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cu privire la utilizarea numerelor independente de locaţie în reţelele  
publice de comunicaţii electronice 

 
 
În temeiul: 

• art. 8 alin.(3), (4) şi (5), art. 9 alin. (1) lit. a), g), h), j), n), art. 40 - 42 din Legea 
comunicaţiilor electronice, nr.241-XVI din 15.11.2007; 

• pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei (Agenţie) aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 905 din 28.07.2008; 

• Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de 
Numerotare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.25 din 03.11.2008; 

În scopul: 
• implementării Planului Naţional de Numerotare (PNN) aprobat prin Ordinul Ministrului 

Transporturilor şi Comunicaţiilor nr.72 din 08.04.2003, cu  modificările ulterioare; 
• dezvoltării pieţei serviciilor publice de comunicaţii electronice prin implementarea 

serviciilor convergente voce - date bazate pe tehnologii avansate cu aplicarea protocoalelor 
fundamentale ale Internetului; 

Întru asigurarea intereselor utilizatorilor finali vizînd accesul la servicii de comunicaţii 
electronice mai avantajoase din punct de vedere al flexibilităţii şi preţurilor Consiliul de Administraţie  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Condiţiile speciale de licenţă cu privire la utilizarea numerelor independente 
de locaţie în reţelele publice de comunicaţii electronice, conform Anexei.  

2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  

 
Preşedintele Consiliului       Sergiu SÎTNIC        
 
 
Membrii Consiliului     Ion POCHIN 
       
        Iurie URSU      



  

Anexă  

la Hotărârea Consiliului de Administraţie 
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 

în Comunicaţii Electronice şi  
Tehnologia Informaţiei 

 
nr.____din_______________ 2009 

 
  

CONDIŢII SPECIALE DE LICENŢĂ 
 

privind utilizarea numerelor independente de locaţie 
în reţelele publice de comunicaţii electronice 

 
I.  Dispoziţii generale  
 
1. Prezentele condiţii speciale de licenţă sunt elaborate în conformitate cu: 
• Legea 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, cu modificările ulterioare; 
• 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 nr.25 din 03.11.2008. 

2. În sensul prezentelor condiţii speciale de licenţă următoarele noţiuni se definesc 
după cum urmează: 

Numere independente de locaţie – numere din PNN utilizate pentru furnizarea accesului 
la reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice care utilizează tehnologii de comutare a 
pachetelor, la puncte terminale fixe sau nomade. 

Utilizare nomadă – înseamnă faptul că locaţia punctului terminal poate să se schimbe, 
însă în timpul utilizării rămîne fixă. Diferenţa între utilizarea nomadică şi mobilă este că 
terminalul mobil poate fi utilizat şi în mişcare, inclusiv între celulele reţelei de radioacces, 
pentru ce poate fi necesară acţiunea de handover pentru păstrarea conexiunii între reţea şi 
utilizator la trecerea dintr-o celulă în alta.  

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 independente de locaţie din 

blocul de numere „38xxxxxx”, unde x = 0...9,  atribuite de către Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare Agenţia), 
pentru furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice care utilizează tehnologii de 
comutare a pachetelor. 

 
 
 



  

III. Condiţiile de utilizare a numerelor independente de locaţie  
 
5. Numerele independente de locaţie se utilizează pentru furnizare de servicii 

publice de comunicaţii electronice internaţionale, la puncte terminale fixe sau nomade prin 
protocoale de tipul H.323, SIP etc. 

6. Numerele independente de locaţie pot fi alocate de către titular doar utilizatorilor 
finali, persoane fizice sau juridice din Republica Moldova sau persoanelor legalizate în 
Republica Moldova, şi utilizate doar în scopuri de consum final. Utilizarea acestor numere în 
scopuri de revânzare a serviciilor sau de utilizare intermediară a lor pentru furnizare de servicii 
proprii de comunicaţii electronice de către utilizator  se va considera necorespunzătoare. 

7.  Serviciile  furnizate  prin  intermediul  numerelor  independente  de  locaţie  vor 
asigura atât originarea, cât şi terminarea apelurilor la punctele terminale cărora le-au fost 
atribuite spre utilizare aceste numere.  

8. Localizarea echipamentului terminal al abonatului căruia i s-a atribuit un număr 
independent de locaţie nu este în mod necesar asociată cu un anumit punct terminal al reţelei 
furnizorului. 

9. Pentru rutarea apelurilor către numere independente de locaţie nu este necesară 
conversia acestora în numere geografice. 
 

IV. Obligaţiile ce revin Titularului licenţei 
 

10. Titularul licenţei are următoarele obligaţii: 
1) să interconecteze reţelele sale publice de comunicaţii electronice cu alte reţele, în scopul 

furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice cu utilizarea numerelor 
independente de locaţie în condiţiile interconectării pentru furnizarea serviciilor publice 
de comunicaţii electronice internaţionale stabilite în acordurile de interconectare; 

2) să includă în contractele cu utilizatorii sau în condiţiile publice de furnizare a serviciilor 
independente de locaţie stipulări  sau să întreprindă alte acţiuni necesare pentru a se 
asigura că accesul la numerele independente de locaţie are scopul utilizării finale şi nu 
este intenţionată revânzarea acestor servicii; 

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

4) să examineze, în termeni rezonabili, adresările altor furnizori sau ale Agenţiei privind 
suspiciunile referitoare la utilizarea necorespunzătoare a numerelor independente de 
locaţie şi să ia măsuri adecvate în cazurile ce se confirmă de utilizare necorespunzătoare 
a acestor numere; 

5) în cazurile ce se confirmă de utilizare necorespunzătoare a numerelor, să întreprindă 
acţiuni necesare, inclusiv prin suspendarea serviciului, pentru a se asigura utilizarea 
corespunzătoare a numerelor, 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; 

6) să asigure accesul la numerele independente de locaţie din reţelele publice de 
comunicaţii electronice din Republica Moldova  prin utilizarea prefixului „0”; 
7) să deschidă accesul către numerele independente de locaţie pentru orice alt furnizor de 
reţele publice de comunicaţii electronice astfel încât să fie asigurat accesul utilizatorilor 
finali la aceste numere; 
8) să nu subatribuie numerele altui furnizor de reţele şi servicii publice de comunicaţii 
electronice. 

 



  

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

prezentelor condiţii, conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.  
 
VI. DISPOZIŢII FINALE 
 
12. Prezentele condiţii speciale de licenţă se interpretează de către Agenţie 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 condiţii speciale de licenţă sunt considerate limitative şi obligatorii, 
minimale sau maximale, după caz. 

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