
  
   

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
H O T Ă R Î R E 

mun. Chişinău 
 

din 23.06.2011           Nr. 14 

 

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

 
 

cu privire la implementarea accesului la codurile şi numerele naţionale scurte 
din şirul de numere „1” fără utilizarea prefixului „0” 

 
În temeiul: 
• art. 9, alin. (1), lit. h) din Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 

15.11.2007; 
• pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr.905 din 28.07.2008; 

Întru:  
• respectarea prevederilor pct.20 din Planul Naţional de Numerotare, aprobat prin 

Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.15 din 04.03.2010 
privind accesul, din diferite arii geografice şi reţele de telefonie fixă şi mobilă, la codurile şi 
numerele naţionale scurte din şirul de numere „1”, fără prefixul „0”; 

În scopul:  
• implementării serviciilor la nivel naţional, care utilizează coduri şi numere 

naţionale scurte din şirul de numere „1”, Consiliul de Administraţie,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. A implementa la data de 31 ianuarie 2012 accesul din toate zonele geografice şi 
din toate reţelele publice de telefonie fixă şi mobilă la codurile şi numerele naţionale scurte 
din şirul de numere „1” cu lungimea de până la 6 cifre inclusiv, fără utilizarea prefixului 
„0”, cu excepţia accesului la codurile „1600 - 1639”. 

2. A implementa pînă la data de 31 decembrie 2012 accesul din toate zonele 
geografice şi din toate reţelele publice de telefonie fixă şi mobilă la codurile „1600 - 1639” 
fără utilizarea prefixului „0”.  

3. A retrage din uz, la data de 31 ianuarie 2012, şi a rezerva pentru utilizare 
ulterioară, numerele naţionale scurte „117”, „119” şi „18xx” utilizate actualmente pentru 
„serviciul clientelă”, „serviciul de înlăturare a deranjamentelor în reţea” sau alte servicii şi 
respectiv „numerele tehnologice”. 

4. A retrage din uz, la data de 31 ianuarie 2012, numerele locale scurte de forma 
„02A(B) 14xx”.  
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5. Din data de 01 august 2011 furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice - titulari de licenţe de utilizare a numerelor locale scurte, codurilor şi numerelor 
scurte din şirul de numere „1” au obligaţia să informeze utilizatorii acestor resurse vizînd 
retragerea codurilor şi numerelor scurte menţionate la pct.3 şi 4 ale prezentei Hotărâri şi 
substituirea acestora cu alte numere din Planul Naţional de Numerotare. Din data de 01 
decembrie 2011 furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor informa 
utilizatorii finali, inclusiv şi prin intermediul „roboţilor”.  

6. Din data de 01 septembrie 2011 furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice vor lansa modificările respective în reţele proprii de comunicaţii electronice 
pentru asigurarea accesului la codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere „1” 
fără utilizarea prefixului „0” în termenul stabilit la pct.1 al prezentei Hotărâri. 

7. În termen de pînă la 31 decembrie 2011 furnizorii de reţele publice de 
comunicaţii electronice au obligaţia să informeze Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) vizînd operarea 
modificărilor în reţelele de comunicații electronice.  

8. Din data de 01 septembrie 2011 ANRCETI va elibera furnizorilor de reţele şi 
servicii publice de comunicaţii electronice, la cererea acestora, licenţe de utilizare a 
numerelor naţionale scurte de forma „14xxx”.  

9. Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice - titulari de licenţe de 
utilizare a numerelor locale scurte, codurilor şi numerelor scurte din şirul de numere „1”, cu 
cel puţin 2 luni înainte de termenul stabilit la pct.1 al prezentei Hotărâri, au obligaţia să 
informeze furnizorii cu care au încheiate acorduri de interconectare, privind numerele noi 
atribuite.   

10. Din data de 01 februarie 2012 licenţele eliberate de către ANRCETI pentru 
utilizarea resurselor de numerotare prevăzute la pct.3 şi 4 ale prezentei Hotărâri se consideră 
nevalabile. 

11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 

 
 
Preşedintele Consiliului  
de Administraţie     Sergiu SÎTNIC  
 
Membri Consiliului  
de Administraţie     Ion POCHIN 

       
       Iurie URSU  

 

  


