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SINTEZA RECOMANDĂRILOR 
 

la proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea: 

1. Condiţiilor tehnice, juridice şi organizatorico-economice referitoare la  realizarea comunicaţiilor electronice către/de la Serviciul 112; 

2. Condiţiilor tehnice de transmitere a informaţiei de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 112; 

3. Procedurilor şi limitelor tehnice pentru reducerea apelării abuzive, a alertării false şi a apelurilor involuntare către Serviciul 112, precum 

și la Analiza impactului de reglementare efectuată pentru proiectele de hotărâri menționate. 

 

Analiza impactului de reglementare precum proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea: 

1. Condiţiilor tehnice, juridice şi organizatorico-economice referitoare la  realizarea comunicaţiilor electronice către/de la Serviciul 112; 

2. Condiţiilor tehnice de transmitere a informaţiei de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 112; 

3. Procedurilor şi limitelor tehnice pentru reducerea apelării abuzive, a alertării false şi a apelurilor involuntare către Serviciul 112,  

au fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 14 – 28 septembrie 2016.  

 

Pe parcursul perioadei de consultare publică, în adresa ANRCETI, au parvenit recomandări de la S.A.”Moldcell”, S.A.”Orange Moldova”, 

”StarNet” SRL, ”Arax-Impex” SRL, S.A. ”Moldtelecom”. Recomandările au fost incluse în tabelele de sinteza de mai jos.  

În rezultatul examinării recomandărilor parvenite, 64 au fost acceptate, 11 - acceptate de principiu și 6 respinse, aducându-se argumentele de 

rigoare după cum urmează: 

la Analiza impactului de reglementare 
Nr. 

d/r. 

Prevederea din proiect Recomandări 

parvenite/Argumente 

Poziţia 

ANRCETI 

Argumentarea poziţiei ANRCETI 

 S.A. ”Moldcell”    

1.  La pct. 1, 3) 

”Cu referință la localizarea apelanților și 

identificarea apelantului, furnizorii de 

reţele publice de telefonie mobilă au 

obligaţia de a transmite informaţia de 

localizare primară și de identificare a 

apelantului, în regim real, în momentul 

conectării fiecărui apel. Implementarea 

acestei măsuri, presupune dezvoltarea 

anumitor sisteme care vor condiționa 

necesitatea efectuării investiților din 

partea furnizorilor de telefonie mobilă, 

mărimea acestora fiind direct dependentă 

de gradul de dezvoltare al rețelelor 

fiecărui furnizor de telefonie mobilă”.  

De exclus din Proiectul de Hotărâre 

a sintagmei de „acces în timp real la 

baza de date”, cu utilizarea uniformă 

a noţiunii de „transmitere” a bazelor 

de date a abonaţilor şi informaţiei cu 

privire la localizare”, după caz. 

 

Nu se 

acceptă 

 

Această prevedere este expusă în 

strictă conformitate cu alin (2), art. 15 

din Legea cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Serviciului naţional unic 

pentru apelurile de urgenţă 112 nr. 174 

din 25.07.2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr.231-237, 

art. 533) (Legea nr. 174/2014) și este 

conformă cerințelor cadrului comunitar 

de reglementare. 
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2.  Punctul 3. Stabilirea obiectivelor  

 implementarea soluţiei tehnice pentru 

punerea la dispoziția serviciilor de 

urgență, în timp real, a informaţiei, 

corecte şi complete, de localizare și 

identificare a apelantului serviciilor 

specializate de urgențe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costurile majore şi beneficiile 

anticipate ale intervenţiei  

Urmare a implementării a proiectelor 

menționate, nu sunt anticipate careva 

impacturi negative pe termen lung din 

punct de vedere economic, atât pentru 

furnizorii de rețele publice de telefonie, 

cât şi pentru populație. Totodată, este de 

menţionat faptul că statul nu va suporta 

cheltuieli suplimentare la implementarea 

proiectelor date 

Conform art. 26 din Directiva 

2002/22/CE, care a stat la baza 

elaborării Legii 174/2014 prevede 

„întreprinderile respective pun la 

dispoziţie, în mod gratuit, informaţii 

privind localizarea apelantului 

autorității care tratează apelurile de 

urgenţă imediat ce apelul a ajuns la 

acea autoritate”.  

Astfel, putem deduce că Legea care 

implementează Directiva se 

interpretează în sensul oferit de 

Directivă şi autorii Legii au putut 

avea în vedere transmiterea/punerea 

la dispoziţie imediată a informaţiei 

cu privire la localizare. 

 

 

 

Propunem identificarea surselor 

financiare ce vor asigura 

implementarea proiectelor date, 

având în vedere că finanţarea unui 

serviciu public cu destinaţie socială 

trebuie să fie făcută din bugetul 

statului. O practică în acest sens este 

cea a statelor membre ale Uniunii 

Europene 

Lipsă 

recomandări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

 

Legea nr. 174/202014, art. 15 (2)  

prevede: Furnizorii de reţele şi/sau 

servicii publice de comunicaţii 

electronice mobile sunt obligaţi în mod 

gratuit să asigure accesul în timp real 

la baza de date ale propriilor abonaţi 

şi expedierea către Serviciul 112 şi 

serviciile specializate de urgenţă a 

informaţiei privind localizarea 

primară a terminalului apelantului, în 

momentul conectării apelului. 

Astfel, obiectivul principal al 

Condiţiilor tehnice de transmitere a 

informaţiei de localizare primară în 

cazul apelurilor la numărul unic de 

urgență 112 a fost formulat în 

conformitate cu prevederile Legii 

nr.174/2014. 

 

Asigurarea financiară şi tehnico-

materială a Serviciului 112, inclusiv 

finanţarea creării Serviciului 112, 

creării, exploatării şi mentenanţei 

ulterioare a Sistemului informaţional 

automatizat şi a reţelei de comunicaţii 

a Serviciului 112, interconectarea 

centrelor pentru preluarea apelurilor de 

urgenţă cu dispeceratele de urgenţă ale 

serviciilor specializate de urgenţă, 

interconectarea centrelor pentru 

preluarea apelurilor de urgenţă cu 

reţelele furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii publice de comunicaţii 

electronice se va efectua în 

conformitate cu prevederile art. 18 al 

Legii nr. 174/2014 din contul: 

a) bugetului de stat; 
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b) granturilor, asistenţei tehnice şi altor 

surse legale; 

c) mijloacelor primite pe bază de 

contract sau obţinute din prestarea 

altor servicii, la solicitarea persoanelor 

juridice sau fizice. 

(2) Spaţiile tehnologice, infrastructura 

tehnico-edilitară necesară creării şi 

funcţionării Serviciului 112 vor fi puse 

la dispoziţie de către Guvern. 

În acest sens, menționăm că problema 

privind implementarea Serviciului 112 

nu este de competența ANRCETI. 
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La proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea Condiţiilor tehnice, juridice şi 

organizatorico-economice referitoare la realizarea comunicaţiilor electronice către/de la Serviciul 112 
Nr. 

d/r. 

Prevederea din proiect Recomandări parvenite Poziţia 

ANRCETI 

Argumentarea poziţiei 

ANRCETI 

 S.A. ”Moldcell”    

1.  Punctul 65 

Furnizorii de reţele și/sau servicii publice 

de comunicații electronice vor asigura 

prioritar primirea şi retransmiterea 

apelurilor de urgență către numărul 112, 

indiferent dacă aceste apeluri sânt iniţiate 

în reţeaua proprie sau în alte reţele publice 

de telefonie, inclusiv în cazul în care 

abonatul are sold negativ sau numărul este 

suspendat. 

Propunem excluderea cuvântului 

„prioritar”, fiindcă reţelele de telefonie 

mobilă nu categorizează apelurile, toate 

fiind tratate cu aceeaşi prioritate. Pentru 

a evita situaţia când furnizorii de 

telefonie mobilă să fie puşi în 

imposibilitate de a acorda prioritate 

apelurilor la 112, propunem ca 

alternativă includerea obligaţiei de 

nediscriminare a apelurilor către 

serviciul 112 faţă de apelurile cu 

caracter comercial prin preluarea 

obligatorie a acestuia şi transmiterea lui 

la punctul de interconectare.  

Comentariul dat este valabil pentru 

toate punctele din Proiect care prevăd 

această regulă 

Nu se 

acceptă 

Prevederea dată este în strictă 

conformitate cu alin. (5), art. 

15 din Legea nr. 174/2014 - 

Furnizorii de reţele şi/sau 

servicii publice de telefonie 

sunt obligaţi să asigure 

prioritar primirea şi 

retransmiterea apelului de 

urgenţă cu numărul unic de 

urgenţă 112. 

 

2.  Punctul 76 

Prezentele Condiţii se interpretează de 

către ANRCETI şi se aplică în 

conformitate cu legislaţia Republicii 

Moldova 

Propunem completarea propoziției la 

sfârșit cu sintagma ”și se aliniază la 

termenii de implementare prevăzuţi în 

Programul de implementare a 

serviciului 112, HG 241/2016.” 

Se acceptă 

de 

principiu 

 

 S.A. „Moldtelecom”    

3.  Pct. 4.În sensul prezentelor Condiții, 

următorii termeni se definesc astfel: 

Se propune completarea cu un alineat 

nou cu următorul cuprins: “Număr 112 - 

număr unic pentru apeluri de urgenţă, 

atribuit Serviciului 112” 

Se acceptă 

de 

principiu 

 

PNN prevede destinația 

numărului 112 - Număr unic 

pentru apeluri de urgenţă. 

Potrivit Procedurii privind 

administrarea resurselor de 

numerotare telefonică (HCA 

ANRCETI, nr. 58 din 

21.12.2010) - numerele 

scurte pentru servicii de 
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urgenţă şi pentru alte servicii 

armonizate la nivel 

european, se 

atribuie şi se utilizează 

conform reglementărilor 

speciale emise de către 

Agenţie. 

Reieșind din cele menționate 

și cu derogare de la 

reglementările ce vizează 

eliberarea licențelor de 

utilizare a resurselor de 

numerotare, propunem ca 

numărul 112 să fie atribuit 

către Serviciul 112 prin 

completarea proiectului 

Hotărârii Consiliului de 

Administrație al ANRCETI 

privind aprobarea Condiţiilor 

tehnice, juridice şi 

organizatorico-economice 

referitoare la realizarea 

comunicaţiilor electronice 

către/de la Serviciul 112 

cu un punct nou cu următorul 

conținut:  

”Se alocă Instituţiei Publice 

”Serviciul naţional unic 

pentru apelurile de urgenţă 

112” numărul național scurt 

112, atribuit în Planul 

Național de Numerotate ca 

număr unic pentru apelurile 

de urgenţă”. 

4.  Pct. 27. Colocarea fizică se va realiza, de 

regulă, în același spațiu în care 

funcționează echipamentele Furnizorului 

Se propune reformularea acestuia după 

cum urmează: “Colocarea fizică 

presupune punerea la Serviciului 112 a 

Se acceptă 

cu unele 

redactări 

Colocarea fizică se realiză 

prin punerea la dispoziția 

Serviciului 112 a unui spaţiu 
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de tranzit, fără construirea unei structuri 

cu rol de protecție. 

unui spaţiu amenajat pentru instalarea 

de către acesta a echipamentelor sale, 

precum şi a serviciilor conexe necesare 

pentru instalarea şi funcţionarea 

normală a serviciilor de acces 

reglementate prin prezentele obligaţii.”, 

aşa cum este descrisă colocarea fizică în 

pct. 37 din HCA nr.56/2013. 

amenajat respectiv pentru 

instalarea de către Serviciul 

112 a echipamentelor sale, 

precum şi a serviciilor 

conexe necesare pentru 

instalarea şi funcţionarea 

normală a serviciilor de acces 

reglementate prin prezentele 

Condiții. 

