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privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei  
nr. 58/2010 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi gestionare a  

resurselor de numerotare 
 

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. a), art. 82 alin. (7) din Legea comunicaţiilor electronice 
nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, 
art. 679), cu modificările ulterioare, Consiliul de Administraţie  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 58/2008 pentru 
aprobarea Procedurii de administrare şi gestionare a resurselor de numerotare (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 257-258, art. 1018), se modifică după cum 
urmează: 

1) În partea de întemeiere textul „În scopul: 
implementării unor prevederi ale Planului naţional de numerotare, aprobat prin 

Ordinul ministrului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor nr.15 din 04.03.2010” se 
substituie cu textul „În conformitate cu prevederile Planului naţional de numerotare, aprobat 
prin Ordinul nr. 5 din 12 ianuarie 2023 al Ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale 
al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 25-27, art. 91)”. 

 
2) La anexa Hotărârii (la Procedura de administrare şi gestionare a resurselor de 

numerotare): 
la punctul 6 subpunctul 2), la punctul 9 subpunctul 1) litera c) și la punctul 181 

subpunctul 3), textul „“6” şi “7”” se substituie cu textul „“4”,“6” şi “7””;  
punctul 161 va avea următorul cuprins:  
„161. Asignarea/transmiterea resurselor de numerotare din PNN şi/sau utilizarea 

permanentă a acestora în afara teritoriului Republicii Moldova sub orice formă este 
interzisă, cu excepţia cazului utilizării în afara Republicii Moldova pe bază de roaming 
permanent, exclusiv în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice între 
dispozitive de tip mașină-mașină (M2M - machine-to-machine) și Internetul lucrurilor (IoT 
- Internet of Things).”. 

 
3) La anexa 1 la Procedura de administrare şi gestionare a resurselor de numerotare: 
punctul 4 va avea următorul cuprins: 
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„4. Numerele din şirul de numere “4”– se atribuie pentru servicii de tip M2M şi IoT 
după cum urmează: 

410000000 ÷ 419999999 - pentru comunicaţii maşină-maşină (M2M) utilizare la nivel 
național; 

420000000 ÷ 429999999 - pentru comunicaţii maşină-maşină (M2M) utilizare în afara 
Republicii Moldova; 

430000000 ÷ 439999999 - pentru comunicaţii în baza Internetul lucrurilor (IoT) 
utilizare la nivel național; 

440000000 ÷ 449999999 - pentru comunicaţii în baza Internetul lucrurilor (IoT) 
utilizare în afara Republicii Moldova”. 

 
4) La Nota de la Anexa 2 la Procedura de administrare şi gestionare a resurselor de 

numerotare: 
în primul alineat al punctului 1, textul „la ANRCETI” se substituie cu textul: „adresa 

sediului Agenției: bd. Ştefan cel Mare 134, b. 410, mun. Chişinău, MD-2012,”; 
la lit. b) textul: ”la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 410, mun. 

Chişinău” se exclude; 
se completează cu lit. d) cu următorul cuprins: 
„d) printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură electronică 

bazată pe un certificat al cheii publice, nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv.”. 
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 
 
Membrii Consiliului      Silvia BOJOGA 
de Administrație 
         Marian POCAZNOI 
  


