
  

  

 
 

H O T Ă R Î R E  

privind reglementarea accesului la serviciile publice de comunicaţii  

electronice furnizate prin intermediul codurilor de acces “1600-1639”  

   

nr. 11  din  07.04.2010  
   

Monitorul Oficial nr.52-53/209 din 14.04.2010  

   

* * *  
 ÎNREGISTRAT 

la Ministerul Justiţiei al 
Republicii Moldova 
nr.746 din 07.04.2010 
_____________ A.TĂNASE, 
ministru 

  

În temeiul art.9 alin.(1) lit.g) şi art.42 alin.(2) lit.a) din Legea comunicaţiilor electronice 

nr.241-XVI din 15.11.2007, precum şi al pct.14 din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (Agenţia) aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.905 din 28.07.2008,  

În scopul executării prevederilor art.8 alin.(4) lit.b) şi alin.(9) în coroborare cu art.9 alin.(1) 

lit.u) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007,  

În scopul asigurării accesului utilizatorilor finali la serviciile publice de comunicaţii 

electronice furnizate prin intermediul codurilor de acces “1600-1639” şi în scopul eficientizării 

raporturilor contractuale dintre furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice,  

Ţinînd cont de tendinţele de diminuare a tarifelor pentru apelurile internaţionale pentru 

utilizatorii finali, precum şi de analiza condiţiilor tehnice şi financiare de interconectare, propuse 

de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care controlează accesul la utilizatorii 

finali în scopul furnizării unor astfel de servicii, Consiliul de Administraţie  

 

HOTĂRĂŞTE:  
1. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice, în continuare furnizor-ofertant, 

are obligaţia, la solicitarea altui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, în continuare 

furnizor-solicitant, de a negocia şi a încheia, un acord de interconectare cu furnizorul-solicitant 

sau, după caz, modificarea acordului de interconectare încheiat deja cu furnizorul-solicitant, în 

termenele şi condiţiile Regulamentului cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.12 din 31.01.2009 şi a prevederilor prezentei hotărîri, 

în vederea furnizării de către furnizorul-solicitant a serviciilor de comunicaţii electronice destinate 

utilizatorilor finali ai furnizorului-ofertant prin intermediul codurilor de acces “1600-1639”, în 

continuare coduri de acces, atribuite furnizorului-solicitant din Planul Naţional de Numerotare 

(PNN) în baza deciziei de atribuire a resurselor de numerotare sau a licenţei de utilizare a 

resurselor de numerotare, eliberate de Agenţie, după caz, în temeiul Legii telecomunicaţiilor 

nr.520-XIII din 07.07.1995 sau Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea PNN, 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.25 din 03.11.2008.  

2. Acordul de interconectare, încheiat sau modificat în conformitate cu pct.1, va prevedea 

obligaţia furnizorului-ofertant de a asigura accesul utilizatorilor finali proprii, cu excepţia 

utilizatorilor serviciilor roamnig, la codurile de acces ale furnizorului-solicitant, cu respectarea 

prevederilor prezentei hotărîri.  



  

3. Furnizorul-ofertant va asigura transportul prin propria reţea şi transferul spre reţeaua 

furnizorului-solicitant a apelurilor efectuate prin intermediul codurilor de acces iniţiate de la 

punctele terminale ale reţelei operate de către furnizorul-ofertant potrivit arhitecturii reţelei.  

4. Apelurile efectuate prin intermediul codurilor de acces vor fi transmise de către 

furnizorul-ofertant furnizorului-solicitant în conformitate cu schemele de rutare a traficului 

stipulate în acordurile de interconectare.  

5. În cazul interconectării indirecte, apelurile efectuate prin intermediul codurilor de acces 

ale furnizorului-solicitant vor fi transportate prin reţeaua furnizorului de tranzit, iar asigurarea 

tranzitului apelurilor prin reţeaua furnizorului de tranzit prin intermediul codurilor de acces este în 

sarcina furnizorului-solicitant.  

6. Furnizorul-ofertant va transmite în reţeaua furnizorului-solicitant formatul codului de 

acces apelat şi informaţia privind identificarea liniei apelante.  

