
NOTĂ INFORMATIVĂ 
 

la proiectul Hotărîrii Consiliului de Administraţie al Agenţiei de stabilire a plăţilor 
pentru resursele de numerotare telefonică    

 
Agenţia expune pe pagina sa de Internet (www.anrceti.md) pentru consultare 

publică proiectul dat de hotărîre (proiectul Hotărîrii Consiliului de Administraţie al 
Agenţiei de stabilire a plăţilor pentru resursele de numerotare telefonică). 

Comentariile părţilor interesate sunt aşteptate în perioada 22 noiembrie 2010 – 6 
decembrie 2010 în formă scrisă la adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova, sau la nr. de fax: (0 22) 222 885 şi în formă electronică la 
adresa de e-mail office@anrceti.md.        

Agenţia Naţională pentru Reglementări în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei (ANRCETI) în scopul asigurării executării art.9 alin. (1) lit. h) şi art.63 alin. 
(2) şi ţinînd cont de prevederile art.12, alin.(1), art.27 alin. (3) din Legea comunicaţiilor 
electronice, nr.241 – XVI din 15 noiembrie 2007, elaborează Planul naţional de 
numerotare, reglementează, gestionează şi atribuie contra plată şi în baza unor criterii 
obiective, transparente şi nediscriminatorii a resurselor de numerotare. 

Proiectul hotărîrii date stabileşte plăţile pentru resursele noi de numerotare, care au 
fost introduse în Planul naţional de numerotare prin ordinul Ministerului Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor nr.15 din 04.03.2010. De asemenea proiectul dat 
stabileşte plăţi noi, în reducere faţă de cele actuale, la următoarele tipuri de resurse de 
numerotare: plata pentru numărul local scurt 14xx s-a micşorat cu 20%, astfel încît 
pentru atribuirea acestuia în municipiul Chişinău plata va constitui 16000, 0 lei şi pentru 
alte unităţi administrative - 3200,0 lei, plăţile pentru codurile de acces 10xx şi 118x s-au 
micşorat cu 60 şi respectiv 20%, ambele urmînd a fi de 4000,0 lei. Celelalte tarife au 
rămas neschimbate. 

Plăţile pentru utilizarea resurselor de numerotare telefonică, stabilite conform 
Anexei proiectului dat de hotărîre, se vor aplica din data de 01 ianuarie 2011 şi din 
momentul intrării în vigoare a acestei hotărîri va fi abrogată Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al Agenţiei nr.47 din 23.12.2008 cu privire la plăţile pentru resursele de 
numerotare.   

Cuantumul plăţilor pentru resursele de numerotare telefonică a fost stabilit ţinându-
se cont de cererea pentru aceste resurse, disponibilitatea acestora, şirul de numere 
atribuite, dar şi de cheltuielile directe şi indirecte legate de gestionarea Planului naţional 
de numerotare.   

Decizia de reducere a cuantumului plăţilor date a fost luată în scopul stimulării 
cererii pentru utilizarea resurselor de numerotare destinate furnizării serviciilor publice, 
dezvoltării concurenţei pe piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, 
precum şi al majorării numărului de agenţi economici care să ofere servicii 
informaţionale telefonice atât gratuite, cât şi cu valoare adăugată. 