5.  Pct. 29. În cazul colocării fizice, 

Furnizorul de tranzit trebuie să permită 

Serviciului 112, timp de 24 ore pe zi, 7 

zile pe săptămînă pe durata întregului an 

calendaristic, accesul la spațiul alocat, 

precum și la toate celelalte resurse tehnice 

necesare instalării, conectării, funcționării 

și întreținerii corespunzătoare a  

echipamentelor relevante pentru 

funcționarea Serviciului 112, inclusiv la 

spațiile amenajate pentru parcarea 

autovehiculelor sau pentru repaus și 

odihnă. 

Se propune completarea după cuvintele 

„funcţionarea Serviciului 112” cu textul 

„pe perioada efectuării lucrărilor de 

instalare, conectare, 

mentenanță/întreținere a 

echipamentelor”. Sintagma „inclusiv la 

spațiile amenajate pentru parcarea 

autovehiculelor sau pentru repaus și 

odihnă” este necesar de exclus, 

deoarece acestea nu fac obiectul 

colocării şi nu pot avea caracter 

obligatoriu, astfel de facilităţi pot fi 

acordate în baza unor solicitări şi în 

limita posibilităţilor 

Se acceptă 

de 

principiu 

Prevederea dată a fost 

modificată și expusă în 

redacția: ”În cazul colocării 

fizice, Furnizorul de tranzit 

trebuie să permită Serviciului 

112, timp de 24 ore pe zi, 7 

zile pe săptămână pe durata 

întregului an calendaristic, 

accesul la spațiul alocat, 

precum și la toate celelalte 

resurse tehnice necesare 

instalării, conectării, 

funcționării și 

mentenanței/întreținerii 

corespunzătoare a 

echipamentelor relevante 

pentru funcționarea 

Serviciului 112 pe perioada 

efectuării lucrărilor 

respective,. inclusiv Oferirea 

accesului la spațiile 

amenajate pentru parcarea 

autovehiculelor sau pentru 

repaus și odihnă a 

personalului antrenat în 

lucrările respective se va 

acorda în baza solicitări şi în 

limita posibilităţilor”. 
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6.  Pct. 30. Colocarea virtuală se va realiza în 

același spațiu în care funcționează 

echipamentele Furnizorului de tranzit, fără 

construirea unei structuri cu rol de 

protecție, dacă părțile nu se înțeleg altfel. 

Se propune aducerea acestui punct în 

concordanţă cu pct. 42 din HCA 

nr.56/2013, şi anume: „Dacă nu dispune 

de capacităţi pentru oferirea serviciului 

de colocare fizică şi nici nu dispune de 

spaţii ce pot fi pregătite pentru furnizare 

de servicii colocare fizică, S.A. 

„Moldtelecom” va furniza colocare 

virtuală în locul colocării fizice” 

Se acceptă Pct. 30 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

”În cazul în care Furnizorul 

de tranzit nu dispune de 

capacităţi pentru oferirea 

serviciului de colocare fizică 

şi de spaţii ce pot fi pregătite 

pentru furnizarea serviciilor 

de colocare fizică, Furnizorul 

de tranzit va furniza 

colocarea virtuală”. 

7.  Pct. 31.În cazul colocării fizice sau 

virtuale, Furnizorul de tranzit va oferi 

Serviciului 112 acces neînsoțit la spațiul 

colocat, dacă acesta nu solicită altfel. 

Se propune de exclus sintagma „sau 

virtuale” deoarece în cazul colocării 

virtuale, conform definiţiei date în pct. 

4, acest mod de colocare nu presupune 

accesul direct al personalului 

Serviciului 112 la echipamentul colocat, 

operarea acestuia fiind realizată de 

Furnizorul de tranzit 

Se acceptă Pct.31 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

”În cazul colocării fizice, 

Furnizorul de tranzit…..” 

8.  Pct. 50. Furnizorul de tranzit are obligaţia 

de a practica pentru serviciile incluse în 

Ofertă tarife fundamentate în funcţie de 

costuri calculate conform metodologiei de 

calcul al costurilor incrementate 

ascendente (bottom-up) pe termen lung 

(BU LRIC). 

Se propune excluderea sintagmei 

„calculate conform metodologiei de 

calcul al costurilor incrementate 

ascendente (bottom-up) pe termen lung 

(BU LRIC)”.  

Se acceptă  Prevederea a fost exclusă 

9.  Pct. 53. Termenul maxim de negociere în 

vederea încheierii contractului de 

interconectare între Serviciul 112 şi 

Furnizorul de tranzit este de 10 zile 

lucrătoare de la data punerii la dispoziţie a 

Ofertei. 

Se propune completarea acestui punct la 

sfârşit cu textul „dacă părţile nu convin 

altfel”. 

Se acceptă  

10.  Pct. 66. Pentru asigurarea rutării apelurilor 

către numărul 112, furnizorii de rețele 

și/sau servicii publice de comunicații 

electronice au obligația de a introduce 

codul național de destinație ”22” al mun. 

Este necesar de discutat suplimentar, 

deoarece nu este clară pentru specialişti 

necesitatea inserării NDC al mun. 

Chişinău în mesajele de semnalizare 

pentru apelurile iniţiate în reţelele de 

Se acceptă Prevederea dată a fost 

exclusă în  rezultatul 

discuțiilor în cadrul Grupului 

de lucru 
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Chișinău, în conformitate cu PNN, în 

mesajele de semnalizare pentru toate 

apelurile inițiate în propria rețea de 

telefonie fixă cu destinația numărului 112. 

telefonie fixă cu destinaţia numărului 

112. 

 ”Arax-Impex” SRL    

11.  Pct. 59. Furnizorul de tranzit va asigura 

transportul prin reţeaua sa a traficului 

către numărul 112 originat atît în rețeaua 

proprie cît și cel preluat din reţelele 

publice de comunicații electronice ale 

altor furnizori de la punctele de 

interconectare corespunzătoare şi 

transferul acestuia către Serviciul 112 prin 

punctul de interconectare a rețelei 

Furnizorului de tranzit cu Serviciul 112. 

Se propune de a completa cu 

următoarele: ”Furnizorul de tranzit va 

trata în mod egal, atît traficul originat în 

proprie rețea cît și cel preluat din 

rețelele publice de comunicații 

electronice ale altor furnizori, către 

numărul 112”. 

Se acceptă  

12.  La pct. 63. Furnizorul de tranzit nu va 

percepe, de la alți furnizori, tarife/plăți 

pentru serviciile de interconectare în 

vederea tranzitului comutat al traficului 

către numărul 112. 

Se recomandă următoarea precizare: 

”Furnizorul de tranzit nu va percepe, de 

la alți furnizori, tarife/plăți pentru 

serviciile de interconectare în vederea 

tranzitului comutat și terminarea 

traficului către numărul 112”.  

Se acceptă  

13.  La pct. 67. Furnizorii de reţele publice de 

telefonie vor suporta propriile costuri 

determinate de originarea şi transmiterea 

apelurilor către numărul unic pentru 

apeluri de urgență 112, în conformitate cu 

prezentele Condiții. 

Se recomandă următoarea precizare: 

”Furnizorii de reţele publice de 

telefonie vor suporta propriile costuri 

determinate de originarea şi 

transmiterea prin propria rețea pînă la 

punctul de interconectare cu Furnizorul 

de tranzit a apelurilor către numărul 

unic pentru apeluri de urgență 112, în 

conformitate cu prezentele Condiții”. 

Se acceptă  

 ÎM ”Orange Moldova”SA    

14.  La pct. 3. Serviciul 112, în comun cu 

furnizorii de rețele și/sau servicii publice 

de comunicații electronice, vor identifica 

și alte posibilități tehnice de realizare a 

comunicării dintre utilizatori și Serviciul 

112 (bazate pe soluții web, aplicații 

Se propune înlocuirea sintagmei „vor 

identifica" cu sintagma „pot identifica". 

Legii nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire 

la organizarea şi funcţionarea 

Serviciului naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112 („Legea 112") 

Se acceptă  
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suprapuse accesului la Internet etc.). nu impune asupra furnizorilor obligaţia 

de a „identifica şi alte posibilităţi 

tehnice de realizare a comunicării dintre 

utilizatori şi Serviciul 112 (bazate pe 

soluţii web, aplicaţii suprapuse 

accesului la Internet, etc.}'. Potrivit 

art.15 alin. (1) al Legii 112, 

„Furnizorii de reţele şi/sau servicii 

publice de comunicaţii electronice 

asigură in mod gratuit efectuarea 

apelurilor de urgenţă către numărul unic 

de urgenţă 112, inclusiv a apelurilor de 

la toate posturile telefon/ce publice cu 

plată, a apelurilor efectuate prin 

intermediul terminalelor telematice 

destinate persoanelor cu dizabilități de 

auz şi/sau vorbire”. Prin urmare, 

furnizorii au obligaţia de a asigura 

comunicarea dintre utilizatori şi 

Serviciul 112 doar prin intermediul 

apelurilor către numărul unic de urgenţă 

112. 

15.  La pct. 6. Conectarea Serviciului 112 cu 

reţelele publice de comunicații electronice 

din Republica Moldova, în vederea 

preluării apelurilor către numărul 112, se 

realizează prin intermediul reţelei publice 

de comunicații electronice a Furnizorului 

de tranzit. 

Cum am propus anterior în cadrul 

consultării preliminare a proiectelor în 

cauză, propunem înlocuirea 

sintagmei„reţelei publice de comunicaţii 

electronice” cu sintagma „reţelei 

publice de telefonie fixă” (conform 

deciziei adoptate în cadrul şedinţei 

privind implementarea Serviciului 

naţional unic pentru apelurile de urgenţă 

112 din 08.06.2016). 

Se acceptă   

16.  La pct. 64. Furnizorii de reţele și/sau 

servicii publice de comunicații electronice 

au obligaţia de a lua toate măsurile 

necesare pentru a asigura în mod 

neîntrerupt transmiterea către numărul 112 

Se propune excluderea sintagmei „prin 

alte mijloace de comunicaţii electronice 

(fax, SMS, MMS)'. Potrivit art. 15 alin. 

(1) al Legii 112, „Furnizorii de reţele 

şi/sau servicii publice de comunicaţii 

Se acceptă 

de 

principiu  

Art. 6, lit. b) din Legea 

nr.174/2014 prevede: 

”preluarea, înregistrarea 

automată şi procesarea 

apelurilor de urgenţă 
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a apelurilor de urgență, prin utilizarea, 

acolo unde este cazul, a serviciilor de 

tranzit comutat furnizate de Furnizorul de 

tranzit, inclusiv a apelurilor efectuate de la 

numerele active în reţeaua proprie pe baza 

unor acorduri de roaming, a apelurilor 

efectuate de la posturile telefonice publice 

cu plată și a apelurilor efectuate prin 

intermediul terminalelor telematice 

destinate persoanelor cu dezabilități de auz 

şi/sau vorbire, după caz, prin alte mijloace 

de comunicaţii electronice (fax, SMS, 

MMS), inclusiv de la terminale fără 

cartele SIM. 

electronice asigură in mod gratuit 

efectuarea apeluri/ apelurilor de urgenţă 

către numărul unic de urgenţă 112, 

inclusiv a apelurilor de la toate posturile 

telefonice publice cu plată, a apelurilor 

efectuate prin intermediul terminalelor 

telematice destinate persoanelor cu 

dizabilităţi de auz şi/sau vorbire”. Prin 

urmare, furnizorii au obligaţia de a 

asigura comunicarea dintre utilizatori şi 

Serviciul 112 doar prin intermediul 

apelurilor către numărul unic de urgenţă 

112. Mai mult ca atât, însuşi pct. 2 

prevede că „Prezentele Condiţii 

stabilesc modul de organizare a 

comunicaţiilor electronice necesare 

pentru asigurarea comunicării, prin 

intermediul apelurilor telefonice, dintre 

utl7izatorii de servicii publice de 

comunicaţii electronice (in continuare - 

utilizatori) şi Serviciu/ 112”. 

comunicate prin telefon, prin 

alte mijloace de comunicaţii 

electronice (inclusiv fax, 

SMS, MMS etc.) ori prin alte 

mijloace speciale” 

 

Astfel în rezultatul discuțiilor 

în cadrul Grupului de lucru s-

a convenit de a expune 

această prevedere în 

următoarea redacție: 

”Serviciul 112, în comun cu 

furnizorii de rețele și/sau 

servicii publice de 

comunicații electronice, pot 

identifica și alte posibilități 

tehnice de realizare a 

comunicării dintre utilizatori 

și Serviciul 112 (fax, SMS, 

MMS, bazate pe soluții web, 

aplicații prin Internet și/sau 

prin alte mijloace de 

comunicaţii electronice)”. 