7. La primirea apelului efectuat prin intermediul codurilor de acces, furnizorul-solicitant va 

asigura stabilirea conexiunii cu apelatul şi va returna imediat către reţeaua furnizorului-ofertant un 

mesaj prin sistemul de semnalizare SS7 “Address Complete”. Mesajul SS7 “Answer” va fi 

transmis doar cînd apelatul sau sistemul său relevant răspunde la apel. Se interzice substituirea sau 

modificarea codurilor în sistemul de semnalizare.  

8. Furnizorul-ofertant va iniţia taxarea apelurilor efectuate prin intermediul codurilor de 

acces ale furnizorului-solicitant la primirea mesajului SS7 “Answer”. Taxarea se va încheia la 

primirea primului mesaj SS7 “Release”.  

9. În cazul în care apelurile efectuate prin intermediul codurilor de acces au ca rezultat 

următoarele tonuri, care vor fi transmise apelantului: ton de apel, ton ocupat, număr inexistent sau 

echipament ocupat, atunci, nu va fi trimis mesajul SS7 “Answer”, iar furnizorul-ofertant, în cazul 

contractării în condiţiile pct.11 lit.a), nu va solicita plăţi pentru apelurile efectuate prin intermediul 

codurilor de acces ale furnizorului-solicitant.  

10. Pentru furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice prin intermediul 

codurilor de acces, furnizorul-solicitant şi furnizorul-ofertant pot utiliza, în baza acordului de 

interconectare încheiat între ei, un alt protocol de semnalizare mai avansat decît protocolul SS7 cu 

condiţia asigurării cerinţelor stabilite în punctele 7, 8 şi 9.  

11. Furnizorii, în vederea furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice prin 

intermediul codurilor de acces, vor stabili în acordul de interconectare una dintre următoarele 

metode de achitare prevăzute la p.76 alin.(1) şi (3) din Regulamentul cu privire la interconectare:  

a. achitarea serviciilor interconectate pe unitate de trafic, în funcţie de preţurile stabilite de 

furnizori pentru originare de apel (pct.76 alin.(1)) sau  

b. taxarea abonaţilor proprii şi păstrarea încasărilor (sender keeps all) de fiecare furnizor 

implicat în procesul de interconectare (pct.76 alin.(3)).  

12. În cazul în care furnizorii vor negocia metoda de achitare prevăzută la pct.11 lit.a), 

furnizorul-ofertant nu va taxa apelanţii pentru apelul iniţiat de către apelanţi din reţeaua sa prin 

intermediul codurilor de acces, inclusiv de la telefoanele publice cu plată. Apelurile efectuate de 

către apelanţi prin intermediul codurilor de acces sînt achitate de către furnizorul-solicitant la 

preţurile pentru originare de apel, ţinînd cont de rutarea în ierarhia de comutare a furnizorului-

ofertant (nivel local sau naţional).  

13. În cazul în care furnizorii vor negocia metoda de achitare prevăzută la pct.11 lit.b), 

furnizorul-ofertant va taxa apelanţii şi va păstra plăţile pentru apelurile iniţiate de către apelanţi 

din reţeaua sa prin intermediul codurilor de acces, inclusiv de la telefoane publice cu plată la tarife 

orientate la preţurile pentru originare de apel, ţinînd cont de rutarea în ierarhia de comutare a 

furnizorului-ofertant (nivel local sau naţional).  

14. Preţul pentru originare de apel va fi egal cu preţul pentru terminare de apel în reţeaua 

furnizorului în care a fost iniţiat apelul efectuat prin intermediul codurilor de acces, ţinînd cont de 

rutarea în ierarhia de comutare a furnizorului-ofertant (nivel local sau naţional). Unitatea de taxare 

este secunda. În cazul în care în acordurile de interconectare preţurile pentru terminare de apel 

sunt stabilite în USD/EUR, tariful pentru utilizatorul final se va determina semestrial prin 

multiplicarea preţului pentru terminare de apel cu rata oficială medie de schimb al leului 

moldovenesc faţă de USD/EUR pentru ultimele 3 luni întregi până la stabilirea tarifului respectiv.  
[Pct.14 modificat prin Hot. ANRCETI nr.7 din 30.03.2017, în vigoare 05.05.2017]  



