
 
 

H O T Ă R Î R E 

privind modificarea şi completarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie  

al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice  

şi Tehnologia Informaţiei nr.27 din 21 septembrie 2010 

  

nr. 15  din  29.05.2014 
  

Monitorul Oficial nr.147-151/753 din 06.06.2014 

  

* * * 

În temeiul art.9 alin.(1) lit.a) şi u) şi art.10 alin.(1) lit.a) din Legea comunicaţiilor 

electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 

nr.51-54, art.155), cu modificările şi completările ulterioare,  

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

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (Agenţia), aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 

nr.143-144, art.917), Consiliul de Administraţie 

HOTĂRĂŞTE: 

I. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.27 din 21 septembrie 2010 privind 

aprobarea Procedurii de administrare a codurilor punctelor de semnalizare (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2010, nr.182-189, art.648), se modifică şi se completează după cum 

urmează:  

La Hotărîre: 

1) În denumire, în clauza de emitere şi în punctele 1 şi 6 din textul Hotărîrii sintagma: 

“codurilor punctelor de semnalizare” se substituie cu sintagma: “resurselor tehnice” la cazul 

respectiv. 

2) La punctul 4, după expresia: “şi includere în Registrul” sintagma “codurilor punctelor de 

semnalizare” se substituie cu sintagma: “resurselor tehnice”. 

În Procedură: 

1) În denumirea procedurii şi a capitolelor, în Anexa 1 secţiunea A, în Anexa 2 cu excepţia 

alineatelor 1 şi 2 din punctul 2; în Anexele 3 şi 4 sintagma: “codurilor punctelor de semnalizare” 

se substituie cu sintagma: “resurselor tehnice” la cazul respectiv. 

2) Pe întreg conţinutul textului cu excepţia punctului 4, subpunctul 2), abrevierea “SPC” se 

substituie cu sintagma: “resurselor tehnice” la cazul respectiv. 

3) La punctul 1, sintagma: “coduri ale punctelor de semnalizare” se exclude. 

4) La punctul 2, sintagma: “codurile punctelor de semnalizare pot fi obţinute” se substituie 

cu sintagma: “resursele tehnice pot fi solicitate”. 

5) La punctul 4, 

a) la subpunctul 1), sintagma: “codurilor punctelor de semnalizare” se substituie cu 

sintagma: “resurselor tehnice”. 

b) se introduc două subpuncte noi 11) şi 12) cu următorul conţinut:  

11) resurse tehnice – resurse necesare pentru identificarea unor reţele de comunicaţii 

electronice sau a unor elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice în vederea operării 

acestora sau pentru furnizarea unor servicii de comunicaţii electronice; 



12) număr de rutare (Routing Number – RN) – număr specific suplimentar utilizat în 

cadrul reţelelor publice de telefonie în scopul rutării corecte a apelurilor către un număr portat.” 

c) se introduce în final un alineat nou cu următorul conţinut:  

“În cuprinsul prezentei Proceduri sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile stabilite în Legea 

comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, Planul Naţional de Numerotare, 

aprobat prin Ordinul ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor nr.15 din 4 martie 2010 

şi Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind portabilitatea numerelor nr.34 din 1 decembrie 2011.” 

6) La punctul 5, se introduce un subpunct nou 4) cu următorul conţinut:  

“4) numere de rutare, (denumite în continuare RN).” 

7) După punctul 5, se introduce un punct nou 5
1
 cu următorul conţinut:  

“5
1
. Categoriile de resurse tehnice prevăzute la punctul 5, sunt definite în conformitate cu 

reglementările specifice ale Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor sau a Institutului 

European de Standardizare în Telecomunicaţii, după caz.” 

8) După punctul 10, se introduce un punct nou 10
1
 cu următorul conţinut: 

“10
1
. RN sunt secvenţe de 4 cifre de forma 17xx, unde x poate lua valori cuprinse între 0 şi 

9. Grupul xx identifică reţeaua sau comutatorul din reţeaua publică de comunicaţii electronice 

prin care se oferă servicii prin intermediul unor resurse de numerotare ori reţeaua acceptoare sau 

un comutator din reţeaua acceptoare.” 

9) După punctul 20, se introduc două puncte noi 20
1
 şi 20

2
 cu următorul conţinut:  

“20
1
. RN se atribuie furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice cărora li s-au 

atribuit numere prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotare. 