17.  La pct. 65. Furnizorii de reţele și/sau 

servicii publice de comunicații electronice 

vor asigura prioritar primirea şi 

retransmiterea apelurilor de urgență către 

numărul 112, indiferent dacă aceste 

apeluri sînt iniţiate în reţeaua proprie sau 

în alte reţele publice de telefonie, inclusiv 

în cazul în care abonatul are sold negativ 

sau numărul este suspendat. 

După cum am propus anterior în cadrul 

consultării preliminare a proiectelor în 

cauză, propunem excluderea textului 

„indiferent dacă aceste apeluri sunt 

iniţiate in reţeaua proprie sau in alte 

reţele publice de telefonie'. Un furnizor 

nu poate retransmite apelurile către 

Serviciul 112 care sunt Iniţiate în alte 

reţele publice de telefonie decât reţeaua 

proprie. Legea 112 nu conţine asemenea 

normă. 

Se acceptă  

18.  La pct. 72. Serviciul 112 va 

implementa un sistem-pilot şi va coordona 

procedurile de testare în vederea 

propunem introducerea sintagmei „cu 

furnizorii de reţele şi/sau servicii 

publice de telefonie condiţiile' 

Se acceptă Pct.72 

Serviciul 112 va implementa 

un sistem-pilot şi va 
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remedierii eventualelor disfuncţionalităţi 

identificate cu privire la realizarea 

comunicațiilor electronice către/de la 

numărul 112, potrivit dispoziţiilor 

prezentelor Condiții. 

coordona cu furnizorii de 

reţele şi/sau servicii publice 

de telefonie procedurile….. 

19.  La pct. 74. Furnizorii de reţele și/sau 

servicii publice de telefonie au obligaţia 

de a participa la efectuarea testelor, în 

condiţiile stabilite de Serviciul 112, şi de a 

colabora la soluţionarea operativă a 

disfuncţionalităţilor şi incompatibilităţilor 

identificate cu privire la realizarea 

comunicațiilor electronice către/de la 

numărul 112. 

cum am propus anterior în cadrul 

consultării preliminare a proiectelor în 

cauză, propunem înlocuirea textului „in 

condiţiile stabilite de Serviciul 112” cu 

textul: 

„in condițiile convenite cu Serviciul 

112”. Conform pct. 72, „Serviciul 112 

va implementa un sistem-pilot şi va 

coordona procedurile de testare in 

vederea remedierii eventualelor 

disfuncţionalităţi identificate cu privire 

la realizarea comunicaţiilor electronice 

către/de la numărul 112, potrivit 

dispoz1fil1or prezentelor Condiţii'. De 

asemenea, potrivit pct.73 „Serviciul 112 

transmite furnizorilor de reţele şi/sau 

servicii publice de telefonie, pentru 

coordonare, calendarul implementării 

sistemului-pilot şi al efectuării 

proceduri/or de testare, conform Planul 

de acţiuni privind implementarea 

Serviciului naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 241din03 

martie 2016' . 

Serviciul 112 nu este împuternicit să 

stabilească norme cu caracter primar 

privind desfăşurarea afacerii. 

Se acceptă Pct.74: 

…..în condiţiile convenite cu 

Serviciul 112….. 

20.   Propunem introducerea unui punct nou, 

similar cu pct. 71 din proiectul supus 

consultării preliminare, care să aibă 

următorul cuprins:„Furnizorul de tranzit 

Se acceptă  
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nu va percepe tarife/plăţi de 

interconectare pentru serviciul de 

tranzitul comutat şi/sau terminarea 

apelurilor către numărul 112, oferit altor 

furnizori de reţele publice de telefonie'. 

Alţi furnizori de reţele publice de 

telefonie nu au dreptul să perceapă de la 

utilizatorii finali taxe pentru apelurile de 

urgenţă către numărul 112. Prin urmare, 

nici Furnizorul de tranzit nu ar trebui să 

perceapă plăţi de interconectare pentru 

serviciul de tranzitul comutat şi/sau 

terminarea apelurilor către numărul 112, 

oferit altor furnizori de reţele publice de 

telefonie. 
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La proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea Condiţiilor tehnice de transmitere a 

informaţiei de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 112 

Nr. 

d/r. 

Prevederea din proiect Recomandări parvenite Poziţia 

ANRCETI 

Argumentarea poziţiei 

ANRCETI 

 S.A. ”Moldcell”    

1.  Punctul 11 

Pentru transmiterea informaţiei de localizare 

primară, furnizorii de rețele și/sau servicii 

publice de comunicații electronice mobile vor 

utiliza cîmpul „Location Number” din 

mesajul IAM al sistemului de semnalizare pe 

canal comun nr. 7, componenta ISUP 

De exclus sintagma „sistemului de 

semnalizare pe canal comun nr. 7” fiindcă 

la transmiterea informaţiei despre 

localizare e nevoie de o realizare tehnică 

specială, care nu are loc prin protocoale de 

semnalizare. 

Se acceptă  

 

  

2.  Punctul 12 

Pentru transmiterea către Serviciul 112 a 

informației despre numărul de telefon de la 

care se efectuează apelul către numărul 112 și 

a codului de identificare a furnizorului care 

deservește numărul de telefon respectiv, 

furnizorii de rețele și/sau servicii publice de 

comunicații electronice mobile vor utiliza 

cîmpul „Calling Party Number” din mesajul 

IAM al sistemului de semnalizare pe canal 

comun nr. 7, componenta ISUP. 

Reglementarea respectivă este relevantă 

numai pentru ISUP, spre exemplu SIP are 

alţi parametri. Punctul necesită sa fie 

revizuit din punct de vedere tehnic. 

Se acceptă  

3.  Punctele 14, 30, 40 

Pct. 14. Orice alte informaţii necesare pentru 

determinarea localizării terminalului 

apelantului în rețelele publice de comunicații 

electronice mobile, precum şi caracteristicile 

cîmpurilor incluse în baza de date prevăzută 

la pct. 13 din prezentele Condiții vor fi 

stabilite de către Serviciul 112 de comun 

acord cu furnizorii de reţele și/sau servicii 

publice de comunicații electronice mobile. 

Pct.30. Alte informaţii necesare pentru 

determinarea localizării terminalului 

apelantului în rețelele publice de telefonie 

fixă, precum şi caracteristicile cîmpurilor 

Solicităm excluderea acestor puncte, 

fiindcă contravin tehnicii legislative şi art. 

14 (al. 1) Legii 174/2014 Agenţia este 

unica autoritate care stabileşte condiţiile 

tehnice de realizare a comunicaţiilor şi 

acestea nu pot fi prevăzute prin careva 

acorduri comune. 

Totodată, conform art. 15 al 3 al Legii 

174/2014 condiţiile tehnice de transmitere 

a informaţiei cu privire la localizare 

urmează a fi coordonate cu CNPDCP. 

Se acceptă 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă  

parțial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din pct. 30 s-a exclus 

sintagma: ”Alte 

informaţii necesare 

pentru determinarea 

localizării terminalului 

apelantului în rețelele 

publice de telefonie fixă, 



14 
 

incluse în baza de date prevăzută la pct.29 din 

prezentele Condiții vor fi stabilite de către 

Serviciul 112 de comun acord cu furnizorii de 

reţele publice de comunicații electronice fixe 

sau bazate pe tehnologia VoIP. Dacă o 

anumită adresă nu include careva din 

cîmpurile enumerate (blocul, apartamentul 

etc.) sau dacă adresa indicată în baza de date a 

furnizorului nu include careva din cîmpurile 

enumerate (scara, etajul etc.), aceste cîmpuri 

vor fi marcate cu semnul „-”. 

Pct.40. Alte informații necesare pentru 

determinarea identității apelantului, precum și 

caracteristicile cîmpurilor ce conțin 

informațiile prevăzute la pct.39 din prezentele 

Condiții vor fi stabilite de către Serviciul 112 

în comun cu furnizorii de rețele și/sau servicii 

publice de comunicații electronice mobile, 

fixe sau bazate pe tehnologia VoIP. Dacă o 

anumită adresă nu include careva din 

câmpurile enumerate (blocul, apartamentul, 

etc.) sau dacă adresa indicată în baza de date a 

furnizorului nu include careva din câmpurile 

enumerate (scara, etajul, etc.), aceste câmpuri 

vor fi marcate cu semnul „-”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă  

parțial 

precum şi” 

 

 

 

 

 

 

 

Din pct. 40 s-a exclus 

sintagma: ”Alte 

informații necesare 

pentru determinarea 

identității apelantului, 

precum și caracteristicile 

cîmpurilor ce conțin 

informațiile prevăzute la 

pct.Error! Reference 

source not found. din 

prezentele Condiții vor 

fi stabilite de către 

Serviciul 112 în comun 

cu furnizorii de rețele 

și/sau servicii publice de 

comunicații electronice 

mobile, fixe sau bazate 

pe tehnologia VoIP.” 

4.  Punctele 22 și 34 

Pct. 22. Pe baza informației de localizare 

primară parvenite de la furnizorul de rețele 

și/sau servicii de comunicații electronice 

mobile în momentul conectării apelului către 

numărul 112, Serviciul 112 va efectua o 

interogare a bazei de date prevăzute la pct.13 

din prezentele Condiții și, în rezultatul 

prelucrării datelor disponibile în cadrul 

sistemului informațional automatizat al 

acestuia, va obține informația despre 

Conform art. 15 al 3 al Legii 174/2014 

informaţia de localizare se transmite către 

serviciul 112, şi nu se interoghează de 

acesta.  

Propunem de exclus prevederile cu privire 

la interogare ca fiind contradictorii Legii. 

Se acceptă În rezultatul conlucrării 

în cadrul Grupului de 

lucru prevederile  

acestor puncte au fost  

modificate și expuse în 

următoarea redacție: 

 

În scopul localizării 

geografice a apelurilor 

primite la numărul 112, 

furnizorii de rețele și 
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localizarea geografică a echipamentului 

terminal al utilizatorului de telefonie mobilă 

apelant, împreună cu toate caracteristicile 

suplimentare existente în baza de date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

servicii publice de 

telefonie mobilă 

transmit, prin 

intermediul canalelor 

directe dedicate 

securizate, Serviciului 

112, în termen de 20 de 

zile de la data solicitării 

inițiale a acestuia, datele 

privind acoperirea 

estimativă a reţelei sale 

de telefonie mobilă (per 

celulă/per sector de 

celulă), pentru 

tehnologiile 2G, 3G şi 

alte tehnologii utilizate 

pentru furnizarea de 

servicii voce, conform 

definiţiei acoperirii 

prevăzute de Condiţiile 

speciale tip de licenţă 

pentru utilizarea 

frecvenţelor/canalelor 

radio respective, în 

format vectorial de date, 

specifice sistemului 

informațional geografic 

(GIS - Geographical 

Information System). 

