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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la 

modificarea şi expunerea în redacţie nouă a anexei la Hotărârea Consiliului de 

Administraţie al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010 cu privire la stabilirea  

tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică 

Conform prevederilor art. 9 alin (1) lit. h) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI 

din 15.11.2007, în continuare denumită Legea nr. 241/2007, Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (denumită în continuare 

– ANRCETI) efectuează reglementarea comunicaţiilor electronice prin elaborarea şi 

managementul Planului Naţional de Numerotare (PNN), reglementarea, gestionarea şi 

atribuirea contra plată şi în baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi 

proporţionale a resurselor de numerotare.  

Art. 63 alin. (2) din Legea nr.241/2007, prevede că resursele de numerotare sunt atribuite 

contra plată conform tarifelor stabilite şi aprobate de ANRCETI. Astfel, Consiliul de 

Administraţie al ANRCETI a aprobat la data de 21.12.2010 Hotărârea nr.59 cu privire la 

stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică, fără a modifica tarifele pentru 

resursele de numerotare solicitate de furnizori pentru prestarea serviciilor de comunicaţii 

electronice (numerele de abonat), care au fost stabilite în anul 2004. 

ANRCETI a efectuat o analiză a conformităţii utilizării numerelor naţionale scurte din blocul 

de numere „1500-1539” atribuite furnizorilor cu destinaţia acestor resurse de numerotare 

stabilită în PNN şi a constatat că acestea sunt de-facto utilizate pentru servicii cu tarif special 

(Premium rate).  

Blocul de numere „1500-1539”, conform PNN, este alocat pentru servicii non-comunicaţii, 

altfel este destinat utilizării de către agenţi economici care deservesc reţele electrice, reţele 

termice, gaze, reţele de apă şi canalizare etc. Cu toate acestea, precizăm că pînă la moment 

aceste numere nu au fost solicitate de furnizori pentru alocare unor astfel de servicii. 

De asemenea, ANRCETI a recepţionat de mai multe ori solicitări ale furnizorilor pentru 

eliberarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare din blocul dat de numere în 

scopul prestării serviciilor cu tarif special (Premium rate), similar cazurilor existente de 

utilizare a numerelor. ANRCETI a identificat 2 opţiuni pentru soluţionarea problemei 

utilizării neconforme a numerelor scurte date: a) obligarea furnizorului cărui au fost alocate 

numere din blocul de numere „1500-1539” să treacă serviciile date în şirul de numere 

destinate serviciilor cu tarif special (Premium rate) şi eliberarea numerelor scurte utilizate în 

acest scop, sau b) alocarea în PNN a numerelor scurte date pentru servicii cu tarif special 

(Premium rate).  

Având în vedere că resursele deja atribuite din blocul de numere „1500-1539” erau efectiv 

utilizate doar pentru servicii cu tarif special (Premium rate), ANRCETI a ales că opţiunea 

modificărilor în acest sens a PNN este mai potrivită şi s-a adresat Ministerului Tehnologiei 
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Informaţiei şi Comunicaţiilor cu propuneri în vederea efectuării modificării date. Totodată, 

ANRCETI a propus scoaterea de sub rezervă a blocului de numere „1540-1599” şi alocarea 

întregului bloc de numere „15xx” pentru servicii cu tarif special (Premium rate). 

Reieşind din acestea, se propune modificarea plăţii pentru un număr din şirul de numere 

„15xx”, dat fiind faptul modificării destinaţiei acestei resurse şi existenţei doar a 100 de 

numere care pot fi utilizate, prognozînd astfel şi o creştere a cererii pentru aceste numere. 

Avînd în vedere necesitatea asigurării unei activităţi conforme şi a asigurării independenţei 

financiare a ANRCETI, dar şi ţinînd cont de cheltuielile directe şi indirecte legate de 

gestionarea Planului Naţional de Numerotare se propune spre modificare şi expunerea în 

redacţie nouă anexa la Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.59 din 

21.12.2010, prin modificarea unor tarife pentru resursele de numerotare. 

Ţinând cont de cele expuse, a fost elaborat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea şi 

expunerea în redacţie nouă a anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei 

nr.59 din 21.12.2010, care se propune spre examinare şi aprobare Consiliului de 

Administraţie.  
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