20
2
. Un furnizor de servicii de comunicaţii electronice poate beneficia de dreptul de a 

utiliza, de regulă, un singur număr de rutare. În cazul în care unui furnizor i s-au atribuit prin 

licenţă mai multe categorii de resurse de numerotare sau în cazul în care numărul de rutare 

identifică un comutator de reţea, acestuia i se poate acorda dreptul de a utiliza mai multe RN, în 

condiţiile punctului 27.” 

10) După punctul 22, se introduce un punct nou 22
1 

cu următorul conţinut:  

“22
1
. Solicitantul nu este în drept de a preciza în cererea de eliberare a resurselor tehnice 

un anumit format al acestor resurse.” 

11) Punctul 27 se completează cu un subpunct nou 3) cu următorul conţinut:  

“3) asigurarea unei utilizări eficiente şi raţionale a resurselor tehnice”. 

12) După punctul 27, se introduce un punct nou 27
1
 cu următorul conţinut: 

“27
1
. RN se atribuie furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice după cum urmează: 

1) un singur RN, se va acorda furnizorilor de servicii publice de comunicaţii electronice 

furnizate prin intermediul reţelelor publice fixe care utilizează tehnologia IP, precum şi altor 

furnizori de servicii publice de comunicaţii electronice, cărora li s-au atribuit numere geografice 

sau numere independente de locaţie din şirurile de numere “2” şi “3”;  

2) unul sau mai multe RN, se vor acorda furnizorilor de servicii publice de comunicaţii 

electronice furnizate prin intermediul reţelelor publice fixe care utilizează tehnologia PSTN sau 

ISDN, cărora li s-au atribuit numere geografice sau numere independente de locaţie din şirurile 

de numere “2” şi “3”; 

3) un singur RN pentru toate categoriile de numere portabile, fie cîte un RN pentru fiecare 

categorie de numere portabile, se vor acorda furnizorilor de servicii publice de comunicaţii 

electronice cărora le-au fost atribuite resurse de numerotare din mai multe categorii de numere 

portabile, aplicîndu-se în mod corespunzător.” 

13) La punctul 29,  

a) sintagma: “codurilor punctelor de semnalizare” se substituie cu sintagma: “resurselor 

tehnice, total sau parţial”; 

b) subpunctul 3), se completează cu un subpunct nou 4) cu următorul conţinut: 



“4) nu sunt îndeplinite condiţiile de atribuire sau de utilizare prevăzute în prezenta 

procedură.” 

14) La punctul 30, după cuvîntul “să respingă” se adaugă sintagma: “total sau parţial”. 

15) După punctul 33, se introduce un punct nou 33
1
 cu următorul conţinut:  

“33
1
. În vederea atribuirii unor resurse tehnice suplimentare din aceeaşi categorie, 

solicitantul va depune o cerere de acordare a resurselor tehnice în condiţiile punctelor 21-24, 

prevederile prezentului capitol aplicîndu-se în mod corespunzător. În acest sens, Agenţia va 

elibera o licenţă conţinînd resursele tehnice atribuite suplimentar, în condiţiile prevăzute la 

punctele 27 şi 27
1
”. 

16) La punctul 37:  

a) subpunctul 2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“2) de a activa toate resursele tehnice atribuite (NSPC, ISPC şi MNC) în cel mult 6 luni de 

la data atribuirii şi de a utiliza efectiv un număr semnificativ de NSPC dintr-un bloc”; 

b) după subpunctul 2), se introduce un subpunct nou 2
1
) cu următorul conţinut:  

“2
1
) de a activa RN atribuite, în cel mult 3 luni de la data atribuirii;”; 

c) la subpunctele 3) şi 4) cuvintele “NSPC, ISPC sau MNC” se substituie cu sintagma 

“resurs tehnic”; 

d) la subpunctul 6), sintagma: “realocării SPC” se substituie cu sintagma: “reatribuirii 

resurselor tehnice”.  

e) după subpunctul 6), se introduc două subpuncte noi 7) şi 8) cu următorul conţinut: ”  

“7) în cazuri excepţionale, cu cel puţin 30 de zile înaintea împlinirii termenelor prevăzute 

la subpunctele 2) sau 2
1
), titularul dreptului de utilizare a resurselor tehnice poate solicita 

prelungirea acestor termene cu cel mult 3 luni, justificînd în mod temeinic situaţia care determină 

imposibilitatea respectării termenelor de activare. 