Ulterior, în termen de 10 

zile de la încheierea 

fiecărei luni 

calendaristice, furnizorii 

de rețele și servicii 

publice de telefonie 

mobilă transmit 

Serviciului 112, în 
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Pct.34. Pe baza informației de localizare, 

transmise de furnizor în momentul conectării 

apelului către numărul 112, Serviciul 112 va 

efectua o interogare a bazei de date prevăzute 

la pct.29 din prezentele Condiții, obținând 

informațiile despre adresa fizică de instalare a 

punctului terminal al rețelei publice de 

comunicații electronice fixe din care a fost 

inițiat apelul. 

același mod, datele 

actualizate privind 

acoperirea estimativă a 

reţelei sale de telefonie 

mobilă, care să 

incorporeze toate 

modificările survenite în 

aceste date pe parcursul 

lunii precedente. 

 

Identitatea liniei 

apelante va fi asociată 

cu adresa fizică de 

instalare a punctului 

terminal al rețelei, 

inclusă în baza de date a 

propriilor abonați 

prevăzută la art. 15 

alin.(4) din Legea cu 

privire la organizarea şi 

funcţionarea Serviciului 

naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112 

nr.174 din 25 iulie 2014. 

 

5.  Punctul 36  

Furnizorii de servicii și/sau rețele publice de 

comunicații electronice mobile, fixe sau 

bazate pe tehnologia VoIP sînt obligați să 

asigure accesul în mod gratuit și în timp real a 

Serviciului 112 la baza de date de identificare 

ale propriilor abonați apelanți la numărul 112. 

Accesul va fi realizat prin intermediul 

canalelor de date securizate, conform 

modalității stabilite de comun acord între 

furnizori și Serviciul 112. 

A se exclude sintagma „în timp real”, 

fiindcă bazele de date se transmit o dată în 

lună, şi numai informaţia cu privire la 

localizare se transmite în timp real. 

Contravine art. 15(3) al Legii. 

Nu se 

acceptă 

Prevederea este expusă 

în strictă conformitate cu 

alin (2), art. 15 din 

Legea cu privire la 

organizarea şi 

funcţionarea Serviciului 

naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112 

nr. 174 din 25.07.2014 

(Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 

2014, nr.231-237, art. 
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533) (Legea nr. 

174/2014) și este 

conformă cerințelor 

cadrului comunitar de 

reglementare.  

Directiva 2002/22/CE, 

art. 26, (5) prevede că 

Statele membre se 

asigură că întreprinderile 

respective pun la 

dispoziție, în mod 

gratuit, informații 

privind localizarea 

apelantului 

autorității care tratează 

apelurile de urgență 

imediat ce apelul a ajuns 

la acea autoritate. 

 ”StarNet” SRL    

6.  Pct. 30, 33, 36 

Pct. 30. Alte informaţii necesare pentru 

determinarea localizării terminalului 

apelantului în rețelele publice de telefonie 

fixă, precum şi caracteristicile cîmpurilor 

incluse în baza de date prevăzută la pct.29 din 

prezentele Condiții vor fi stabilite de către 

Serviciul 112 de comun acord cu furnizorii de 

reţele publice de comunicații electronice fixe 

sau bazate pe tehnologia VoIP. Dacă o 

anumită adresă nu include careva din 

cîmpurile enumerate (blocul, apartamentul, 

etc.) sau dacă adresa indicată în baza de date a 

furnizorului nu include careva din cîmpurile 

enumerate (scara, etajul, etc.), aceste cîmpuri 

vor fi marcate cu semnul „-”. 

Pct. 33. Bazele de date prevăzute la pct.29 din 

prezentele Condiții vor fi actualizate de 

Nu conțin un grad suficient de 

previzibilitate în ceea ce privește 

sintagmele: “vor fi stabilite de către 

Serviciul 112 de comun acord cu 

furnizorii”, “conform modalității stabilite 

de comun acord între furnizori (…) și 

Serviciul 112”, “conform modalității 

stabilite de comun acord între furnizori și 

Serviciul 112”. 

Atragem atenția că punctele date se referă 

la modalitatea și volumul de transmitere a 

informațiilor către Serviciul 112, care și 

este obiectul propriu-zis al Hotărîrii 

examinate. 

Astfel, considerăm oportun a indica expres 

modalitatea și volumul informațiilor, pe 

care urmează să le transmită furnizorii 

către Serviciul 112, sau a comasa toate 

Se acceptă  
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fiecare furnizor de reţele publice de 

comunicații electronice fixe sau bazate pe 

tehnologia VoIP pînă la data de 25 a fiecărei 

luni sau mai frecvent, dacă apar modificări 

majore ale informaţiilor conţinute, prin 

retransmiterea integrală a bazei de date în 

format electronic sau prin transmiterea 

informației de actualizare a bazelor de date 

prin intermediul canalelor de date securizate, 

conform modalității stabilite de comun acord 

între furnizorii de rețele și/sau servicii publice 

de comunicații electronice fixe sau bazate pe 

tehnologia VoIP și Serviciul 112. 

Pct.36.  Furnizorii de servicii și/sau rețele 

publice de comunicații electronice mobile, 

fixe sau bazate pe tehnologia VoIP sînt 

obligați să asigure accesul în mod gratuit și în 

timp real a Serviciului 112 la baza de date de 

identificare ale propriilor abonați apelanți la 

numărul 112. Accesul va fi realizat prin 

intermediul canalelor de date securizate, 

conform modalității stabilite de comun acord 

între furnizori și Serviciul 112. 

prevederile respective într-un Regulament 

(privind aspectele tehnice) privind 

modalitatea de transmitere a informației și 

procedurile tehnice/practice (cu indicarea 

expresă în textul Hotărîrii examinate a 

acestui fapt). 

 

 

 

7.  Pct.32. Bazele de date prevăzute la pct.29 din 

prezentele Condiții se administrează de către 

furnizorii de reţele și/sau servicii publice de 

comunicații electronice fixe sau bazate pe 

tehnologia VoIP, în format TXT, utilizînd ca 

separator de cîmpuri simbolul „#”. 

Pct. 41. Bazele de date prevăzute la pct.36 și 

pct.38 din prezentele Condiții se 

administrează de către furnizorii de rețele 

și/sau servicii publice de comunicații 

electronice, în format TXT, utilizînd ca 

separator de cîmpuri simbolul „#”, cu 

respectarea dispozițiilor pct.39 și pct.40 din 

prezentele Condiții. 

Considerăm că transmiterea datelor 

necriptate, în format txt., nu asigură un 

nivel suficient de securitate. 

Optăm pentru stabilirea unei interconectări 

de tip realtime, bazat pe web service 

(SOAP sau RESTfull). Astfel încât 

Serviciul 112 va putea accesa în oricare 

moment informația din bazele de date, iar 

furnizorii vor putea monitoriza accesul la 

datele cu caracter personal. 

Se acceptă  

 

 

Prevederea dată a fost 

modificată și expusă în 

redacția: 

Serviciul 112 obţine 

informaţia privind 

rețeaua de telefonie fixă 

sau bazată pe telefonia 

VoIP, din care este 

inițiat apelul din baza de 

date centralizată de 

referinţă, pusă la 

dispoziţie de 

administratorul bazei de 
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date centralizate pentru 

implementarea şi 

realizarea portabilităţii 

numerelor prin interfaţa 

Service Oriented 

Architecture Protocol 

(SOAP), utilizând 

protocoale Hypertext 

Transfer Protocol Secure 

(HTTPS) sau File 

Transfer Protocol (FTP). 

 

8.  Pct. 33 Bazele de date prevăzute la pct.29 din 

prezentele Condiții vor fi actualizate de 

fiecare furnizor de reţele publice de 

comunicații electronice fixe sau bazate pe 

tehnologia VoIP pînă la data de 25 a fiecărei 

luni sau mai frecvent, dacă apar modificări 

majore ale informaţiilor conţinute, prin 

retransmiterea integrală a bazei de date în 

format electronic sau prin transmiterea 

informației de actualizare a bazelor de date 

prin intermediul canalelor de date securizate, 

conform modalității stabilite de comun acord 

între furnizorii de rețele și/sau servicii publice 

de comunicații electronice fixe sau bazate pe 

tehnologia VoIP și Serviciul 112. 

Nu este clar ce se are în vedere prin 

„modificări majore”. Solicităm a indica 

expres, modificarea a ce procent din datele 

transmise (sau număr de utilizatori), 

constituie o modificare majoră. 

De asemenea, nu este clar ce se are în 

vedere prin noțiunea de „canalelor de date 

securizate”. A indica expres care este 

această modalitate. (A se vedea, de 

asemenea, și comentariul de la punctul 

precedent din prezentele Recomandări) 

 

Se acceptă  Prevederea dată a fost 

modificată și expusă în 

redacția: 

 

Identitatea liniei 

apelante va fi asociată 

cu adresa fizică de 

instalare a punctului 

terminal al rețelei, 

inclusă în baza de date a 

propriilor abonați 

prevăzută la art. 15 

alin.(4) din Legea cu 

privire la organizarea şi 

funcţionarea Serviciului 

naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112 

nr.174 din 25 iulie 2014. 

 

9.   Rugăm clarificarea următoarelor aspecte: 

• Obligația de furnizare a bazelor de date 

reglementată de pct. 28, 29 și, respectiv, 

pct. 38, 39 – constituie o obligație unică? 

• În cazul în care furnizorul își onorează 

obligația de a asigura accesul în timp real 

Se acceptă  Prevederea dată a fost 

modificată și expusă în 

redacția: 

 

Identitatea liniei 

apelante va fi asociată 
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la baza de date, conform reglementării din 

pct. 36, acesta este scutit de prezentarea 

bazei de date în format txt. Conform pct. 

28 și 38? 

• Prezentarea informației în format API 

este suficientă pentru asigurarea obligației 

de prezentare a informației în timp real? 

cu adresa fizică de 

instalare a punctului 

terminal al rețelei, 

inclusă în baza de date a 

propriilor abonați 

prevăzută la art. 15 

alin.(4) din Legea cu 

privire la organizarea şi 

funcţionarea Serviciului 

naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112 

nr.174 din 25 iulie 2014. 

 

10.  Pct. 46 Furnizorii de rețele și/sau servicii 

publice de comunicații electronice vor crea 

condiții tehnice pentru Serviciul 112 de a 

putea identifica în timp real furnizorul din 

rețeaua cărui se efectuează apelul către 

numărul 112. În acest scop în mesajele de 

semnalizare va fi inserat codul de identificare 

a furnizorului din rețeaua căruia este efectuat 

apelul, în condițiile stabilite de Sistemul 112 

după consultarea furnizorilor. 

Considerăm oportun de a indica expres 

care sunt aceste “condiții tehnice”, pe care 

urmează să le asigure furnizorii. 

Se acceptă 

de principiu  

Pct. 46  a fost modificat 

….. stabilite de Sistemul 

112 de comun acord cu 

furnizorii. 

 

 S.A. „Moldtelecom”    

11.  La pct.3, subbpct.6) PNN – Planul Național 

de Numerotare aprobat prin Ordinul 

Ministerului Tehnologiilor Informaționale și 

Comunicațiilor nr.15 din 04 martie 2010 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr.78-80, art.298). 

propunem completarea acestuia la sfârşit 

cu sintagma „cu completările şi 

modificările ulterioare”. 

 

Se acceptă  

12.  Pct. 11. Pentru transmiterea informaţiei de 

localizare primară, furnizorii de rețele și/sau 

servicii publice de comunicații electronice 

mobile vor utiliza cîmpul „Location Number” 

din mesajul IAM al sistemului de semnalizare 

pe canal comun nr. 7, componenta ISUP. 

