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1

Scop

Prezentul document are ca scop stabilirea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a
cadrului contractual pentru furnizarea de către DCS si OLO a serviciului de portabilitate a
numerelor.
Prezentul document se completează cu dispoziţiile actelor normative în domeniu: Decizia
ANRCTI nr. 144/2006, privind implementarea portabilităţii numerelor, cu modificările ulterioare,
şi Decizia nr. 3444/2007 privind adoptarea Condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a
portabilităţii numerelor.
Definiţii
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

portabilitatea numerelor – posibilitatea unui abonat de a-şi păstra numărul de telefon,
la cerere, atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului;
portabilitatea numerelor geografice – posibilitatea unui abonat de a-şi păstra, la un
anumit punct geografic, numărul geografic asignat, atunci când schimbă furnizorul de
servicii de telefonie fixă destinate publicului;
portabilitatea numerelor nongeografice – posibilitatea abonatului de a-şi păstra, la
orice punct geografic, numărul nongeografic asignat, atunci când schimbă furnizorul de
servicii de telefonie destinate publicului;
furnizor donor iniţial(Fdi) – furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, care
are dreptul de a utiliza, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, blocul de
numere care conţine numărul ce se solicită a fi portat;
furnizor donor(FD) – furnizorul donor iniţial sau, în cazul portării succesive a aceluiaşi
număr, furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, la care a fost portat în
prealabil numărul pentru care se solicită portarea;
furnizor acceptor(FA) – furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, la care se
portează un număr dintr-un bloc de numere pe care alt furnizor de servicii de telefonie
destinate publicului are dreptul, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, de
a-l utiliza;
furnizor care originează apelul(FO) – furnizorul de servicii de comunicaţii electronice
la care este conectat utilizatorul apelant; în cazul utilizării serviciilor de selectare sau
preselectare a transportatorului, furnizorul care originează apelul este considerat
transportatorul selectat sau preselectat, iar, în cazul terminării apelurilor internaţionale,
furnizorul care originează apelul este considerat furnizorul care operează comutatorul
sau elementul echivalent (gateway) utilizat pentru traficul internaţional, aparţinând primei
reţele publice de comunicaţii electronice de pe teritoriul României în care ajunge apelul
internaţional;
proces de portare – procesul cuprins între momentul primirii unei cereri de portare a
numărului şi momentul în care apelurile pot fi finalizate în mod corect la numărul portat;

9.

10.

11.

12.

13.

14.

număr de rutare(RN) – un număr specific suplimentar, care nu face parte din Planul
naţional de numerotaţie, utilizat în cadrul reţelelor publice de comunicaţii electronice în
vederea rutării corecte a apelurilor către un număr portat;
bază de date centralizată(BDC) – setul complet de informaţii, care cuprinde numerele
portate şi numerele de rutare (baza de date de referinţă centralizată), precum şi registrul
tranzacţiilor (procedurilor administrative) dintre furnizori şi alte informaţii suplimentare
necesare în vederea realizării portabilităţii numerelor (baza de date administrativă
centralizată);
bază de date operaţională(BDOp) – baza de date, copie a bazei de date de referinţă
centralizate, utilizată în timp real de furnizorul care originează apelul pentru rutarea
corectă a apelului sau a altor mesaje către un număr portat;
metodă de rutare All Call Query (ACQ) – metodă de rutare directă a apelurilor de la
furnizorul care originează apelurile la furnizorul acceptor; în urma interogării bazei de
date operaţionale, care va furniza numărul de rutare asociat numărului apelat, furnizorul
care originează apelul va asigura rutarea apelului la destinaţie, în conformitate cu
informaţiile furnizate;
metodă de rutare Onward Routing (OR) – metodă de rutare indirectă a apelurilor de la
furnizorul care originează apelurile la furnizorul acceptor, care constă în rutarea apelului
de către furnizorul care originează apelul către furnizorul donor iniţial, care va interoga
baza de date operaţională şi, pe baza numărului de rutare furnizat de aceasta, va ruta
apelul la destinaţie;
condiţii tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor – condiţiile
tehnice, procedurale şi comerciale necesare pentru implementarea portabilităţii
numerelor, adoptate prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, obligatorii pentru
furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului.

