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pentru modificarea şi completarea Procedurii privind administrarea resurselor 

de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie 

al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice 

şi Tehnologia Informaţiei nr. 58 din 21 decembrie 2010 

 

 

În temeiul art. 8 alin. (4) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. a), lit. h), art. 63 alin. (2) şi alin. (6) din 

Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (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 (ANRCETI), aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 905/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-

144, art. 917), 

 

În scopul asigurării utilizării raţionale şi eficiente de către furnizorii de servicii de 

comunicaţii electronice accesibile publicului a resurselor de numerotare, Consiliul de 

Administraţie 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 58 din 21 decembrie 2010 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 257-258, art. 1018), cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează: 

 

1) În titlul procedurii, după cuvântul ”privind” se completează cu sintagma 

”gestionarea și”. 

2) Pe întreg conținutul procedurii: 

- sintagma ”furnizor de reţele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice” se 

substituie cu sintagma ”furnizor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului”, la 

cazul și forma potrivită; 

- cuvântul ”atribuie” se substituie cu cuvântul ”alocă”, la cazul și forma potrivită. 

3) Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Resursele de numerotare telefonice din PNN sunt gestionate și administrate de către 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, 
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în continuare Agenţia. Agenția oferă dreptul de utilizare a resurselor de numerotare 

furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului autorizaţi în condiţiile 

Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 14.11.2007 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr.51-54, art.155) cu modificările și completările ulterioare, în continuare 

furnizori, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului”. 

4) În punctul 3: 

- după abrevierea ”PNN” se completează cu sintagma ”cu excepția numărului naţional 

scurt pentru servicii de urgenţă”; 

- în final se completează cu sintagma ”sau prin procedura de portare în conformitate cu 

reglementările speciale emise de Agenție”. 

5) După punctul 4 se introduce un punct nou 4
1
 cu următorul cuprins: 

”4
1
. Prezenta procedură se aplică, în măsura în care nu conţine dispoziţii specifice 

derogatorii, de la reglementările speciale emise de către Agenţie pentru alocarea și utilizarea 

categoriilor specifice de resurse de numerotare prevăzute în PNN”. 

6) La punctul 5: 

- subpunctul 2) se exclude; 

- la subpunctul 6) cuvântul ”carantină” se substituie cu cuvântul ”nefuncționalitate”;  

- în final se completează cu un nou alineat 7) cu următorul cuprins:  

”7) În cuprinsul prezentei Proceduri sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile 

relevante prevăzute în Legea 241/2007”. 

7) La punctul 9, subpunctul 2) se modifică și va avea următorul cuprins:  

”2) La prima solicitare, se alocă câte un singur bloc de numere pentru fiecare dintre 

tipurile de servicii pentru care se solicită resurse de numerotare, cu excepția numerelor 

geografice din şirurile “2”, “3” şi “5” - care se alocă câte un bloc de numere pentru una și 

aceeaşi zonă geografică”. 

8) După punctul 16
1 
se introduce un punct nou 16

2
 cu următorul cuprins: 

„16
2
 Înstrăinarea resurselor de numerotare din PNN alocate de către Agenţie prin 

licenţă, cesionate, închiriate sau transferate prin procedura de portare este interzisă”. 

9) Punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”17. Perioada de nefuncţionalitate a fiecărui număr este minimum 60 de zile 

calendaristice înainte de retransmiterea către alt utilizator”. 

10) După punctul 18
2 

se introduc cinci puncte noi 18
3
, 18

4
, 18

5
, 18

6 
și 18

7 
cu 

următorul cuprins: 

”18
3
. Furnizorul, care intenționează să depună declarație/cerere de retragere a unui sau 

mai multor blocuri de numere care fac obiectul licenţei şi care includ numere portate în rețelele 

altor furnizori, are obligația de a informa, în scris, acești furnizori, cu cel puţin 30 de zile 

calendaristice înainte de data depunerii acestei declarații/cereri. Copiile scrisorilor de 

informare a furnizorilor vor fi anexate la declarația/cererea de retragere a licenței depusă la 

Agenție. 

18
4
.
 

Pentru utilizarea în continuare a numerelor portate, după retragerea blocului de 

numere, 
 
furnizorul acceptor, în rețeaua căruia au fost portate numerele poate, în termenul 

prevăzut la pct. 18
3
, depune, în condițiile reglementărilor în vigoare, o declarație/cerere de 

eliberare a licenței pentru blocul de numere care include numărul/numerele portate.  

18
5
.
 

Dacă blocul de numere retras include numere portate în reţelele mai multor 

furnizori, prioritate are furnizorul care depune primul declarația/cererea de eliberare a licenței.  

18
6
.
 

Furnizorul care a obţinut licența pentru blocul de numere care include numerele 

portate are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorii interconectaţi cu privire la alocarea 

blocului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării de către Agenție a deciziei de 

eliberare a licenţei. 
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18
7
.
 

La primirea notificării prevăzute la pct. 18
6
, furnizorii interconectaţi au obligaţia 

să asigure accesul neîntrerupt din propria reţea către şi/sau de la blocul de numere respectiv, 

după caz, în conformitate cu acordurile de interconectare şi/sau acces încheiate, părţile fiind 

obligate, dacă este cazul, să completeze corespunzător acordurile respective.” 

 

2. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Preşedintele Consiliului      Grigore VARANIŢA 

de Administraţie 

 

 

Membrii Consiliului  

de Administraţie       Corneliu JALOBA 

 

         Marian POCAZNOI 


