
                                                                                 
                                            

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII  MOLDOVA 

 
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ  И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
HOTĂRÎRE 
mun.Chişinău 

 
 din 08.11.2010      Nr. 34                                  
        

 

cu privire la interconectarea reţelelor publice de telefonie fixă ale S.A. „Moldtelecom” şi Î.S. 
„Calea Ferată din Moldova  

 
În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) şi u) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 

noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155), pct. 14 şi pct. 15 
lit. b) al Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 
Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917), ţinînd cont necesitatea strategică a 
asigurării continuităţii procesului tehnologic a Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, dar şi luînd în 
considerare argumentele prezentate de cea din urmă cu privire la perspectiva şi termenele concrete de 
modernizare a reţelei sale de telefonie fixă, Consiliul de Administraţie, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se permite, cu derogare de la prevederile Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI 

nr. 07 din 1 august 2008, utilizarea,  pînă la 31 decembrie 2012, pentru necesităţi de interconectare a 
reţelelor publice de telefonie fixă ale S.A. ,,Moldtelecom” şi  Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, a 
sistemului de semnalizare R 1.5. 
 

2. Începînd cu 01 ianuarie 2013, pentru necesităţi de interconectare a reţelelor publice de telefonie 
fixă ale S.A. ,,Moldtelecom” şi  Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, se va utiliza sistemul de semnalizare 
SS7 sau un alt sistem de semnalizare mai performant, acceptat de părţi. 
 

3. Pînă la implementarea semnalizării SS7 sau al unui alt sistem de semnalizare mai performant, 
se consideră oportună prelungirea termenului de acţiune a Acordului de interconectare nr. 850004 din 
04 februarie 2005, încheiat între S.A.,,Moldtelecom” şi Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, sau 
încheierea, în acest sens, a unui nou acord de interconectare a reţelelor publice de telefonie fixă ale 
companiilor menţionate. 
 

4. Prezenta Hotărîrea intră în vigoare din data aprobării. 
 
 
Preşedinte al Consiliului     Sergiu SÎTNIC 
 
Membrii Consiliului      Ion POCHIN  
 

Iurie URSU 
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