Definiţiile de mai sus se complează cu definiţiile existente în actualul cadru de reglementare.
2 Descrierea serviciului
3.1 Portabilitatea numerelor reprezintă posibilitatea unui abonat de a-şi păstra numărul de
telefon, la cerere, atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului.
3.2 Sunt portabile numerele din următoarele categorii de resurse de numerotaţie din Planul
Naţional de Numerotaţie (PNN):

numere naţionale geografice din domeniile 0Z=02 şi 0Z=03, în aceeaşi arie geografică

numere independente de locaţie din domeniul 0Z=03

numere naţionale nongeografice din domeniul 0Z=07, indiferent de modalitatea de plată
a apelurilor pentru serviciile de telefonie mobilă destinate publicului furnizate prin
intermediul acestora (în avans sau ulterior furnizării serviciilor)

numere naţionale nongeografice din domeniul 0Z=08 pentru servicii diverse

numere naţionale nongeografice din domeniul 0Z=09 pentru servicii cu tarif special
(Premium Rate).

3.3 Nu fac obiectul portabilităţii:

numerele care fac parte din alte domenii ale PNN decât cele prevăzute mai sus;

numere pentru care Partile nu au definite servicii in Acordul de interconectare in vigoare
intre Parti;

numerele utilizate numai în interiorul unei reţele;
3.4 Blocurile de numere care pot fi portate sunt cele publicate pe pagina de Internet a ANRCTI
şi a operatorului bazei de date centralizate.
3.5 In urma portarii nu se va putea schimba destinatia numerelor prevazute in PNN.
4 Drepturile şi obligaţiile FD şi ale FA
4.1 FD nu poate condiţiona portarea unui număr de plata de către abonat a unor tarife
suplimentare asociate procesului de portare.
4.2 FDi nu poate asigna altui abonat numărul portat, până la primirea informaţiei privind
eliberarea numărului.
4.3 FA are obligaţia de a nu schimba, în urma portării, destinaţia numărului prevăzută în PNN.
4.4 În cazul originării apelurilor de la un număr portat, datele de identificare a liniei apelante ce
vor fi prezentate sunt cele corespunzătoare numărului portat.
4.5 În termen de 5 zile de la încetarea contractului dintre abonat şi FA cu privire la furnizarea de
servicii prin intermediul unui număr portat, FA are obligaţia de a informa FD iniţial sau, după
caz, ANRCTI cu privire la eliberarea numărului portat, prin intermediul operatorului bazei de
date centralizate.
4.6 FA nu are dreptul de a reasigna numărul portat după încetarea contractului având ca obiect
furnizarea de servicii prin intermediul numărului respectiv.
4.7 În cazul încetării dreptului FDi de a utiliza, pe baza licenţei de utilizare a resurselor de
numerotaţie, un anumit număr portat, FA şi abonatul acestuia au dreptul de a utiliza în
continuare acest număr, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, până la încetarea
furnizării serviciului de către FA prin intermediul numărului respectiv.
4.8 În situaţia în care ANRCTI realocă, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie,
blocul de numere care conţine numărul portat, titularul licenţei de utilizare a resurselor de
numerotaţie va fi considerat FDi.
4.9 Termenele şi condiţiile care descriu procedura de administrare a procesului de portare
constituie obligaţii ale părţilor.
5 Rutarea apelurilor
5.1 Metoda de rutare folosită de OLO pentru a asigura serviciul de portabilitate a numerelor este
All call Query (ACQ)
5.2 Metoda de rutare folosită de DCS pentru a asigura serviciul de portabilitate a numerelor este
All Call Query(ACQ).