Mijloacele tehnice ale reţelei mobile, 

utilizate de compania noastră, nu permit 

transmiterea informaţiei de localizare 

primară prin mesajul IAM al sistemului de 

semnalizare SS7 

Se acceptă  

 

Prevederile respective 

au fost modificate și 

expuse în redacția: 

Furnizorii de rețele 

și/sau servicii publice de 

telefonie mobilă 

transmit Serviciului 112 
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identitatea liniei 

apelante prin sistemul de 

semnalizare, iar CGI - 

prin canale directe 

dedicate securizate, în 

momentul conectării 

apelului către numărul 

112. 

Identitatea liniei 

apelante se expediază 

Serviciului 112 de către 

furnizorul de rețele și 

servicii de telefonie fixă 

sau bazate pe tehnologia 

VoIP prin sistemul de 

semnalizare în 

momentul conectării 

apelului către numărul 

112. 

 

13.  Pct. 12. Pentru transmiterea către Serviciul 

112 a informației despre numărul de telefon 

de la care se efectuează apelul către numărul 

112 și a codului de identificare a furnizorului 

care deservește numărul de telefon respectiv, 

furnizorii de rețele și/sau servicii publice de 

comunicații electronice mobile vor utiliza 

cîmpul „Calling Party Number” din mesajul 

IAM al sistemului de semnalizare pe canal 

comun nr. 7, componenta ISUP. 

Ce se subînţelege prin „cod de identificare 

al furnizorului” – cod de rutare din blocul 

17xx sau codul punctului de semnalizare? 

Este necesară precizare. 

 

Se acceptă   

14.  Pct. 18. Furnizorii de reţele și/sau servicii 

publice de comunicații electronice mobile 

realizează şi administrează baza de date 

prevăzută la pct.13 din prezentele Condiții în 

format TXT, utilizînd ca separator de cîmpuri 

simbolul „#”. 

se propune substituirea sintagmei 

„realizează şi administrează baza de date” 

cu cuvintele „asigură disponibilitatea 

informaţiei” - considerăm că este dreptul 

fiecărui furnizor să decidă asupra 

formatului administrării propriilor baze de 

date, iar prezentarea acestora Serviciului 

Se acceptă  Prevederea a fost  

modificată și expusă în 

redacția: 

În scopul localizării 

geografice a apelurilor 

primite la numărul 112, 

furnizorii de rețele și 
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112 trebuie asigurată în formatul stabilit în 

documentul respectiv 

servicii publice de 

telefonie mobilă 

transmit, prin 

intermediul canalelor 

directe dedicate 

securizate, Serviciului 

112, în termen de 20 de 

zile de la data solicitării 

inițiale a acestuia, datele 

privind acoperirea 

estimativă a reţelei sale 

de telefonie mobilă (per 

celulă/per sector de 

celulă), pentru 

tehnologiile 2G, 3G şi 

alte tehnologii utilizate 

pentru furnizarea de 

servicii voce, conform 

definiţiei acoperirii 

prevăzute de Condiţiile 

speciale tip de licenţă 

pentru utilizarea 

frecvenţelor/canalelor 

radio respective, în 

format vectorial de date, 

specifice sistemului 

informațional geografic 

(GIS - Geographical 

Information System). 

15.  Pct. 19. În cazul apelurilor de urgență în curs 

de soluționare, la solicitarea Serviciului 112, 

furnizorii de rețele și/sau servicii publice de 

comunicații electronice mobile au obligația de 

a pune la dispoziția acestuia orice informații 

pe care le dețin sau pe care le pot obține prin 

utilizarea sistemelor și echipamentelor din 

rețea, pentru determinarea cît mai exactă a 

se propune completarea acestui punct la 

sfârşit cu textul: „în limita posibilităţilor”. 

Se acceptă  A fost exclusă 

prevederea respectivă 
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localizării terminalului apelantului 

16.  Pct. 20. Suplimentar față de informația de 

localizare primară, furnizorii de rețele și/sau 

servicii publice de comunicații electronice 

mobile au obligația de a lua toate măsurile 

necesare astfel încît să permită transmiterea, 

către Serviciul 112, în maxim 20 de secunde 

de la momentul inițierii apelului către 

numărul 112, a informației de localizare 

conținînd latitudinea și longitudinea care 

caracterizează poziția geografică în care se 

află echipamentul terminal al apelantului, cel 

puțin pentru apelurile inițiate de pe terminale 

mobile inteligente (de tip smartphone), 

inclusiv în cazul comunicațiilor electronice 

bazate pe tehnologiile VoLTE și VoWiFi. 

propunem excluderea acestui punct, 

deoarece furnizorii nu controlează 

terminalele utilizatorilor 

Se acceptă  Prevederea dată a fost 

modificată în rezultatul 

discuțiilor în cadrul 

Grupului de lucru și 

expusă în redacția: 

Prevederile cap. II din 

prezentele Condiţii nu se 

aplică serviciului public 

de telefonie bazat pe 

tehnologia VoWiFi. 

Furnizorul de rețele 

și/sau servicii publice de 

telefonie mobilă, care 

doreşte să ofere 

asemenea serviciu, va 

coordona, în prealabil, 

cu Serviciul 112 soluția 

tehnică de localizare a 

terminalului apelantului 

în cazul utilizării unui 

asemenea serviciu. 

17.  Pct. 32. Bazele de date prevăzute la pct.29 din 

prezentele Condiții se administrează de către 

furnizorii de reţele și/sau servicii publice de 

comunicații electronice fixe sau bazate pe 

tehnologia VoIP, în format TXT, utilizînd ca 

separator de cîmpuri simbolul „#”. 

se propune substituirea sintagmei 

„realizează şi administrează baza de date” 

cu cuvintele „asigură disponibilitatea 

informaţiei” – argumentarea este descrisă 

mai sus 

Nu se 

acceptă  

Prevederea dată a fost 

exclusă 

18.  Pct. 36. Furnizorii de servicii și/sau rețele 

publice de comunicații electronice mobile, 

fixe sau bazate pe tehnologia VoIP sînt 

obligați să asigure accesul în mod gratuit și în 

timp real a Serviciului 112 la baza de date de 

identificare ale propriilor abonați apelanți la 

numărul 112. Accesul va fi realizat prin 

intermediul canalelor de date securizate, 

se propune excluderea acestui punct, 

deoarece aceasta contravine pct. 21 şi pct. 

33 potrivit cărora bazele de date se 

transmit Serviciului 112 şi vor fi 

actualizate periodic 

Se acceptă Prevederea dată a fost 

modificată în rezultatul 

discuțiilor în cadrul 

Grupului de lucru și 

expusă în redacția: 

Identitatea liniei 

apelante va fi asociată 

cu adresa fizică de 
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conform modalității stabilite de comun acord 

între furnizori și Serviciul 112. 

instalare a punctului 

terminal al rețelei, 

inclusă în baza de date a 

propriilor abonați 

prevăzută la art. 15 

alin.(4) din Legea cu 

privire la organizarea şi 

funcţionarea Serviciului 

naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112 

nr.174 din 25 iulie 2014. 

 

19.  Pct. 39, subpct. 6) în cazul serviciilor de 

telefonie mobilă, codul IMEI al terminalului 

utilizat;  

 

 

 

 

Pct. 39, subpct. 7) adresa domiciliului 

abonatului persoană fizică, respectiv adresa 

sediului abonatului persoană juridică, care va 

conține următoarele cîmpuri: 

propunem de exclus, deoarece codul IMEI 

este valabil doar în momentul efectuării 

apelului si nu poate fi definitiv legat de un 

abonat, un număr sau un operator. IMEI 

identifică dispozitivul şi nu numărul 

abonatului sau furnizorul; 

 

informaţiile referitoare la domiciliul/sediul 

abonatului sunt cele obţinute de la abonat 

la momentul semnării contractelor de 

furnizare a serviciilor de comunicaţii 

electronice. În această ordine de idei, 

propunem ca informaţiile stabilite în acest 

alineat să fie preluate de la alte instituţii 

abilitate 

Se acceptă 

 

 

 

 

 

 

Nu se 

acceptă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schimbul de nume și 

responsabilități este de 

competența Furnizorilor 

20.  Pct.41. Bazele de date prevăzute la pct.36 și 

pct.38 din prezentele Condiții se 

administrează de către furnizorii de rețele; 

Bazele de date prevăzute la pct.36 și pct.38 

din prezentele Condiții utilizînd ca separator 

de cîmpuri simbolul „#”, cu respectarea 

dispozițiilor pct.39 și pct.40 din prezentele 

Condiții. 

se propune de exclus, pentru că repetă 

clauzele stipulate în punctele 18 şi 32 

Se acceptă  

21.  Pct. 43. Bazele de date prevăzute la 

pct.36 din prezentele Condiții vor fi 

se propune completarea la sfârşit cu 

sintagma „cu excepţia cazurilor prevăzute 

Se acceptă Prevederea dată a fost 

exclusă 
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actualizate în regim real, iar disponibilitatea 

anuală a acestora nu va fi mai mică de 99,9%, 

calculată începînd cu prima zi a fiecărui an 

calendaristic. Disponibilitatea va fi 

determinată ca diferența dintre perioada 

anului calendaristic și perioada totală de 

indisponibilitate raportată la perioada anului 

calendaristic, multiplicată la 100%. 

la pct. 38”. 

22.  Pct.44. Bazele de date prevăzute la pct.38 din 

prezentele Condiții vor fi duplicate și 

actualizate pînă la data de 25 a fiecărei luni 

sau mai frecvent, dacă apar modificări majore 

ale informațiilor conținute, prin retransmiterea 

integrală a bazei de date în format electronic 

sau prin transmiterea informației de 

actualizare a bazelor de date prin intermediul 

canalelor de date securizate, conform 

modalității stabilite de comun acord între 

furnizorii de rețele publice de telefonie fixă și 

Serviciul 112. 

nu este clar scopul duplicităţii bazei de 

date 

Se acceptă  Prevederea dată a fost 

exclusă 

23.  Pct. 48. Bazele de date puse la 

dispoziție de furnizorii de rețele și/sau servicii 

publice de comunicații electronice în vederea 

obținerii informațiilor despre localizarea 

geografică și de identificare a apelanților sînt 

centralizate și exploatate unitar de Serviciul 

112. 

nu este clară sintagma „exploatate unitar 

de Serviciul 112”, de aceea propunem 

substituirea cuvântului „unitar” cu 

„exclusiv” 

Se acceptă  

 ”Arax-Impex”SRL    

24.   Lipsește descrierea procesului de primire a 

datelor din bazele de date ale furnizorilor, 

ce protocoale vor fi utilizate pentru 

interogarea bazei de date în timp real, 

termenul de răspuns, cerințele de 

securizare etc. 

Solicităm completarea proiectului cu 

condiții tehnice minime de acces și 

interconectare a sistemelor informaționale 

Se acceptă 

 

Prevederea dată  a fost 

modificată  și expusă în 

redacția: 

Serviciul 112 obţine 

informaţia privind 

rețeaua de telefonie fixă 

sau bazată pe telefonia 

VoIP, din care este 

inițiat apelul din baza de 
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a furnizorilor cu Serviciul 112 date centralizată de 

referinţă, pusă la 

dispoziţie de 

administratorul bazei de 

date centralizate pentru 

implementarea şi 

realizarea portabilităţii 

numerelor prin interfaţa 

Service Oriented 

Architecture Protocol 

(SOAP), utilizând 

protocoale Hypertext 

Transfer Protocol Secure 

(HTTPS) sau File 

Transfer Protocol (FTP). 

