.A., pct.1 din proiectul 

de Hotărâre va avea următorul cuprins: 

„1. Furnizorii de rețele publice de 

comunicații electronice, (rețele) 

interconectate în condițiile Regulamentului 

cu privire la interconectare aprobat prin 

Hotărârea 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)”. 
După pct.1, se introduc punctele noi 1

1
, 

1
2
 și 1

3
, care vor cuprinde următoarele:  

„1
1
. 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”. 

„1
2
. 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 



5 
 

preferințe ale apelatului”. 

„1
3
. 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”. 

2.  Pct. 3 din proiectul Hotărârii – în opinia 

noastră, textul acestui punct în redacția propusă 

este dificil de înțeles și nu redă întocmai scopul 

Recomandării ECC (14)03 „Principiile de 

tarifare pentru numerele Freephone naționale și 

internaționale”, aprobate la 10.04.2014. 

Pentru o înțelegere mai clară și exprimare mai 

exactă a obligativității furnizorilor de telefonie 

mobilă de a asigura accesul spre numerele 

Freephone naționale și internaționale pentru 

vizitatorii roaming în propriile lor rețele, prin 

prisma Recomandării ECC (14)03, propunem 

redactarea punctului 3 din proiect, luînd în 

considerare: 

- Recomandarea ECC (14)03 nu se referă 

la apelurile internaționale spre numerele 

Freephone naționale; 

- Serviciul Freephone Internațional este 

realizat conform recomandărilor ITU-T; 

- existența unor aranjamente și 

angajamente contractuale cu furnizorii 

internaționali și dreptul acestora de a furniza 

informații propriilor utilizatori aflați în 

roaming privind tarifele percepute/aplicate, 

inclusiv și în cazul accesării de către aceștia a 

serviciilor Freephone din țara noastră.    

Se acceptă 

 

Având în vedere și recomandările Î.M. 

„Orange Moldova” S.A., pct.3 din proiectul 

de Hotărâre va avea următorul cuprins: 

 

„12
1
. 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”. 

 

 

Nr. 

d/o 

Recomandările Î.M. „Moldcell” S.A. 

(scrisoarea Î.M. „Moldcell” S.A.  nr.10360-

03/17 din 14.03.2017,  înregistrată la 

ANRCETI cu nr.414 din 14.03.2017) 

Decizia ANRCETI 

1.  Comentarii, lipsa de recomandări 

Pentru rutarea și tarificarea corectă din partea 

operatorului din rețeaua căruia se originează 

apelul spre numerele Freephone de peste 

hotarele RM și/sau din Roaming, utilizatorii 

finali urmează să culeagă numerele Freephone 

indicând prefixul Republicii Moldova +373;   

Comentarii 

Serviciul Freephone Internațional 

(International Freephone Service) va fi 

organizat conform Recomandării ITU-T 

E.152. „Serviciul Freephone Internațional”, 

Recomandării ITU-T D.115 „Principiile de 

tarifare și de decontare a Serviciului 

Freephone Internațional” și altor 

recomandări relevante ale Uniunii 

Internaționale a Telecomunicațiilor”. 
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Metodele de acces la Serviciul 

Freephone Internațional sunt stabilite în 

pct.4.2 din Recomandarea ITU-T E.152. 

„Serviciul Freephone Internațional”. În baza 

acordului bilateral, furnizorul solicitant (IFS 

service provider) din RM și furnizorul 

ofertant (IFS service access provider) de 

peste hotarele RM pot alege metoda de 

acces conform recomandării în cauză.  

2.  Comentarii, lipsa de recomandări 

Pentru a evita culegerea prefixului +373 

operatorii de peste hotarele RM din rețeaua 

cărora se originează apelurile, urmează să 

definească din punct de vedere tehnic accesul 

către numerele Freephone din RM.  

Comentarii 

Metodele de acces la Serviciul 

Freephone Internațional sunt stabilite în 

pct.4.2 din Recomandarea ITU-T E.152. 

„Serviciul Freephone Internațional”. În baza 

acordului bilateral, furnizorul solicitant (IFS 

service provider) din RM și furnizorul 

ofertant (IFS service access provider) de 

peste hotarele RM pot alege metoda de 

acces conform recomandării în cauză. 

3.  Luând în considerare că nu este posibilă 

diferențierea localizării apelanților la momentul 

transmiterii mesajului de informare despre 

tarificarea apelurilor la numerele Freephone în 

modalitatea descrisă în Proiect, această 

obligație urmează a fi executată de către 

furnizori prin plasarea acestui mesaj informativ 

la începutul tuturor apelurilor către numerele 

Freephone inclusiv și apelanți din interiorul 

țării.    

Se acceptă parțial 

 

Localizarea va fi determinată dacă 

apelantul va iniția un apel către numărul 

Freephone. Mesajul textual sau vocal va fi 

expediat/difuzat doar apelanților care vor 

iniția un apel către numărul Freephone, 

aflați în roaming în rețelele publice de 

telefonie mobilă din Republica Moldova. 

 

Având în vedere și recomandările Î.M. 

„Orange Moldova” S.A., pct.3 din proiectul 

de Hotărâre va avea următorul cuprins: 

 

„12
1
. În cazul apelurilor spre numerele 

Freephone, originate de către apelanții aflați 

în roaming în rețelele publice de telefonie 

mobilă din Republica Moldova, furnizorii 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”. 

4.  La difuzarea mesajului vocal la apelurile către 

numerele Freephone din Roaming, furnizorii în 

rețeaua cărora se vor origina apelurile vor taxa 

utilizatorul final care apelează de peste hotarele 

RM și/sau din Roaming și pentru acest tip de 

conversație. 

Nu se acceptă. 

 

Proiectul de Hotărâre are ca scop 

stabilirea obligației de informare privind 

taxarea apelului către numărul Freephone 

național, dacă apelul va fi supus taxării, doar 

a apelantului ce se află în roaming în rețelele 

publice de telefonie mobilă din RM. Mesajul 

textual sau vocal va fi transmis între 
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momentul inițierii apelului și cel al stabilirii 

conexiunii cu apelatul. Aceste mesaj nu va fi 

taxat. 

5.  Luând în considerare că, conform Proiectului 

este posibilă tarificarea apelurilor către 

numerele Freephone efectuate din Roaming 

și/sau de peste hotarele RM, la pct.2 lit.f) 

propunem de adăugat fraza „…cu excepția 

apelurilor originate în Roaming/peste hotarele 

RM”. 

Nu se acceptă. 

 

Plata unui tarif de către apelant pentru 

accesul la numerele Freephone are un 

caracter excepțional în cazul Serviciului 

Freephone Internațional. Conform pct.1 din 

Recomandarea ECC (14)03 „Principiile de 

tarifare pentru numerele Freephone 

naționale și internaționale”, administrațiile 

țărilor membre CEPT vor întreprinde măsuri 

necesare pentru a asigura ca accesul, când 

acesta este posibil, atât la Serviciul 

Freephone Național, cât și la Serviciul 

Freephone Internațional, să fie întotdeauna 

gratuit pentru apelant. Conform pct. 2 din 

recomandarea în cauză, același principiu ar 

trebui aplicat și pentru apelanții aflați în 

roaming într-o altă țară membră CEPT, dacă 

acest lucru este tehnic și economic fezabil. 

Conform pct.3 din recomandarea dată, dacă 

economic sau tehnic nu este fezabil de a 

asigura accesul gratuit, atunci urmează a fi 

stabilită o cerință minimă de informare a 

apelantului care se află în roaming despre 

faptul că apelul ar putea fi tarifat.  

 

 