5.3 Independent de metoda de rutare indicata in 5.1 si 5.2, atat DCS cat si OLO pot utiliza, in
cazul unor defectiuni tehnice sau in primele 24 de ore dupa portarea unui numar, metoda de
rutare OR.
5.4 In cazul utilizarii metodei de rutare OR, furnizorul care origineaza apelul va ruta apelurile
catre numerele portate pe baza analizei numarului de apel catre operatorul titular al LURN
din care face parte numarul respectiv, direct sau prin tranzit, urmand ca acesta din urma sa
realizeze operatiunile necesare in vederea rutarii apelului la destinatie.
5.5 Rutarea apelurilor la destinaţie de către cei doi operatori se va face după numărul de rutare
(RN), de forma 18xyz.
5.6 In cazul in care informatia de rutare RN este incorecta, apelul va fi eliberat.
5.7 În cazul reţelei OLO, RN identifică în mod univoc fiecare dintre centralele digitale ale OLO si
tipul de serviciu (numere geografice, numere independente de locatie, numere
nongeografice pentru servicii de telefonie mobila, numere nongeografice pentru servicii
diverse si servicii cu tarif special). Alocarea RN pe fiecare centrală OLO /tip de serviciu este
prezentată în Capitolul 11 – Numere de Rutare.
5.8 Numerotaţia transmisă de OLO la POI-ul dintre cele două reţele va fi de forma
18xyz+ZABPQMCDU, cu NAI=3 (national number).
5.9 În cazul reţelei DCS , RN identifică în mod univoc fiecare dintre centralele digitale ale DCS
si tipul de serviciu (numere geografice, numere independente de locatie, numere
nongeografice pentru servicii diverse si servicii cu tarif special). Alocarea RN pe fiecare
centrală DCS /tip de serviciu este prezentată în Capitolul 11 – Numere de Rutare.
5.10 Numerotaţia transmisă de DCS la POI-ul dintre cele două reţele va fi de forma
18xyz+ZABPQMCDU, cu NAI=3 (national number).
5.11 Cand una din Parti utilizeaza metoda OR, numerotatia transmisa de aceasta la POI-ul
dintre cele doua retele va fi de forma ZABPQMCDU, cu NAI=3 (national number).
Exceptie: pentru apelurile initiate de abonatii proprii, numerotaţia transmisă de Partea care
utilizeaza metoda OR la POI-ul dintre cele două reţele pentru un abonat portat din reţeaua
proprie în reţeaua celeilalte Parti va fi de forma 18xyz+ZABPQMCDU, cu NAI=3 (national
number).
5.12 Daca Partea care origineaza apelul utilizeaza metoda de rutare OR, aceasta are obligatia
de a transmite catre cealalta Parte doar apeluri ce au „B number” din plajele de
numerotatie alocate de catre ANRCTI Partii care primeste apelul sau apeluri ce au „B
number” din plajele de numerotatie proprii portate in reteaua Partii care primeste apelul.
Daca Partea care primeste apelul constata ca acesta nu are RN si ca B number este diferit
de plajele proprii de numerotatie alocate de ANRCTI prin LURN, aceasta va fi indreptatita
sa elibereze apelul.
5.13 In vederea terminarii apelurilor de telefonie in contextul implementarii portabilitatii
numerelor, următoarele principii de rutare a apelurilor între reţele se aplica:
5.13.1 Dacă un apel este originat dintr-o reţea ce utilizează metoda ACQ, aceasta va efectua
verificarea în urma căreia să se stabilească dacă numărul este portat şi va ruta apelul

