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NOTA INFORMATIVĂ 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la stabilirea 

tarifelor pentru resursele de numerotare nr. 59 din 21.12.2010   
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 Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de 
numerotare nr. 59 din 21.12.2010 este elaborată în temeiul art. 82 alin. (2) lit. a) din Legea 
comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2017, nr. 399-410, art. 679), cu modificările ulterioare. 
Modificările la hotărâre au fost condiționate de modificarea și emiterea, în redacție nouă, a 
Planului Național de Numerotare, aprobat prin Ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale al Republicii Moldova nr. 5 din 12 ianuarie 2023, conform căruia au fost deschise spre 
atribuire resurse de numerotare din șirul ”4” destinate serviciilor maşină – maşină (M2M) şi 
Internetul lucrurilor (IoT) utilizare la nivel național și nivel internațional.  
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. 241/2007 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 modificărilor, prin 
completarea cu tarife pentru resurse de numerotare din șirul ”4” după cum urmează: 

   după poziția 3.1 din tabelul Hotărârii nr. 59/2010 de completat cu pozițiile 3.11 și 3.12 cu 
următorul cuprins: 

„ 
3.11 Numere pentru servicii de tip maşină – maşină (M2M) şi 

Internetul lucrurilor (IoT) utilizare la nivel național 
4xxxxxxx 0,50 

3.12 Numere pentru servicii de tip maşină – maşină (M2M) şi 
Internetul lucrurilor (IoT) utilizare la nivel internațional 

4xxxxxxx 1,00 

 
Tarifele respective sunt propuse în rezultatul studierii practicii țărilor europene așa ca Estonia, 
Grecia, Belgia etc. 
De asemenea, prin proiectul de hotărâre se propune excluderea de la poziția 1.11 din tabelul 
Hotărârii nr. 59/2010 a numerelor 901, 902 și 903 utilizate anterior pentru serviciile de urgență, 
având în vedere că pentru serviciile de urgență se utilizează numărul 112, prevăzut de Legea nr. 
241/2007 și Legea nr. 174/2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic 
pentru apelurile de urgenţă 112.   
5. Fundamentarea economico-financiară  
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Implementarea și realizarea proiectului propus presupune efectuarea investițiilor suplimentare, ne 
esențiale, din partea furnizorilor pentru achitarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotare. 
 
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 expune spre consultare publică 
pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul ”Transparența decizională” 
de la data de 14.02.2023 până la data de 06.03.2023. 

 
Director adjunct       Silvia BOJOGA 