8) în cazul prevăzut la subpunctul 7), dacă consideră cererea justificată, Agenţia poate 

prelungi termenul de activare a resurselor tehnice, o singură dată, cu cel mult 3 luni. ”  

17) Punctul 41, se completează cu un nou punct 41
1
 cu următorul conţinut:  

“41
1
. Dacă informaţiile furnizate nu sunt suficiente, Agenţia poate solicita cedentului sau 

cesionarului informaţii suplimentare.” 

18) La punctul 44, subpunctul 2) sintagma: “NSPC, ISPC şi MNC” se substituie cu 

sintagma: “resurselor tehnice”. 

19) Punctul 50, se completează cu două subpuncte noi 6) şi 7) cu următorul conţinut: 

“6) ca urmare a încetării dreptului de utilizare a resurselor de numerotare pentru care au 

fost acordate RN; 

7) dacă în urma divizării sau fuziunii dreptul de utilizare a resurselor tehnice este preluat de 

o persoană care nu are calitatea de furnizor de reţele sau servicii publice de comunicaţii 

electronice.”  

20) La punctul 53, 

a) sintagma: “SPC pot fi suspendate în următoarele cazuri” se modifică şi se expune în 

următoarea redacţie: “Dreptul de utilizare a resurselor tehnice poate fi suspendat în următoarele 

cazuri:”;  

b) se introduc două subpuncte noi 6) şi 7) cu următorul conţinut:  

“6) ca urmare a suspendării sau retragerii dreptului de utilizare a resurselor de numerotare 

pentru care au fost acordate RN; 

7) pentru asigurarea securităţii statului sau apărării naţionale, a ordinii publice, a 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor sau pentru eliminarea ameninţării creării unor probleme 

grave de natură economică sau operaţională altor furnizori de reţele sau de servicii publice de 

comunicaţii electronice”. 

21) După punctul 56, se completează cu un nou punct 56
1
 cu următorul conţinut: 

“56
1
. Decizia de atribuire, modificare, suspendare sau retragere a dreptului de utilizare a 

RN se comunică, în ziua adoptării, fiecărui furnizor de reţele şi/sau servicii publice de 



comunicaţii electronice prin intermediul bazei de date centralizate pentru implementarea şi 

realizarea portabilităţii numerelor”. 

22) În Anexa 1:  

a) la secţiunea A, propoziţia: “Tipul codului punctelor de semnalizare: ISPC, NSPC, 

MNC” se modifică şi se expune în următoarea redacţie: “Tipul resurselor tehnice: ISPC, NSPC, 

MNC, RN”. 

b) se completează în final cu un subpunct nou E cu următorul conţinut:  

“E. Numere de rutare 

1. Resurse tehnice pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare: 
□ Numere de rutare care identifică furnizorul acceptor  

Data estimativă la care vor fi activate: ……………….. 

□ Numere de rutare care identifică un comutator în reţeaua furnizorului acceptor 

Data estimativă la care vor fi activate: ……………….. 

2. Informaţii referitoare la utilizarea numerelor de rutare 

2.1. Categoria de resurse de numerotare portabile pentru care se solicită numerele de 

rutare: 
□ numere geografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe, din 

şirurile “2”, “3” şi “5” 

□ numere independente de locaţie din şirul “3” 

□ numere naţionale nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la 

puncte mobile din şirurile “6” şi “7” 

□ numere naţionale nongeografice pentru servicii din şirul “8”  

□ numere naţionale nongeografice pentru servicii din şirul “9”. 

2.2. Tipul reţelei de comunicaţii electronice prin intermediul căreia se furnizează 

serviciile pentru care se solicită numerele de rutare:” 
  

Tipul reţelei □ reţea publică fixă 

□ reţea publică mobilă 

Tehnologia (numai pentru reţele publice fixe) □ PSTN/ISDN 

□ internet/IP 

  

23) În Anexa 2, punctul 2 se completează în final cu următorul alineat: 

“ - numere de rutare”. 

II. Titularii licenţelor de utilizare a numerelor de rutare atribuite anterior intrării în vigoare 

a prezentei hotărîri îşi păstrează dreptul de utilizare a acestora. 

III. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
  

PREŞEDINTELE CONSILIULUI 

DE ADMINISTRAŢIE AL ANRCETI Grigore VARANIŢA 

  

Membru Iurie Ursu 

  

Chişinău, 29 mai 2014. 
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