direct către reţeaua acceptoare, în baza unui acord de interconectare (directă sau prin
tranzit prin intermediul altei reţele) între furnizorul care originează apelul şi FA;
5.13.2 Dacă un apel este originat dintr-o reţea ce utilizează metoda OR, aceasta va efectua
verificarea prin reteaua FD în urma căreia să se stabilească dacă numărul este portat,
numai pentru numerele care i-au fost alocate prin LURN furnizorului care oferă servicii
prin intermediul reţelei respective;
5.13.3 Dacă într-o reţea este primit un apel dintr-o reţea care utilizează metoda ACQ, reţeaua
în care este transmis apelul nu va mai efectua verificarea în urma căreia să stabilească
dacă numărul este portat;
5.13.4 Dacă într-o reţea ce utilizează metoda de rutare ACQ este primit un apel dintr-o reţea
care utilizează metoda de rutare OR, cea dintâi va efectua verificarea pentru fiecare apel
primit fara RN în urma căreia să se stabilească dacă apelul este destinat unui numar
propriu sau unui număr portat din reteaua proprie şi va ruta apelul catre reteaua proprie
sau către reţeua acceptoare daca are acord de interconectare si o ruta activa ce permite
terminarea apelului. In cazul numerelor geografice, marcarea apelurilor către numere
neportate, dar pentru care s-a făcut verificarea în BDOp, va fi realizată numai dacă este
posibil din punct de vedere tehnic.
5.13.5 Dacă într-o reţea ce utilizează metoda de rutare OR este primit un apel dintr-o altă reţea
care utilizează metoda OR, cea dintâi va realiza verificarea în urma căreia să se
stabilească dacă numărul este portat numai pentru numerele aparţinând blocurilor de
numere ce i-au fost alocate prin LURN.
5.13.6 Reţeaua care verifică dacă apelul este destinat unui număr portat va extrage numărul de
rutare (RN) şi îl va adăuga în mesajul corespunzător de semnalizare, pentru apelurile
către numerele portate. Informaţia de rutare (RN) va fi transmisă la punctul de
interconectare cu reţeaua acceptoare sau la punctul de interconectare cu reţeaua de
tranzit, dupa caz.
5.13.7 Codurile utilizate pentru a preciza cauza de eroare sunt specificate în Recomandarea
ITU-T Q.850. Având în vedere că excepţiile legate de portabilitate nu sunt prevăzute
explicit în Recomandarea ITU-T Q.850, acestea vor fi stabilite ulterior, ţinându-se seama
de caracteristicile reţelelor existente.
5.13.8 Pentru codificarea erorilor specifice portabilităţii a fost definită valoarea Cause value =
112, cu semnificaţia „număr portat inexistent”. Reţelele care nu pot genera această
valoare vor utiliza Cause value = 1, având semnificaţia „număr nealocat”.
6 Calitatea serviciului
6.1 Când un număr este portat, la stabilirea apelului pot apărea întârzieri suplimentare care pot
afecta calitatea serviciului, determinate de:

timpul de interogare a bazei de date operationale (BDOp);

timpul necesar pentru introducerea unui ton specific;

timpul de stabilire a unor conexiuni suplimentare (timpul necesar pentru rutarea apelului
către destinaţia corectă).

6.2 Întârzierile adiţionale în stabilirea apelurilor către un număr portat in reteaua DCS sau in
reteaua Digicom nu vor fi mai mari de o secundă faţă de cele către un număr neportat.
6.3 Prevederile art 6.2 sunt aplicabile doar apelurilor ce au drept destinatie un numar portat in
reteaua unuia dintre cei doi operatori – DCS sau OLO. In cazul in care, in urma interogarii
bazei de date operationale OLO sau DCS constata ca destinatia unui apel reprezinta un
numar portat in alte retele fixe, apelul respectiv va fi rutat catre reteaua corespunzatore,
situatie in care OLO sau DCS nu mai poate fi considerat responsabil pentru durata totala de
timp necesara stabilirii cu succes a acestor apeluri
6.4 Apelurile terminate la un număr portat nu vor suferi deteriorări ale indicatorilor de calitate
faţă de apelurile terminate la numere neportate.