 

25.  Pct.29.  Furnizorii de reţele și/sau 

servicii publice de comunicații electronice 

fixe sau bazate pe tehnologia VoIP au 

obligaţia de a pune în mod gratuit la 

dispoziţia Serviciului 112, în termen de 10 

zile lucrătoare de la data solicitării inițiale a 

acestuia, o bază de date ce va conţine 

numerele de telefon asociate cu adresele 

punctelor terminale ale rețelei unde este 

furnizat serviciul public de telefonie. 

Informaţiile din baza de date vor fi structurate 

pe cîmpuri, în ordinea următoare: 

Se propune următoare formulare: 

”Furnizorii de reţele și/sau servicii publice 

de comunicații electronice fixe sau bazate 

pe tehnologia VoIP au obligaţia de a 

asigura în mod gratuit accesul în timp real 

a Serviciului 112 la bază de date a 

abonaților proprii ce va conţine numerele 

de telefon asociate cu adresele punctelor 

terminale ale rețelei unde este furnizat 

serviciul public de telefonie și informațiile 

de identificare a abonatului.” 

Se acceptă Prevederea dată  a fost 

modificată  și expusă în 

redacția: 

Identitatea liniei 

apelante menționate în 

pct.10 din prezentele 

Condiții va fi asociată cu 

adresa fizică de instalare 

a punctului terminal al 

rețelei, inclusă în baza 

de date a propriilor 

abonați prevăzută la art. 

15 alin.(4) din Legea cu 

privire la organizarea şi 

funcţionarea Serviciului 

naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112 

nr.174 din 25 iulie 2014 

26.   Se propune includerea a Pct.29¹ cu  

următoarea formulare: 

”Furnizorii de reţele și/sau servicii publice 

Nu se 

acceptă  

Prevederile respective  

au fost modificate  

A se vedea pct. 25 de 
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de comunicații electronice fixe sau bazate 

pe tehnologia VoIP care nu au posibilități 

tehnice de a asigura accesul în timp real la 

baza de date a abonaților proprii va 

transmite în mod gratuit Serviciului 112 o 

bază de date ce va conţine numerele de 

telefon asociate cu adresele punctelor 

terminale ale rețelei unde este furnizat 

serviciul public de telefonie și informațiile 

de identificare a abonatului 

mai sus 

27.   Se propune includerea Pct.29² cu 

următoarea formulare: 

”Informaţiile din baza de date a abonaților 

proprii vor fi structurate pe câmpuri, în 

ordinea următoare”: 

Nu se 

acceptă 

Prevederile respective  

au fost modificate  

A se vedea  pct. 25 de 

mai sus 

 ÎM ”Orange Moldova” SA     

28.  La pct. 3(2),  cod naţional de destinaţie – 

secvenţă de cifre de lungimi variabile, care 

oferă informaţii privind aria geografică în 

care este situat punctul terminal al rețelei; 

La pct. 3(2), propunem completarea la 

sfârşit cu sintagma „de telefonie fixă sau 

bazată pe tehnologia VoIP”. Codul 

naţional de destinaţie se aplică doar în 

numerele geografice, utilizate doar în 

reţele de telefonie fixă sau bazată pe 

tehnologia VoIP. 

Se acceptă Pct. 3 (2)….punctul 

terminal al rețelei de 

telefonie fixă sau bazată 

pe tehnologia VoIP; 

29.  La pct. 6. Furnizorii de reţele și/sau 

servicii publice de comunicații electronice 

mobile sînt obligaţi în mod gratuit să asigure 

expedierea către Serviciul 112 a informaţiei 

privind localizarea primară a terminalului 

apelantului, în momentul conectării apelului 

către numărul 112, indiferent de tipul rețelei, 

de tehnologia sau echipamentul terminal 

utilizat, de modalitatea de plată a serviciilor, 

chiar și în cazul în care abonatul are sold 

negativ sau numărul este suspendat sau în 

cazul în care furnizorul apelantului nu are 

acoperire în zona respectivă, sau terminalul 

apelantului nu conține o cartelă SIM 

propunem excluderea sintagmei „tipul 

reţele/' . Acest punct prevede expres că 

obligaţia conţinută în el revine doar 

„furnizorilor de reţele şi/sau servicii 

publice de comunicaţii electronice mobile' 

Se acceptă  
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funcțională, pentru toate categoriile de apeluri 

ce au ca destinație numărul 112, inclusiv de la 

numere portate în rețeaua proprie și de la 

numere active în rețeaua proprie pe baza unor 

acorduri de roaming. 

30.  La pct. 9. Furnizorii de rețele și/sau 

servicii publice de comunicații electronice 

mobile vor transmite apelurile către Serviciul 

112, conținînd, în mesajele aferente 

sistemului de semnalizare, inclusiv informația 

de localizare primară, informația despre 

numărul de telefon de la care se efectuează 

apelul către numărul 112 în cazul utilizării în 

terminalul apelantului a unei cartele SIM 

funcționale, precum și, după caz, codul de 

identificare al furnizorului care deservește 

numărul de la care se efectuează apelul, prin 

rețeaua S.A. „Moldtelecom”, în calitate de 

furnizor de tranzit, care are obligația de a 

transmite aceste informații către Serviciul 

112, fără a le modifica. 

propunem excluderea sintagmei 

„informaţia de localizare primara”: 

 

i. Apelurile propriu-zise nu conţin 

informaţia privind localizarea primară a 

terminalului apelantului. Asemenea 

informaţie se transmite pe canale/interfeţe 

dedicate. 

 

ii. Conform anexei nr. 1 la Cerinţele 

faţă de asigurarea securităţii datelor cu 

caracter personal a prelucrarea acestora în 

cadrul sistemelor informaţionale de date cu 

caracter personal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1123 din 14.12..2010, 

datele de geolocalizare ale abonaţilor 

mobili reprezintă date cu caracter personal 

şi sunt extrem de sensibile din punct de 

vedere comercial. Transmiterea acestor 

date către Serviciul 112 prin Intermediul 

Moldtelecom îi va permite acestuia să aibă 

acces la datele de geolocallzare ale 

abonaţilor concurenţilor săi şi să le 

utilizeze în scopuri comerciale proprii, 

beneficiind astfel de un avantaj competitiv 

exclusiv. Totodată, dezvăluirea acestor 

date către terţi, precum Moldtelecom, 

încalcă art.5 al Legii nr. 133 din 

08.07.2011, potrivit căreia prelucrarea 

acestor date fără consimţământul 

subiectului acestor date nu se admite. 

 

Se acceptă  
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iii. Furnizorii de comunicaţii mobile 

trebuie să aibă posibilitatea să organizeze 

canale/interfeţe dedicate directe pentru 

transmiterea acestei informaţii către 

Serviciul 112, protejându-le astfel de 

concurent (Furnizorul de tranzit). Mai 

mult, transmiterea informaţiilor despre 

numerele de telefon şi identitatea 

abonaţilor mobili prin sistemul de 

semnalizare pe canal comun nr.7 nu este 

posibilă din punct de vedere tehnic. Prin 

urmare, prezentele condiţii nu trebuie să 

impună un anumit canal/interfaţă pentru 

transmiterea informaţiei, dar să lase părţile 

să convină asupra unui asemenea 

canal/interfeţe. 

31.  La pct. 10. În cazul încheierii, în condițiile 

legislației în vigoare, de către Serviciul 112 a 

acordurilor de interconectare directă cu 

oricare dintre furnizorii de rețele și/sau 

servicii publice de comunicații electronice 

mobile, cei din urmă vor transmite apelurile 

direct către Serviciul 112 conținînd, în 

mesajele aferente sistemului de semnalizare, 

inclusiv informația de localizare primară, 

informația despre numărul de telefon de la 

care se efectuează apelul în cazul utilizării în 

terminalul apelantului a unei cartele SIM 

funcționale, precum și, după caz, codul de 

identificare al furnizorului care deservește 

numărul de telefon de la care se efectuează 

apelul. 

propunem excluderea sintagmei 

„informaţia de localizare primară'. 

Apelurile propriu-zise nu conţin informaţia 

privind localizarea primară a terminalului 

apelantului. Asemenea informaţie se 

transmite pe canale/interfeţe dedicate. 

Se acceptă  

32.  La pct. 11. Pentru transmiterea informaţiei 

de localizare primară, furnizorii de rețele 

și/sau servicii publice de comunicații 

electronice mobile vor utiliza cîmpul 

„Location Number” din mesajul IAM al 

propunem introducerea sintagmei „prin 

sistemul de semnalizare pe canal comun 

nr. 7, dacă este cazul' după cuvântul 

„primară', deoarece părţile pot să convină 

asupra transmiterea informaţiei prin alte 

Se acceptă  
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sistemului de semnalizare pe canal comun nr. 

7, componenta ISUP. 

protocoale de semnalizare avansate. 

33.  La pct. 12. Pentru transmiterea către 

Serviciul 112 a informației despre numărul de 

telefon de la care se efectuează apelul către 

numărul 112 și a codului de identificare a 

furnizorului care deservește numărul de 

telefon respectiv, furnizorii de rețele și/sau 

servicii publice de comunicații electronice 

mobile vor utiliza cîmpul „Calling Party 

Number” din mesajul IAM al sistemului de 

semnalizare pe canal comun nr. 7, 

componenta ISUP. 

propunem introducerea sintagmei „prin 

sistemul de semnalizare pe canal comun 

nr. 7, dacă este cazul' după sintagma 

„numărul 112', deoarece părţile pot să 

convină asupra transmiterea informaţiei 

prin alte protocoale de semnalizare 

avansate. 

Se acceptă   

34.  La pct. 20. Suplimentar față de informația 

de localizare primară, furnizorii de rețele 

și/sau servicii publice de comunicații 

electronice mobile au obligația de a lua toate 

măsurile necesare astfel încît să permită 

transmiterea, către Serviciul 112, în maxim 20 

de secunde de la momentul inițierii apelului 

către numărul 112, a informației de localizare 

conținînd latitudinea și longitudinea care 

caracterizează poziția geografică în care se 

află echipamentul terminal al apelantului, cel 

puțin pentru apelurile inițiate de pe terminale 

mobile inteligente (de tip smartphone), 

inclusiv în cazul comunicațiilor electronice 

bazate pe tehnologiile VoLTE și VoWiFi. 

propunem excluderea acestui punct, 

deoarece Legea 112 nu prevede asemenea 

obligaţie pentru furnizori. Potrivit art. 2 al 

Legii în cauză, „informaţie de localizare 

primară" sunt „date cu conţinut şi format 

stabilite de Agenţia Naţională pentru 

Reglementare in Comunicaţii Electronice 

şi Tehnologia Informaţiei (in continuare - 

Agenţie), care indică elementele de reţea 

relevante din punctul de vedere al 

localizării şi care nu necesită prelucrare 

suplimentară din partea furnizorului. 

Potrivit art. 2 al Legii 112, „informaţie 

despre localizarea geograficii' sunt" datele 

prelucrate in cadrul sistemului 

informaţional automatizat al Serviciul 112 

pe baza informaţiei de localizare primară, 

care Indică poziţia geografică a 

echipamentului terminal al unui utilizator 

de telefonie mobilă sau adresa fizică de 

instalare a punctului terminal pentru 

reţelele de telefonie fixă'. Conform art. 6 

lit. e) al aceleiaşi Legi, atribuţiile 

Serviciului 112 includ „localizarea 

Se acceptă 

de principiu  

Prevederea a fost 

modificată și expusă în 

redacția: 

Prevederile cap. II din 

prezentele Condiţii nu se 

aplică serviciului public 

de telefonie bazat pe 

tehnologia VoWiFi. 

