AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A
REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÎRE
mun. Chişinău
din 27.03.2012

Nr. 07

cu privire la modificarea şi completarea Procedurii privind administrarea
resurselor de numerotare telefonică

În temeiul:
 art.9 alin.(1) lit.a), h), u) şi art.63 din Legea comunicaţiilor electronice, nr.241XVI din 15.11.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54,
art.155);
 pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.905 din 28.07.2008 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917);
 Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la implementarea
accesului la codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere „1” fără
utilizarea prefixului „0” nr.14 din 23.06.2011, (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2011, nr.107 - 109, art.718)
În conformitate cu:
 Planul Naţional de Numerotare, aprobat prin Ordinul Ministrului Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor, nr.15 din 04.03.2010 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2010, nr.78 -80, art.298), Consiliul de Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aproba modificările şi completările ce se operează la Procedura privind
administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea
Consiliului de Administraţie al ANRCETI, Nr.58 din 21.12.2010 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.257-258, art.1018) conform Anexei.
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2. Prezenta Hotărâre întră în vigoare la data de 1 aprilie 2012 şi se publică în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Preşedintele Consiliului de Administraţie

Sergiu SÎTNIC

Membrii Consiliului de Administraţie

Ion POCHIN
Iurie URSU
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Anexă
la Hotărârea Consiliului de
Administraţie al ANRCETI
nr.07 din 27.03. 2012
Modificările şi completările ce se operează
la Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică aprobată prin
Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI, Nr.58 din 21.12.2010 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.257-258, art.1018)
I. La Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică:
1. Punctul 6. se modifică şi se expune în următoarea redacție:
”6. Resursele de numerotare care fac obiectul licențelor de utilizare a resurselor de
numerotare sunt stabilite în Anexa 1 la prezenta procedură și se atribuie după cum
urmează:
1) numerele din şirurile de numere „2”, „3” şi „5” - în blocuri a câte 100, 1000 sau
10000 de numere;
2) numerele din şirurile de numere „6” şi „7” - în blocuri a câte 10000 sau 100000 de
numere;
3) numerele din şirurile de numere „8” şi „9”, cu excepţia blocurilor de numere
„814xxxxx” şi „821xxxxx”, - în blocuri a câte 10, 100 sau 1000 de numere;
4) codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere „1” şi numerele din
blocurile „814xxxxx” şi „821xxxxx” - de regulă câte un număr.”
2. Punctul 8. se completează după sintagma: „pentru furnizarea serviciilor” cu
sintagma: „de comunicaţii electronice” în continuare după text.
3. Punctul 9. se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
„9. Blocurile suplimentare de numere se vor atribui, după prezentarea raportului de
utilizare a resurselor de numerotare atribuite anterior, numai dacă:
1) gradul minim de utilizare a resurselor de numerotare atribuite anterior pentru
furnizarea aceluiaşi tip de serviciu va fi cumulativ:
a) 70%, în cazul numerelor geografice din şirul „2”, „3” şi „5” atribuite pentru
aceiaşi zonă geografică;
b) 60%, în cazul numerelor independente de locaţie din şirul „3”;
c) 70%, în cazul numerelor nongeografice din şirurile „6” şi „7”;
d) 50%, în cazul numerelor nongeografice din şirurile „8” şi „9”.
2) La prima cerere, se va atribui câte un singur bloc de numere pentru fiecare dintre
tipurile de servicii pentru care se solicită resurse de numerotare.”
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4. În punctul 14. sintagma: „de transport” se substituie cu sintagma: „cu acces
indirect”.
5. La punctul 26. sintagma: ”furnizorul aplică” se substituie cu sintagma:
”furnizorului i se aplică”.
6. Punctul 28. se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
”28. Calcularea și achitarea plăților pentru numerele portate se efectuează conform
reglementărilor ANRCETI emise în acest sens”.
7. Punctul 30. se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
„30. În cazul solicitării blocurilor de numere suplimentare, solicitantul va prezenta
raportul privind utilizarea resurselor de numerotare atribuite anterior pentru aceiaşi
categorie de servicii, iar pentru numerele geografice raportul privind utilizarea resurselor
în zona geografică respectivă”.
II. La Anexa 1 a Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare
telefonică:
8. În punctul 1:
Alineatul „117 – serviciul clientelă” se substituie cu alineatul: „117 – rezervă”;
Alineatul „119 – serviciul de înlăturare a deranjamentelor în reţea” se substituie cu
alineatul: „119 – rezervă”;
Alineatul „12 – 14 - rezervă” se substituie cu alineatul: „12 – 13 - rezervă”;
După alineatul „12 – 13 - rezervă” se completează cu un nou alineat în următoarea
redacţie: „14xxx – numere naţionale scurte pentru servicii de interes general”;
Alineatul „17xx - rezervat pentru resurse tehnice” se substituie cu alineatul: „17xx –
numere de rutare pentru identificarea reţelei sau comutatorului din reţeaua publică de
comunicaţii electronice”;
Alineatul „18XX – numere tehnologice” se substituie cu alineatul: „18XX – rezervă”.
9. În punctul 2:
Alineatul 1 se modifică și se expune în următoarea redacție:
„Numere geografice din şirurile „2” şi „5” de forma ZA(B)yxxxx(x), unde Z= 2, 5; A
= 2…9; B = 0… 9; y = 2…7, 9 şi x = 0…9;” se atribuie, de regulă, furnizorului cu
putere semnificativă pe piaţa accesului la un punct fix al utilizatorilor finali de
telefonie publică fixă şi de forma ZA(B)yxxxx(x), unde Z = 2, 5; A = 2…9; B =
0…9; y = 0, 1, 8, 9; x = 0…9 se atribuie altor furnizori de reţele şi serviciu publice de
telefonie fixă, intraţi pe piaţa acestor servicii.”
Alineatele 2, 3 şi 4 se exclud.
10. În punctul 3:
Alineatul existent se expune în următoarea redacție:
„Numere independente de locaţie pentru reţele şi servicii de comunicaţii electronice,
din/spre reţeaua Internet, care utilizează protocoale IP”, de forma ZAxxxxxx, unde Z = 3;
A = 0, 8; x = 0…9.
11. În final se completează cu un alineat nou în următoarea redacţie:
“Numere geografice pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice
furnizate la puncte fixe de forma ZA(B)xxxxx(x), unde Z = 3; A = 1 – 7, 9; x = 0…9.”