7 Servicii suplimentare
În general, serviciile suplimentare disponibile în reţeaua donoare nu pot fi portate în reţeaua
accceptoare. Acest fapt nu exclude ca aceleaşi servicii suplimentare oferite de FD să fie oferite
şi de FA.
Apelarea directă (DDI) - Tranşele de numere care permit apelarea directă pot fi portate parţial
sau total. Acest serviciu nu va fi afectat dacă FA oferă acest serviciu.
Numerele multiple de abonat (MSN) - Numerele din tranşele de numere MSN pot fi portate
individual, parţial sau total. Acest serviciu nu va fi afectat dacă FA oferă acest serviciu.
Serviciul de redirecţionare a apelurilor (Call Forwarding) - Reţeaua din care se originează
apelul iniţial va ruta apelul către numărul apelat (B number). În cazul în care apelul este
redirecţionat către un alt număr (C-number) portat, reţeaua de originare pentru apelul
redirecţionat devine reţeaua căreia îi aparţine B-number.
Prezentarea identităţii liniei apelante - În cazul originării unor apeluri de la un număr portat,
datele de identificare a liniei apelante prezentate (CLIP) vor fi cele corespunzătoare numărului
portat. Pentru a asigura identificarea corectă a apelurilor (în special în cazul apelurilor de
urgenţă), apelurile originate de la numere portate vor fi considerate apeluri normale din punctul
de vedere al CLIP. În cazul originării unor apeluri către numere portate, identitatea liniei
conectate prezentate (COLP) va fi cea corespunzătoare numărului portat.
Serviciile ce utilizează capabilităţi de tranzacţionare - Este posibil ca alte servicii
suplimentare care utilizează capabilităţile de tranzacţionare ale sistemului de semnalizare SS7
(TC/SCCP), cum ar fi serviciul de apel în aşteptare (MW) sau serviciul de terminare apel
apelant ocupat (CCBS), să nu poată fi furnizate în cazul în care se utilizează metoda OR.

8 Tarife
8.1 Tarifele percepute FA de către FD pentru fiecare număr portat, în cazul portabilităţii
numerelor geografice şi numerelor independente de locaţie şi al portabilităţii numerelor
nongeografice, altele decât cele pentru servicii de telefonie mobilă sunt cele menţionate în
Tabelul 1.
Tabelul 1
FD

Valoare (Euro)

OLO

7,8

DCS

7,8

8.2 Tarifele datorate de FA vor fi facturate FA direct de către FD.
8.3 Datele referitoare la numarul de portari al FD in FA se vor obtine lunar din BDC si se vor
schimba intre Parti in conformitate cu procedura de reconciliere descrisa in Acordul de
interconectare in vigoare intre Parti.
8.4 FA va suporta costurile interne determinate de portarea numărului.
8.5 În cazul utilizării metodei de rutare OR, furnizorul care originează apelul va ruta apelurile
către numerele portate în acelaşi mod ca şi pe cele către numerele neportate (pe baza
analizei numărului de apel) direct sau prin tranzit in conformitate cu tipul de interconectare
dintre Parti. OLO care primeste apelul va realiza pentru toate apelurile primite operaţiunile
necesare (verificare baza de date portabilitate, adaugare RN, terminare apel), în vederea
rutării apelului către reţeaua de destinatie si va factura aceste servicii conform tarifelor
mentionate in art 8.6.
8.6 OLO va plati catre DCS :
8.6.1 Daca apelul transmis catre DCS are RN (18xyz) apartinand DCS :
- tarif de terminare in DCS conform Acord Interconectare
8.6.2 Daca apelul transmis catre DCS nu are RN (18xyz) si „B number”
apartine licentei de utilizare a resurselor de numerotatie a DCS :
a. tarif de interogare baza de date portabilitate 0.0024Euro/apel*;
si unul din tarifele de mai jos in functie de destinatia apelului:
b. tarif de terminare in DCS conform Acord Interconectare, daca apelul se termina in
DCS
c. tarif de rutare & terminare apel catre numar DCS portat in Romtelecom 0.0132
Euro/minut**
c. tarif de rutare & terminare apel catre numar DCS portat in alta retea fixa 0.015
Euro/minut**,
unde prin minut se intelege tarifare la secunda din prima secunda.