Furnizorul de rețele 

și/sau servicii publice de 

telefonie mobilă, care 

doreşte să ofere 

asemenea serviciu, va 

coordona, în prealabil, 

cu Serviciul 112 soluția 

tehnică de localizare a 

terminalului apelantului 

în cazul utilizării unui 

asemenea serviciu. 
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geografică a apelurilor primite pe baza 

informaţiei de localizare primară parvenite 

de la furnizorii de servicii de comunicaţii 

electronice, analiza şi procesarea 

apelurilor, transmiterea, in timpul stabilit 

de Regulamentul de interacţiune dintre 

Serviciul 112 şi serviciile specializate de 

urgenţă, a apelurilor şi a datelor asociate 

către dispeceratele serviciilor specializate 

de urgenţă relevante”. ANRCETI nu este 

împuternicită să stabilească norme cu 

caracter primar privind desfăşurarea 

afacerii. 

35.  La pct. 23. Informația de localizare 

primară în rețelele publice de comunicații 

electronice fixe reprezintă date de forma unui 

șir de cifre care identifică numărul de telefon 

de la care se efectuează apelul către numărul 

112. 

propunem introducerea textului „sau 

bazată pe tehnologia VoIP” după sintagma 

„electronice fixe'. 

Se acceptă  

36.  La pct. 24. Localizarea geografică a 

terminalului apelantului în rețele publice de 

comunicații electronice fixe, în cazul utilizării 

numerelor geografice, se realizează în 

principal prin asocierea identității liniei 

apelante cu adresa fizică de instalare a 

punctului terminal al rețelei. 

propunem introducerea textului „sau 

bazată pe tehnologia VoIP” după sintagma 

„electronice fixe”. 

Se acceptă  

37.  La pct. 35. În situaţia utilizării numărului 

independent de locație aferent serviciul public 

de telefonie furnizat la puncte nomade, 

concretizarea informației despre localizarea 

geografică a terminalului apelantului se va 

realiza inclusiv în baza informaţiei 

comunicate de către apelant în momentul 

primirii apelului de urgență de către Serviciul 

112, coroborate cu informaţia de localizare 

primară și a informațiilor din bazele de date 

prevăzute la pct.29, pct.36 și pct.38 din 

propunem excluderea sintagmei „de 

localizare primară şi a informaţiilor”, 

fiindcă anume aceasta este informaţia 

conţinută în baza de date prevăzută la pct. 

29. 

Se acceptă  
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prezentele Condiții. 

38.  La pct. 36. Furnizorii de servicii și/sau 

rețele publice de comunicații electronice 

mobile, fixe sau bazate pe tehnologia VoIP 

sînt obligați să asigure accesul în mod gratuit 

și în timp real a Serviciului 112 la baza de 

date de identificare ale propriilor abonați 

apelanți la numărul 112. Accesul va fi realizat 

prin intermediul canalelor de date securizate, 

conform modalității stabilite de comun acord 

între furnizori și Serviciul 112. 

propunem excluderea cuvântului „mobile”:  

i. Potrivit pct. 10 alin. (6) al 

Regulamentului Serviciului naţional unic 

pentru apelurile de urgenţă 112, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 243 din 

03.03.2016, „Pentru realizarea funcţiilor şi 

atribuțiilor sale, Serviciul 112 are dreptul 

... 6) să primească de la furnizorii de reţele 

şi/sau servicii publice de comunicaţii 

electronice mobile, in mod gratuit, in 

momentul conectării apelului, informaţii 

despre numărul de telefon de la care se 

efectuează apelul către numărul unic de 

urgenţă 112, numele, prenumele sau 

denumirea abonatului sau utilizatorului 

înregistrat, titular al numărului respectiv, 

precum şi informa/ia de localizare primară 

a terminalului apelantului”. Prin urmare, 

furnizorii mobili sunt obligaţi să ofere 

Serviciului 112 acces doar la datele 

respective ale abonaţilor care au efectuat 

apeluri de urgenţă la numărul 112.  

ii. ii. Conform anexei nr. 1 la 

Cerinţele faţă de asigurarea securităţii 

datelor cu caracter personal la prelucrarea 

acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter 

personal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010, 

numărul de telefon mobil al apelantului, 

numele, prenumele sau denumirea 

abonatului sau utilizatorului înregistrat, 

titular al numărului respectiv, şi datele de 

geolocalizare ale abonaţilor mobili 

reprezintă date cu caracter personal. 

Oferirea accesului la întreaga bază de 

Se acceptă  
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abonaţi pentru Serviciul 112 încalcă art. 5 

al Legii nr. 133 din 08.07.2011, potrivit 

căreia prelucrarea acestor date fără 

consimţământul subiectului acestor date nu 

se admite. Dezvăluirea acestor date către 

Serviciul 112 fără consimţământul 

subiectului acestor date este admisibilă 

numai în măsura în care subiectul 

efectuează apeluri către numărul 112. 

iii. Oferirea accesului la întreaga bază 

de abonaţi pentru Serviciul 112 ar crea 

premise pentru divulgarea neautorizată şi 

circulaţia necontrolată a acestor date, 

soldată cu încălcarea masivă a dreptului 

fundamental al cetăţenilor la viaţa privată. 

În plus, aceste date sunt extrem de sensibile 

din punct de vedere comercial şi ar putea fi 

utilizate pentru a obţine avantaje comerciale 

nejustificate. 

39.  La pct. 39. Bazele de date prevăzute la pct.36 

și pct.38 din prezentele Condiții vor fi 

structurate în cîmpuri, în ordinea următoare: 

alin. (1) - numărul de telefon al abonatului, în 

format național prevăzut în PNN sau în 

formatul țării de origine a abonatului apelant 

în roaming; 

propunem excluderea sintagmei „sau în 

formatul ţării de origine a abonatului 

apelant i'n roaming”, din motivele indicate 

la pct. 2 lit. m) mai sus. Mai mult ca atât, 

furnizorii mobili nici nu duc o asemenea 

evidenţă. 

Se acceptă  

40.  La pct. 39 alin.(2), propunem excluderea literei b), din 

motivele indicate la pct. 2 lit. 

m) mai sus. 

Se acceptă  

41.  La pct. 39 alin. (2), propunem excluderea literei d), deoarece 

legislaţia RM nu permite utilizarea 

numerelor geografice pentru prestarea 

serviciilor independente de locaţie. 

Se acceptă  

42.  La pct. 39, 5) codul numeric personal al 

abonatului persoană fizică sau codul fiscal al 

persoanei juridice; 

propunem excluderea alin.(5), deoarece 

Legea 112 nu cere furnizorilor prezentarea 

acestei informaţii. Potrivit art. 15 alin. (4) 

al Legii 112, „Furnizorii de reţele şi/sau 

Se acceptă  
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servicii publice de comunica/ii electronice 

fixe sau bazate pe tehnologia VoIP sînt 

obligaţi să asigure i'n mod gratuit accesul 

i'n timp real la baza de date a abonaţilor 

proprii, iar i'n cazul imposibilităţii de a 

asigura accesul, să transmită i'n mod 

gratuit Serviciului 112 şi serviciilor 

specializate de urgenţă, precum şi să 

actualizeze, pînă la data de 25 a fiecărei 

luni, bazele de date ale propriilor abonaţi, 

care conţin numerele de telefon, numele şi 

adresele abonaţi/ol' . 

43.  La pct. 39, 6) în cazul serviciilor de telefonie 

mobilă, codul IMEI al terminalului utilizat; 

propunem excluderea alin. (6), din 

motivele indicate la pct. 2 lit. m) mai sus. 

Mai mult ca atât, furnizorii mobili nici nu 

duc o asemenea evidenţă. 

Se acceptă  

44.  La pct. 39 propunem excluderea cuvântului „mobile", 

din motivele indicate la pct. 2 

lit. m) mai sus. 

Se acceptă  

45.  La pct. 46. Furnizorii de rețele și/sau 

servicii publice de comunicații electronice vor 

crea condiții tehnice pentru Serviciul 112 de a 

putea identifica în timp real furnizorul din 

rețeaua cărui se efectuează apelul către 

numărul 112. În acest scop în mesajele de 

semnalizare va fi inserat codul de identificare 

a furnizorului din rețeaua căruia este efectuat 

apelul, în condițiile stabilite de Sistemul 112 

după consultarea furnizorilor. 

propunem înlocuirea sintagmei „după 

consultarea furnizori/ol' cu sintagma „de 

comun acord cu furnizorii'. Serviciul 112 

nu este împuternicit să stabilească norme 

cu caracter primar privind desfăşurarea 

afacerii. 

Se acceptă  

46.  La pct. 52. Furnizorii de reţele și/sau 

servicii publice de comunicații electronice au 

obligaţia de a participa la efectuarea testelor, 

în condiţiile stabilite de Serviciul 112, şi de a 

colabora la soluţionarea operativă a 

disfuncţionalităţilor şi incompatibilităţilor 

identificate cu privire la transmiterea 

informaţiilor de localizare și identificare a 

cum am propus anterior în cadrul 

consultării preliminare a proiectelor în 

cauză, propunem înlocuirea textului „in 

condiţiile stabilite de Serviciul 112” cu 

textul 

„in condiţiile convenite cu Serviciul 112'. 

Serviciul 112 nu este împuternicit să 

stabilească norme cu caracter primar 

Se acceptă  
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apelantului. privind desfăşurarea afacerii. 

47.   Propunem introducerea unui punct nou, 

similar cu pct. 9 din proiectul supus 

consultării preliminare, care să aibă 

următorul cuprins: „Accesul Serviciului 

112 şi al serviciilor specializate de urgenţă 

la numărul de telefon de la care se 

efectuează apelul către numărul unic de 

urgenţă 112, numele, prenumele sau 

denumirea abonatului sau utilizatorului 

înregistrat, titular al numărului respectiv, 

adresa acestuia, precum şi informaţia de 

localizare primară a terminalului 

apelantului este permis doar din momentul 

preluării apelului de urgenţă de către 

Serviciul 112 şi până la finalizarea 

intervenţiei serviciilor specializate de 

urgenţă şi doar in scopul unei asemenea 

intervenţii'. Conform drepturilor 

fundamentale la viaţa privată şi protecţia 

datelor cu caracter  personal, Serviciul 112 

şi serviciile specializate de urgenţă nu 

trebuie să aibă dreptul să acceseze 

informaţiile respective în alte  scopuri. 

Se acceptă Pct. 41. A fost modificat 

conținutul: 

”Accesul Serviciului 

112 şi al serviciilor 

specializate de urgenţă 

la numărul de telefon de 

la care se efectuează 

apelul către numărul 

unic de urgenţă 112, 

numele, prenumele sau 

denumirea abonatului 

sau utilizatorului 

înregistrat, titular al 

numărului respectiv, 

adresa acestuia, precum 

şi informaţia de 

localizare primară a 

terminalului apelantului 

este permis doar din 

momentul preluării 

apelului de urgenţă de 

către Serviciul 112 şi 

până la finalizarea 

intervenţiei serviciilor 

specializate de urgenţă şi 

doar in scopul unei 

asemenea intervenţii. 

48.   Propunem introducerea unui punct nou, cu 

următorul cuprins: „Obligaţia furnizorilor 

privind punerea la dispoziţie a informaţiei 

privind localizarea primară nu se aplică in 

cazul apelurilor bazate pe tehnologiile 

VoWiFi”. Oferirea unei informaţiei privind 

localizarea primară în cazul apelurilor 

bazate pe tehnologia VoWiFi nu este 

posibilă tehnic. 

Se acceptă 

de principiu 

Prevederea a fost 

modificată și expusă în 

redacția: 

Prevederile cap. II din 

prezentele Condiţii nu se 

aplică serviciului public 

de telefonie bazat pe 

tehnologia VoWiFi. 

