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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 

 
HOTĂRÂRE 

din ______________ 2009       Nr. ________  
 

PROIECT 
 
 

cu privire la aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor pentru 
serviciile cu acces gratuit pentru apelant (Freephone) în reţelele publice de telefonie fixă 

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin.(3), (4) şi (5), art. 9 alin. (1) lit. a), g), j), n) şi u), art. 
40 - 42 al Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, Regulamentului cu 
privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare, aprobat prin Hotărîrea 
Consiliului de Administraţie al ANRCETI, Nr.25 din 03.11.2008 şi ale p.15, lit. b) al 
Regulamentului ANRCETI, Consiliul de Administraţie, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Condiţiile speciale de licenţă privind utilizarea numerelor pentru 
serviciile cu acces gratuit pentru apelant (Freephone) în reţelele publice de telefonie fixă, 
conform anexei.  

2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării.  

 
Preşedintele Consiliului       Sergiu SÎTNIC        
 
 
Membrii Consiliului     Ion POCHIN 
 
 
        Iurie URSU      
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Anexa 

la Hotărîrea Consiliului de 
Administraţie al Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

 
nr.____din_________________ 2009 

 
  

CONDIŢII SPECIALE DE LICENŢĂ 
privind utilizarea numerelor pentru servicii cu acces gratuit  

pentru apelant (Freephone) în reţelele publice de telefonie fixă 
 

I.  Dispoziţii generale  
 
1. Prezentele condiţii speciale de licenţă sunt elaborate în conformitate cu prevederile 

Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, Planul Naţional de Numerotare 
(PNN), aprobat prin ordinul Ministrului Transporturilor şi Comunicaţiilor nr.72 din 08.04.2003 
şi Regulamentul cu privire la administrarea şi gestionarea PNN, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei (Agenţia) nr.25 din 03.11.2008. 

 
2. În sensul prezentelor condiţii speciale de licenţă următoarea noţiune se defineşte 

după cum urmează: 
Numere pentru servicii cu acces gratuit pentru apelant (Freephone) – numere 

nongeografice a căror apelare nu presupune plata unui tarif de către apelant, indiferent de 
reţeaua din care este originat apelul. 

 
3. Noţiunile nedeterminate de prezentele condiţii speciale au înţelesul acordat de Legea 

comunicaţiilor electronice şi Regulamentul cu privire la administrarea şi gestionarea PNN. 
 
II. Autoritatea licenţei  
 
4. Titularul licenţei este autorizat să utilizeze numerele pentru serviciile cu acces 

gratuit (Freephone) în reţelele publice de telefonie fixă locală, (în continuare numere) atribuite 
de către Agenţie în scopul furnizării accesului gratuit pentru apelant spre numerele de forma 
„0800XXXXX”. 

5. Titularul licenţei este autorizat să utilizeze aceste numere pentru asigurarea 
accesului gratuit pentru apelant la propriile servicii sau de a le transmite, în bază de contract 
terţilor, persoane juridice sau fizice, pentru asigurarea accesului gratuit la serviciile acestora, 
de la puncte terminale de pe teritoriul Republicii Moldova. 

 
III. Condiţii şi obligaţii de utilizare a numerelor de forma „0800XXXXX” care 

revin Titularului licenţei 
 
6. Titularul licenţei are următoarele obligaţii: 

  



1) să întreprindă acţiuni necesare pentru a se asigura că accesul la aceste numere are 
scopul utilizării finale şi nu este intenţionat pentru furnizarea altor servicii de 
comunicaţii electronice; 

2) să realizeze o evidenţă detaliată privind utilizarea numerelor, astfel încât să poată 
furniza Agenţiei toate informaţiile solicitate de aceasta în exercitarea atribuţiilor legale; 

3) să întreprindă acţiuni necesare pentru a se asigura că numerele care i-au fost atribuite 
sunt utilizate în conformitate cu prezentele condiţii speciale şi condiţiile generale pentru 
utilizarea resurselor de numerotare, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie 
a Agenţiei nr.38 din 08.12.2008 şi în conformitate cu PNN, precum şi cu alte 
reglementări specifice emise de către Agenţie; 

4) să asigure accesul din afara ţării la numerele de forma „0800XXXXX” din PNN al 
Republicii Moldova, în baza acordurilor încheiate cu furnizorii de reţele publice de 
comunicaţii electronice din alte ţări, cu respectarea Recomandării UIT-T E.152. 

7. Titularul licenţei are obligaţia să utilizeze aceste numere numai pentru terminarea 
apelurilor, fără a exista posibilitatea originării de apeluri naţionale sau internaţionale de la 
numerele respective. 

8. Titularul licenţei va deschide accesul către numerele de forma „0800XXXXX” pentru 
orice alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice astfel încât să fie asigurat accesul 
gratuit utilizatorilor finali la aceste numere. 

9. În cazul cînd numărul a fost transmis unui terţ, Titularul licenţei va întreprinde 
acţiunile respective pentru a se asigura că sunt respectate următoarele obligaţii cu privire la 
numerele care le-au fost transmise: 

• obligaţia de a utiliza numerele atribuite doar în formatul în care le-au fost atribuite; 
• obligaţia de a utiliza numărul numai pentru serviciile pentru care le-a fost atribuit; 
• obligaţia de a nu subatribui numărul. 

 
VI. RESPONSABILITĂŢI 
 
11. Nerespectarea prezentelor condiţii speciale de licenţă, a legislaţiei aplicabile 

prezentelor condiţii, conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.  
 
VII. DISPOZIŢII FINALE 
 
12. Prezentele condiţii speciale de licenţă se interpretează de către Agenţiei şi se aplică 

în conformitate cu legislaţia şi reglementările din Republicii Moldova. Orice caz de 
neînţelegere a drepturilor şi obligaţiilor stabilite în prezentele condiţii speciale va fi soluţionat 
în corespundere cu legislaţia şi reglementările în vigoare în instanţele de judecată ale 
Republicii Moldova. 

13. Prezentele condiţiile speciale de licenţă sunt considerate limitative şi obligatorii, 
minimale sau maximale, după caz. 

14. Prezentele condiţii de licenţă se completează de drept cu condiţiile generale pentru 
utilizarea resurselor de numerotare, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie a 
Agenţiei nr.38 din 08.12.2008  şi cu dispoziţiile legale în vigoare ale altor acte din domeniul 
comunicaţiilor electronice. 

15. Prezentele condiţii de licenţă pot fi modificate, de către Agenţie în conformitate cu 
legislaţia şi reglementările din domeniul comunicaţiilor electronice în vigoare. 
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