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NOTA INFORMATIVĂ 
 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind modificarea 
Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 38/2008 cu privire la aprobarea 

Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul 
furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi serviciilor de comunicaţii 

electronice accesibile publicului  
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:  
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
(ANRCETI)  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite:  
Proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI privind modificarea Hotărârii 
Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 38/2008 cu privire la aprobarea Condiţiilor 
generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor publice 
de comunicaţii electronice şi serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului este 
elaborată în temeiul art. 9 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (1) lit. a) și c) și art.82, alineatul (7) din 
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare realizate prin art. I punctul 12 și 
a art. II alin. (2) din Legea nr. 245/2020 pentru modificarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 
241/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.360-371, art. 313). 
De asemenea, unele modificări la Condițiile generale au fost condiționate și de modificarea și 
emiterea in redacție nouă a Planului Național de Numerotare aprobat prin Ordinul Ministrului 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova nr. 5 din 12 ianuarie 2023 (PNN).  
Prin pct. 12 din art. I al Legii nr. 245/2020, articolul 82, alineatul (7) din Legea nr. 241/2007 a 
fost modificat și are următorul cuprins: 
„(7) Transmiterea/asignarea resurselor de numerotare din Planul naţional de numerotare de către 
furnizorii din Republica Moldova către furnizori sau utilizatori de peste hotarele Republicii 
Moldova, pentru utilizare permanentă în afara teritoriului Republicii Moldova, şi/sau utilizarea 
permanentă sub orice formă a resurselor respective în afara teritoriului Republicii Moldova pot 
avea loc doar în conformitate cu actele de reglementare corespunzătoare ale Agenţiei.” 

Conform actualelor Condiţii generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare în 
scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi serviciilor de comunicaţii 
electronice accesibile publicului aprobate prin Hotărâre a Consiliului de Administrație al 
ANRCETI nr. 38/2008, este interzisă transmiterea/asignarea resurselor de numerotare din PNN 
atribuite prin licenţă şi/sau utilizarea permanentă a acestora în afara teritoriului Republicii 
Moldova sub orice formă: prin intermediul cartelelor SIM, USIM, R-UIM, comunicaţii M2M, 
DID – în calitate de numere virtuale etc. Această prevedere a fost expusă în conformitate cu 
prevederile  art. 82 (7) din Legea nr.241/2007 până la operarea modificărilor respective prin 
Legea nr.245/2021. 

Necesitatea operării modificărilor Condițiilor de licență sus menționate este condiționată de 
dezvoltările tehnologiilor comunicațiilor electronice precum și de solicitările furnizorilor de 
servicii de comunicații electronice, de a li se oferi posibilități și dreptul de a furniza comunicații 
M2M pe piața globală a acestor servicii care este extrem de dinamică, emergentă și cu un 
potențial enorm. (Prin comunicații M2M se înțeleg tehnologiile de comunicații prin care 

informațiile sunt transferate în mod automat între diferite dispozitive sau aplicații, fără a 

interacționa cu factorul uman sau în care interacțiunea cu factorul uman este minimă). 
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Propunerea dată este bazată și pe un șir de acte Europene așa ca:  
 Raportul 194 al Comitetului de Comunicaţii Electronice (EСС) din cadrul Conferinţei 

Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) din 17 aprilie 2013, care 
stabileşte unele posibile excepţii de la interdicţia generală privind utilizarea numerelor din planul 
de numerotare ale unei ţări pe teritoriul altei ţari: „Utilizarea extra-teritorială a numerelor se va 
permite doar în cazuri excepţionale care au fost definite printr-o Decizie a EEC. Posibili candidaţi 
sunt unele servicii voce nomadice şi unele servicii M2M”; 

• Raportul Organului Autorităţilor de Reglementare Europene pentru Comunicaţii Electronice 
(BEREC) „Permiţând Internetul Lucrurilor”, care notează că „Sectorul IoT a evoluat pentru a fi o 
piață transnațională de servicii în care o parte semnificativă a dispozitivelor care susțin aceste 
servicii sunt concepute pentru mobilitate globală, nu numai pe baza mobilității temporare, ci și 
pentru a fi comercializate la nivel global pe bază de roaming permanent.  

 Documentul Oficial BA.66 – M2M Roaming Business Benefits, adoptat recent de Asociaţia 
GSMA, prin care se constată că în Uniunea Europeană nu există reglementări care să restricţioneze 
roaming-ul permanent pentru dispozitivele M2M.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  
Nu este necesară descrierea compatibilității dat fiind faptul că nu are scopul armonizării. 
Legea nr. 245/2020 pentru modificarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241/2007 transpune  
prevederile Regulamentului (UE) 2015/2120 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 
noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la Internetul deschis şi tarifele cu 
amănuntul pentru comunicaţiile în interiorul UE reglementate şi de modificare a Directivei 
2002/22/CE şi a Regulamentului (UE) nr.531/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 310 din 26 noiembrie 2015, aşa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul 
(UE) 2018/1971 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11.12.2018. 
Legea nr. 241/2007 cu modificările ulterioare transpune deja Directivele Parlamentului European 
şi a Consiliului: 2002/19; 2002/20; 2002/21; 2002/22; 2002/58; 2002/77; 2009/140. 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Având în vedere Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite menționate 
la pct. 2 din prezentul tabel, prin proiectul de hotărâre se propune operarea următoarelor 
modificări de principiu: 
la punctul 4 textul „Ordinul Ministerului Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.15 din 4 
martie 2010” se substituie cu textul „Ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
al Republicii Moldova nr. 5 din 12 ianuarie 2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, 
nr. 25-27, art. 91)”; 
punctul 6 se completează la final cu textul „cu excepția cazurilor prevăzute de prezentele condiții 
generale”; 
la subpunctul 5) din punctul 9 textul: „comunicaţii M2M, DID – în calitate de numere virtuale 
etc.” se substituie cu textul: „DID (Direct Inward Dialing) – în calitate de numere virtuale etc., cu 
excepţia cazului utilizării în afara Republicii Moldova pe bază de roaming permanent, exclusiv în 
scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice între dispozitive mașină-mașină (M2M - 
machine-to-machine) și Internetul lucrurilor (IoT - Internet of Things). 
5. Fundamentarea economico-financiară  
Implementarea și realizarea proiectului propus nu presupune efectuarea investițiilor suplimentare 
atât din partea furnizorilor cât și a statului. Această modificare facilitează furnizorii prin oferirea 
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drepturilor și posibilităților de a se integra pe piața actuala a serviciilor M2M și IoT. 
 
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Proiectul Hotărârii este elaborat în temeiul și în conformitate cu cerințele legislației naționale și 
europene și nu vine în contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale la care 
Republica Moldova este parte. 
Proiectul Hotărârii se încorporează perfect în sistemul actelor normative în vigoare, cu care se 
află în conexiune, și nu necesită modificarea și completarea cadrului normativ existent sau 
elaborarea suplimentară a altor acte normate sau reglementări pentru implementarea acestuia.  
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului   

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 
proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI se supune consultării publice, de la 
data de 14.02.2023 până la data de 06.03.2023, prin expunerea pe pagina Web oficială a 
ANRCETI www.anrceti.md, compartimentele: https://www.anrceti.md/news și 
https://www.anrceti.md/consultation/current.  
 

 
Director adjunct       Silvia BOJOGA 