Furnizorul de rețele 
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și/sau servicii publice de 

telefonie mobilă, care 

doreşte să ofere 

asemenea serviciu, va 

coordona, în prealabil, 

cu Serviciul 112 soluția 

tehnică de localizare a 

terminalului apelantului 

în cazul utilizării unui 

asemenea serviciu. 
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La proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea Procedurilor şi limitelor tehnice pentru 

reducerea apelării abuzive, a alertării false şi a apelurilor involuntare către Serviciul 112 

Nr. 

d/r. 

Prevederea din proiect  Recomandări 

parvenite/Argumentare 

Poziţia 

ANRCETI 

Argumentarea poziţiei 

ANRCETI 

 ICS ”Moldcell”SA    

1.  Punctul 6 

Furnizorii de rețele și/sau servicii publice de 

comunicații electronice mobile au obligația de a 

pune la dispoziția Serviciului 112, în termen 

maxim de 30 de zile de la data solicitării de către 

acesta, posibilitatea de a transmite mesaje scurte de 

avertizare în format text, de tip SMS, către 

persoanele care au apelat abuziv numărul 112 sau 

care au înfăptuit, prin intermediul acestui număr, 

alertări false ale serviciilor specializate de urgență 

E necesar de coroborat cu 

Programul de implementare 

conform Hotărârii Guvernului 

RM nr. 241/2016 

Se acceptă Termenele de realizare a 

acțiunilor de implementare  

vor fi revăzute la 

definitivarea proiectelor de 

hotărîri 

 

2.  Punctul 7 alin. (2) 

suplimentar față de măsura prevăzută la subpct. 1), 

dacă de la același număr de telefon au fost 

efectuate cel puțin trei apelări abuzive într-o 

perioadă de 24 de ore, Serviciul 112, după 

recepționarea celui de al treilea apel abuziv, poate 

seta sistemul său informațional automatizat astfel, 

încît, într-o perioadă de 5 zile, înainte de a fi 

direcţionat către unul dintre operatorii Serviciului 

112, orice apel ulterior către numărul 112 

recepționat de la numărul de telefon respectiv să fie 

direcționat către o platformă interactivă, de tip IVR 

(Interactive Voice Response), prin intermediul 

căreia apelantului i se va comunica un mesaj vocal 

automat preînregistrat, cu următorul cuprins: „Aţi 

apelat abuziv serviciul de urgență 112. Apelarea 

repetată, cu rea intenţie, a numărului 112, fără ca să 

fie justificată o stare care necesită acţiunea 

serviciilor specializate de urgență, sau apelarea 

numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor se 

pedepsește conform legislației în vigoare. 

Convorbirea va fi înregistrată şi poate fi utilizată ca 

Este necesar de analizat 

posibilitatea selectării limbii pe 

platforma IVR (Ro/Rus/Eng) 

Se acceptă 

de principiu 

dar nu este  

de 

competența 

acestor 

reglementări  

 

Potrivit Legii nr. 174/2014, 

art. 3., alin. (7) Serviciul 112 

se va organiza astfel încît să 

permită tuturor persoanelor 

aflate pe teritoriul Republicii 

Moldova, inclusiv 

persoanelor cu dizabilităţi şi 

vorbitori de alte limbi, 

accesul la numărul 112 

(conform normativelor 

aprobate prin hotărîre de 

Guvern, la propunerea 

Comitetului coordonator 

interdepartamental pentru 

asigurarea interacţiunii 

dintre Serviciul 112 şi 

serviciile specializate de 

urgenţă, şi în limita 

capacităţilor Serviciului 

112, dar nu mai puţin decît 

cele stabilite de legislaţia în 

vigoare). 
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probă în instanțele de judecată. Continuarea 

convorbirii reprezintă acceptul dumneavoastră. 

Veţi fi redirecţionat către un operator al serviciului 

de urgență 112.” 

  

 ”StarNet” SRL    

3.  Pct.8 În cazul apelării abuzive de cel mult de două 

ori într-o perioadă de 24 de ore de la unul și același 

număr de telefon dintr-o reţea publică de 

comunicații electronice fixă, Serviciul 112, după 

recepționarea celei de a doua apelări abuzive, poate 

seta sistemul său informațional automatizat astfel, 

încît, într-o perioadă de 5 zile, înainte de a fi 

direcţionat către unul dintre operatorii Serviciului 

112, orice apel ulterior către numărul 112 

recepționat de la numărul de telefon respectiv să fie 

direcționat către o platformă interactivă, de tip 

IVR, prin intermediul căreia apelantului i se va 

comunica un mesaj vocal automat preînregistrat 

menționat la pct.7 supct.2) din prezentele 

Proceduri. 

A corecta eroarea din “de cel 

mult de două ori” în de cel puțin 

două ori”. 

Se acceptă Pct. 8: 

… dacă de la același număr 

de telefon au fost efectuate 

două apelări abuzive …. 

 S.A. ”MOLDTELECOM”    

4.  Pct. 4 de ajustat enumerarea 

subpunctelor. 

Se acceptă  

5.  Pct. 7 În cazul apelurilor inițiate din rețelele 

publice de comunicații electronice mobile, 

Serviciul 112 va întreprinde următoarele măsuri: 

se propune introducerea, după 

cuvântul „apelurilor” a 

cuvântului „abuzive”. 

Se acceptă  

 ÎM ”Orange Moldova” SA    

6.  La pct. 6. Furnizorii de rețele și/sau servicii 

publice de comunicații electronice mobile au 

obligația de a pune la dispoziția Serviciului 112, în 

termen maxim de 30 de zile de la data solicitării de 

către acesta, posibilitatea de a transmite mesaje 

scurte de avertizare în format text, de tip SMS, 

către persoanele care au apelat abuziv numărul 112 

sau care au înfăptuit, prin intermediul acestui 

număr, alertări false ale serviciilor specializate de 

urgență. 

propunem completarea acestui 

punct la sfârşit cu următorul 

frază: 

„Furnizorii de reţele şi/sau 

servicii publice de comunicaţii 

electronice mobile au dreptul să 

perceapă tarife/plăţi pentru 

serviciul respectiv in condiţii 

comerciale generale”. Este 

necesar să fie precizat ce se 

Se acceptă După pct. 6 s-a introdus un 

pct. nou pct.7. 

”Furnizorii de reţele şi/sau 

servicii publice de 

comunicaţii electronice 

mobile au dreptul să 

perceapă tarife/plăţi pentru 

serviciul respectiv in condiţii 

comerciale generale” 
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înţelege prin asigurarea 

posibilităţii de a transmite către 

apelanţii care au efectuat apeluri 

abuzive sau false către Serviciul 

112 mesajele scurte respective, 

adică care sunt condiţiile tehnice 

şi comerciale aferente. în cazul 

Orange Moldova, Serviciul 112 

poate contracta serviciul SMS 

notificări, care prevede alocarea 

de număr sau numere scurte, de 

la care să poată să fie trimise 

asemenea mesaje scurte la tarif 

mai avantajos decât tariful 

standard. Articolul 15 alin. (1) al 

Legii 112 prevede obligaţia 

furnizorilor de a asigura accesul 

gratuit al utilizatorilor finali către 

numărul unic de urgenţă 112, dar 

nu şi invers. Obligarea 

furnizorilor de a oferi servicii 

gratuite Serviciului 112 încalcă 

dreptul de proprietate al 

furnizorilor, garantat prin art. 46 

şi 126-128 ale Constituţiei, art.1 

din Protocolul adiţional la 

Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului şi convenţiile 

de protejare reciprocă a 

investiţiilor, încheiate de 

Republica Moldova. Mai mult ca 

atât, asemenea obligaţie este şi 

discriminatorie, luând în 

considerare faptul că Furnizorului 

112 (cu capital integral de stat) i 

se recunoaşte dreptul de a 

percepe plăţi pentru serviciile 
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conexe interconectării, oferite 

Serviciului 112. 

7.  La pct. 7, În cazul apelurilor inițiate din rețelele 

publice de comunicații electronice mobile, 

Serviciul 112 va întreprinde următoarele măsuri: 

 

propunem introducerea 

cuvântului „abuzive' după 

cuvântul „apelurilor '. 

Se acceptă  

8.  La pct. 7(1) către numărul de telefon de la care 

au fost recepționate cel puțin două apelări abuzive 

într-o perioadă de 24 de ore, Serviciul 112, după 

recepționarea celui de al doilea apel abuziv, va 

trimite un mesaj scurt de avertizare, în format text, 

cu următorul conținut: „Ați apelat repetat serviciul 

de urgență 112 fără să justificați o stare care 

necesită intervenția serviciilor specializate de 

urgență. Vă avertizăm că apelarea abuzivă a 

serviciului de urgență 112 este interzisă și se 

pedepsește conform legislației în vigoare.”; 

se propune scurtarea mesajului, 

deoarece lungimea sa depăşeşte 

160 caractere (inclusiv spaţii) pe 

care le poate conţine un SMS. 

Se acceptă S-a modificat în:  

”Ați apelat repetat Serviciul 

112 fără să justificați 

necesitatea intervenției 

serviciilor de urgență. Vă 

avertizăm că apelarea 

abuzivă a serviciului 112 

este interzisă și se 

pedepsește conform 

legislației” 

9.  La pct. 7(2) şi 10, …Convorbirea va fi 

înregistrată…. 

se propune înlocuirea cuvântului 

„convorbirea' cu sintagma „Vă 

atenţionăm că următoarea 

convorbire”. 

Se acceptă  

10.  La pct. 7. În cazul apelurilor abuzive inițiate 

din rețelele publice de comunicații electronice 

mobile, Serviciul 112 va întreprinde următoarele 

măsuri: 

se propune completarea acestui 

punct cu un subpct. nou 3) cu 

următorul cuprins: „Dacă apelul 

redirecţionat către un operator al 

Serviciului 112 conform subpct. 

2) se dovedeşte a fi din nou 

abuziv, se aplică măsura 

prevăzută la pct. 7 subpct.  1) din 

prezentul Document şi, În termen 

de 3 (trei) zile lucrătoare, se 

sesizează autoritatea abilitată 

pentru atragerea apelantului la 

răspundere În conformitate cu 

legislaţia În vigoare'  Este necesar 

ca, după avertizare, Serviciul 112 

să sesizeze autoritatea abilitată 

Se acceptă Pct. 7 (8) alin.3): 

”dacă apelul redirecţionat 

către un operator al 

Serviciului 112 conform 

subpct. 2) se dovedeşte a fi 

din nou abuziv, se aplică 

măsura prevăzută la pct.  

subpct. 1) din prezentul 

punct şi, în termen de 3 (trei) 

zile lucrătoare, se sesizează 

autoritatea abilitată pentru 

atragerea apelantului la 

răspundere în conformitate 

cu legislaţia în vigoare” 
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pentru atragerea apelantului la 

răspundere în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. în prezent, 

este prevăzută doar răspundere 

contravenţională pentru 

asemenea fapte, iar autoritatea 

abilitată pentru atragerea 

apelantului la asemenea 

răspundere este poliţia, conform 

art. 400 Cod contravenţional. 

11.  La pct. 19. Furnizorii de reţele și/sau servicii 

publice de comunicații electronice au obligaţia de a 

participa la efectuarea testelor, în condiţiile 

stabilite de Serviciul 112, şi de a colabora la 

soluţionarea operativă a disfuncţionalităţilor şi 

incompatibilităţilor identificate cu privire la 

aplicarea măsurilor tehnice pentru reducerea 

apelării abuzive, alertării false şi a apelurilor 

involuntare către Serviciul 112. 

se propune înlocuirea textului „in 

condiţiile stabilite de Serviciul 

112' cu textul „În condiţiile 

convenite cu Serviciul 112'. 

Serviciul 112 nu este împuternicit 

să stabilească norme cu caracter 

primar privind desfăşurarea 

afacerii. 

Se acceptă  

 


