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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

H O T Ă R Â R E 

mun. Chişinău 

 

din__________________      Nr._________ 
 

 

bd. Ştefan cel Mare,134,   Telefon:   Fax:    E-mail: office@anrceti.md  

MD-2012, Chişinau   +373-22-25-13-17  +373-22-22-28-85 www.anrceti.md  

privind contracararea terminației neautorizate a traficului telefonic originat în 

rețelele de comunicații electronice din străinătate  

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) lit. a) și b), art. 9 alin. (1) lit.a) şi u), art. 20 

alin. (1) lit. e) şi alin. (3) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 

noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155), cu 

modificările și completările ulterioare, 

  

În conformitate cu pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28.07.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2008, nr. 143-144, art. 917), 

 

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței de lucru din 30 septembrie 2016, cu 

participarea reprezentanților ANRCETI, CCCI, SIS și ai furnizorilor de rețele și servicii 

publice de telefonie mobilă din Republica Moldova (S.A. ,,Moldtelecom”, S.A ,,Orange 

Moldova”, S.A. ,,Moldcell”), 

 

În vederea contracarării terminației neautorizate a traficului telefonic originat în 

rețelele de comunicații electronice din străinătate, Consiliul de Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se pune în sarcina furnizorilor de rețele și servicii publice de telefonie mobilă (în 

continuare – furnizori) întreprinderea următoarelor măsuri: 

        1) detectarea operativă, inclusiv, cu aplicarea unor metode (proceduri, tehnici, bazate 

pe tehnologii avansate) eficiente, a dispozitivelor de tip VoIP-GSM Gateway (SIMbox) 

conectate la rețeaua proprie, care efectuează terminație neautorizată a traficului telefonic;     

2) identificarea, în regim de 24/24 ore, a: a) numerelor MSISDN utilizate în 

dispozitivele de tip VoIP-GSM Gateway (SIMbox) conectate la rețeaua proprie, care 

efectuează  terminație neautorizată a traficului telefonic, b) profilelor și caracteristicilor 

traficului telefonic de la numerele respective, c) abonaților cărora le-au fost date spre 

utilizare aceste numere, d) codurilor IMSI, IMEI, CellID ș.a.; 

3) partajarea cu alți furnizori a datelor privind IMEI-urile echipamentelor detectate 

ca fiind utilizate pentru terminație neautorizată a traficului, precum și a informației 

referitoare la zona geografică de unde s-a generat traficul în cazul respectiv; 
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4) blocarea imediată a numerelor MSISDN identificate ca fiind utilizate în scopul 

terminației neautorizate a traficului telefonic, cu menținerea activă, la solicitarea organelor 

de drept, a cel mult 10 numere per celulă pentru o perioadă de maxim 24 de ore din 

momentul solicitării; 

5) controlul riguros al vânzărilor în masă a cartelelor SIM către persoane fizice 

(inclusiv de către distribuitori); 

6) neadmiterea efectuării din rețelele sale către rețelele altor furnizori a apelurilor 

prin intermediul numerelor/cartelelor SIM identificate ca fiind utilizate fraudulos; 

7) stabilirea, în comun cu organele de drept, a unei proceduri de raportare urgentă a 

cazurilor de terminație neautorizată a traficului telefonic și prezentarea operativă, în 

condițiile legii, la solicitarea acestor organe, a tuturor informațiilor de care dispune, 

necesare pentru localizarea echipamentelor utilizate pentru terminația neautorizată a 

traficului, a datelor ce țin de terminația neautorizată a traficului, inclusiv: numerele 

utilizate fraudulos depistate în urma investigațiilor interne, IMSI, IMEI, codul ariei de 

localizare, codul de identificare a celulei de unde este generat traficul aferent cartelelor 

utilizate fraudulos identificate de furnizor, altă informație relevantă. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării și se publică pe pagina web 

oficială a ANRCETI. 

 

 

Președintele Consiliului  

de Administrație      Grigore VARANIȚA 

 

 

Membrii Consiliului      Corneliu JALOBA 

 

 

Marian POCAZNOI 

 

 

 

 