*Acest tarif poate suferi modificari in sensul cresterii lui dupa stabilirea furnizorului BDC si a
tarifelor pe care utilizatorii BDC trebuie sa le plateasca acestuia.
** In cazul in care in urma unor decizii ANRCTI, a modificarii de curs valutar (pentru tertii care
practica tariful de terminare a apelurilor in USD) sau a negocierilor dintre Parti, tarifele de
terminare a apelurilor pentru anumiti operatori se vor schimba, OLO se obliga sa modifice
unilateral tarifele de mai sus tinand cont de schimbarile intervenite. Aceste modificari vor fi
comunicate DCS cu cel putin 15 zile inaintea datei de la care se aplica noile tarife.

8.7

DCS va plati catre OLO :
8.7.1 Daca apelul transmis catre OLO are RN (18xyz) apartinand OLO:
- tarif de terminare in OLO conform Acord Interconectare

8.7.2 Daca apelul transmis catre OLO nu are RN (18xyz) si B number apartine
licentei de utilizare a resurselor de numerotatie a OLO:
a. tarif de interogare baza de date portabilitate 0.0024 Euro/apel;
si unul din tarifele de mai jos in functie de destinatia apelului:
b. tarif de terminare in OLO conform Acord Interconectare, daca apelul se termina in
reteaua OLO
c. tarif de rutare & terminare apel catre numar OLO portat in Romtelecom 0.0132
Euro/minut**
d. tarif de rutare & terminare apel catre numar OLO portat in alta retea fixa 0.0150
Euro/min**
unde prin minut se intelege tarifare la secunda din prima secunda.
*Acest tarif poate suferi modificari in sensul cresterii lui dupa stabilirea furnizorului BDC si a
tarifelor pe care utilizatorii BDC trebuie sa le plateasca acestuia.
** In cazul in care in urma unor decizii ANRCTI, a modificarii de curs valutar (pentru tertii care
practica tariful de terminare a apelurilor in USD) sau a negocierilor dintre Parti, tarifele de
terminare a apelurilor pentru anumiti operatori se vor schimba, DCS poate modifica unilateral
tarifele de mai sus tinand cont de schimbarile intervenite. Aceste modificari vor fi comunicate
OLO cu cel putin 15 zile inaintea datei de la care se aplica noile tarife.

8.8
In conformitate cu art 5.12, daca o Parte transmite celeilalte Parti un apel fara
RN(18xyz) si cu B number diferit de plajele de numere alocate de ANRCTI prin LURN
celeilalte Parti, aceasta din urma este indreptatita sa elibereze apelul.
8.9 În mod particular, tariful de utilizare a funcţiunilor de portabilitate exprimat în unităţi/apel,
poate fi convertit şi cumulat cu tariful de tranzit prin reţeaua FDi exprimat în unităţi/min,
rezultând un tarif unic exprimat în unităţi/min.
8.10

Modalitatea de decontare a apelurilor catre numere portate este „cascada”.

8.11 Situaţiile în care se pot afla Părţile în cazul unui apel către un număr portat sunt ilustrate
în Capitolul 9 - Configuraţii de referinţă, realizate pe baza prevederilor Anexei 2 la Condiţiile
tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor.
9

Configuraţii de referinţă

9.1

ID

Call
Origin

1

FO
(OR)

2.

FO
(OR)

3.

FO
(OR)

4.

FO
(OR)