  

15. Furnizorul-ofertant va transmite furnizorului-solicitant apelurile efectuate prin 

intermediul codurilor de acces prin cel mai apropiat punct de interconectare operaţional cu reţeaua 

furnizorului-solicitant, de la punctul de la care s-a iniţiat apelul efectuat prin intermediul codurilor 

de acces, ţinînd cont de rutarea în ierarhia de comutare a furnizorului-ofertant (nivel local sau 

naţional).  

16. Preţurile pentru originare de apel aplicate de către furnizorul-ofertant pentru apelurile 

efectuate prin intermediul codurilor de acces depind de rutarea apelului prin reţeaua furnizorului-

ofertant şi sînt stabilite în Oferta de Referinţă pentru Interconectare şi sînt făcute public sau, după 

caz, sînt stabilite în acordurile de interconectare încheiate între furnizori.  

17. În cazul interconectării indirecte furnizorul-solicitant va achita furnizorului de tranzit 

preţurile aferente serviciului de tranzit (nivel local sau naţional). Unitatea de taxare este secunda.  

18. În cazul negocierii unui acord de interconectare cu aplicarea pct.11 lit.a) din prezenta 

hotărîre, furnizorul-solicitant va achita furnizorului-ofertant preţurile pentru originare de apel în 

termenele stabilite de acordul de interconectare, indiferent de faptul dacă furnizorul-solicitant a 

colectat sau nu de la apelanţi mijloacele băneşti corespunzătoare tarifului pentru serviciile publice 

de comunicaţii electronice furnizate acestora de către furnizorul-solicitant prin intermediul 

codurilor de acces “1600-1639”.  

19. Furnizorul-ofertant nu va admite discriminarea prin preţ în ceea ce priveşte accesul 

utilizatorilor finali la propriile servicii de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul 

codurilor de acces şi la serviciile de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul codurilor de 

acces ale furnizorului-solicitant.  

20. Pentru furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice prin intermediul 

codurilor de acces, furnizorii au obligaţia de a utiliza codurile de acces atribuite lor de către 

Agenţie şi de a respecta PNN, Regulamentul cu privire la administrarea şi gestionarea PNN, 

Condiţiile generale de licenţă şi, după caz, condiţiile speciale de licenţă pentru utilizarea resurselor 

de numerotare în reţelele publice de comunicaţii electronice. Utilizarea altor coduri de acces se 

consideră ilegală.  

21. Furnizorii au obligaţia să opereze modificările respective în Acordurile de interconectare 

în vigoare, care prevăd furnizarea serviciilor prin intermediul codurilor de acces, în vederea 

asigurării executării prezentei hotărîri, în termen ce nu va depăşi 30 de zile din data intrării în 

vigoare a acesteia.  

22. În cazul nerespectării termenului indicat la pct.21, furnizorul care a tergiversat ajustarea 

acordului de interconectare încheiat la prevederile prezentei hotărîri va fi sancţionat în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.  

23. Furnizorul-solicitant este obligat să asigure calitatea serviciilor publice de comunicaţii 

electronice furnizate prin intermediul codurilor de acces “1600-1639”, să efectueze măsurarea şi 

să publice informaţii privind valoarea parametrilor de calitate a acestor servicii, în conformitate cu 

Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.278 din 17.11.2009 privind stabilirea 

parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice.  

24. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică nr.11 din 2 martie 2001 “Cu privire la 

reglementarea serviciilor de IP-telefonie şi aprobarea tarifului pentru deficitul de acces la prestarea 

acestor servicii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.27-28, art.88).  

25. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

  

PREŞEDINTELE CONSILIULUI 

DE ADMINISTRAŢIE AL ANRCETI Sergiu SÎTNIC 

  

Membrii Consiliului Ion Pochin  

Iurie Ursu 

Chişinău, 7 aprilie 2010. 
 

Nr.11. 
 

 