Call direction

Conditions/ billing methods

FO plateste catre FT1:
- tariful pentru tranzit apel catre FD
- tarif de interogare baza de date portabilitate
- tarif de rutare & terminare apel catre numar FD
FO=>FT1=>FD=>FA
portat in FA
(destinatia apelului este B
FT1 plateste catre FD:
number portat de la FD la
- tarif de interogare baza de date portabilitate
FA)
- tarif de rutare & terminare apel catre numar FD
portat in FA
FD plateste catre FA:
- tarif de terminare in FA
FO plateste catre FT1:
- tariful pentru tranzit apel de la FT1 la FD
- tarif de interogare baza de date portabilitate
- tarif de rutare & terminare apel catre numar FD
portat in FA
- tariful pentru tranzit apel de la FT2 la FA
FO=>FT1=>FD=>FT2=>FA FT1 plateste catre FD:
(destinatia apelului este B
- tarif de interogare baza de date portabilitate
number portat de la FD la
- tarif de rutare & terminare apel catre numar FD
FA)
portat in FA
- tariful pentru tranzit apel de la FT2 la FA
FD plateste catre FT2:
- tariful pentru tranzit apel de la FT2 la FA
- tarif de terminare apel in FA
FT2 plateste catre FA:
- tarif de terminare apel in FA
FO plateste catre FD:
- tarif de interogare baza de date portabilitate
- tarif de rutare & terminare apel catre numar FD
FO=>FD=>FT2=>FA
portat in FA
(destinatia apelului este B - tariful pentru tranzit apel de la FT2 la FA
number portat de la FD la FD plateste catre FT2:
FA)
- tariful pentru tranzit apel de la FT2 la FA
- tarif de terminare apel in FA
FT2 plateste catre FA:
- tarif de terminare apel in FA
FO=>FD=>FA (destinatia FO plateste catre FD:
apelului este B number
- tarif de interogare baza de date portabilitate

portat de la FD la FA)

5.

FO
(OR)

FO=>FT1=>FD (destinatia
apelului este B number
FD)

6.

FO
(OR)

FO=>FD (destinatia
apelului este B number
FD)

7

FO
(ACQ)

FO=>FT2=>FA (destinatia
apelului este B number FA)

FO
(ACQ)

FO=>FA (destinatia
apelului este B number FA)

8
unde:



- tarif de rutare & terminare apel catre numar FD
portat in FA
FD plateste catre FA:
- tarif de terminare in FA
FO plateste catre FT1:
- tariful pentru tranzit apel catre FD
- tarif de interogare baza de date portabilitate
- tarif de terminare apel in FD
FT1 plateste catre FD:
- tarif de interogare baza de date portabilitate
- tarif de terminare apel in FD
FO plateste catre FD:
- tarif de interogare baza de date portabilitate
- tarif de terminare apel in FD
FO plateste catre FT2:
- tariful pentru tranzit apel catre FA
- tarif de terminare apel in FA
FT2 plateste catre FA:
- tarif de terminare apel in FA
FO plateste catre FA:
- tarif de terminare in FA

DCS poate fi FO, FD sau FA
OLO poate fi FO, FD sau FA

9.2

ID

1

Call
Origin

Call direction

FO

FO=>FA
(destinatia
apelului este B
number portat de

Conditions/ Billing methods
FO plateste FA:
- tarif de terminare in FA

la FO la FA)

2

FO

unde:



FO=>FT=>FA
(destinatia
apelului este B
number portat de
la FO la FA)

FO plateste FT:
- tarif de tranzit apel de la FT la FA
- tarif de terminare in FA
FT plateste FA:
- tarif de terminare in FA

DCS poate fi FO sau FA;
OLO poate fi FO sau FA.

10 Teste tehnice de portabilitate
Funcţie de acordurile încheiate cu alţi operatori şi între alţi operatori şi funcţie de metodele de
rutare folosite de către aceştia, testele se vor stabili de comun acord între părţile semnatare.
11 Numere de rutare(RN)
Numere de rutare DCS(RN) :




RN= 18352 pentru domeniul de portabilitate geografica 0Z=02 si 0Z=03 in aceiasi arie
geografica, precum si pentru portabilitate numere independente de locatie din domeniul
0Z=03
RN= 18839 pentru numere naţionale nongeografice din domeniul 0Z=08.
RN= 18258 pentru numere scurte din domeniul 0Z=02 si 0Z=03.

Numarul de de rutare OLO (RN):


RN= pentru numere naţionale nongeografice din domeniul 0Z=08.

12 Formulare
Partile semnatare vor utiliza formularele recomandate in Anexa la Decizia 3444/2007.

SC Digital Cable Systems SRL,

OLO

