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1. Prezentarea rapoartelor privind utilizarea resurselor de numerotare 

 

Conform legislației în vigoare, ANRCETI gestionează resursele de numerotare 

telefonică din Planul Naţional de Numerotare și le atribuie, la cerere, în baza licenţei, 

furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice, care le utilizează pentru 

necesităţi proprii, le oferă abonaţilor săi sau altor persoane autorizate să presteze servicii 

publice. 

În conformitate cu Procedura privind administrarea resurselor de numerotare 

telefonică ( în continuare Procedura), aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie 

al ANRCETI nr.58 din 21.12.2010, modificată  ulterior  prin Hotărârea ANRCETI nr.6 din 

19.05.2015, furnizorii de comunicații electronice sunt obligați să prezinte rapoarte privind 

utilizarea resurselor de numerotare, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru anul 

precedent.   

Urmare a monitorizării de către ANRCETI a respectării de către furnizorii de 

comunicații electronice a prevederilor reglementărilor în vigoare privind prezentarea 

rapoartelor de utilizare a resurselor de numerotare pentru anul 2016, s-a constatat că:  la 

data de 31.12.2016, conform Sistemului informațional automatizat “Registrul furnizorilor”, 

erau înregistrați 40 de furnizori care dețineau resurse de numerotare și patru furnizori care 

dețineau doar numere de rutare. Dintre cei 40 de furnizori (Tabelul 1), care  au obligația de 

prezentare a rapoartelor  privind utilizarea resurselor de numerotare, 39 au prezentat 

ANRCETI rapoartele în cauză. 

 

 Tabelul 1. Lista furnizorilor de comunicații electronice cu obligații de prezentare a 

rapoartelor de utilizare a resurselor de numerotare.  
 

Nr. Denumirea furnizorului Nr. Denumirea furnizorului 

1 „Alfatelecom” S.R.L. 21 "MOLDTELECOM" S.A. 

2 "AltNet-C.C." S.R.L. 22 "NET-CONECT INTERNET 

COMMUNICATIONS" SRL 

3 "APEL NET" SRL 23 „NORMA TELECOM” SRL 

4 "ARAX-IMPEX" SRL 24 "ONE TELECOM" SRL 

5 "Belfast" S.R.L. 25 ''OPTIMA-TELECOM" SRL 

6 "Telcavoip" S.R.L.. 26 "ORANGE MOLDOVA" SA 

7 „Calea Ferată / Moldova” 27 „OVATEL TDM”  SRL 

8 „Cartel Sistem" SRL 28 „Premium Network„ Î.C.S. S.R.L. 

9 Î.S. „CENTRUL de 

TELECOMUNICAŢII SPECIALE” 
29 „PROCONTEXT” SRL 

10 SC „CLICK-COM” SRL 30 SC  „PROSENIX-CON”  SRL 

11 "Dănis" S.R.L. 31 "Riscom" S.A. 

12 "EUROSTOCK" S.R.L.. 32 „VOIP SOLUŢIE” SRL 

13  „Global Network Technology” SRL 33 „SCORTEL” SRL 

14 „INGRESS COMMUNICATION” SRL 34 „SICRES” SRL 

15 „Iristel Mol” SRL 35 "STACOM SISTEM" SRL 

16 „Switchover” SRL 36 "STARNET SOLUȚII" SRL 

17 „MEDIA DIGITAL SISTEME” SRL 37 "SUN COMMUNICATIONS" 

S.R.L 

18 "MEDIA CONECT" SRL 38 "SUPORT RAPID" S.R.L 

19 „MEDIANET GROUP” S.R.L. 39 SRL "SKYTEL" 

20 "MOLDCELL" SA 40 „VITGRAND” SRL 

 
 

http://anrceti.md/node/81
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Ținem să menționăm, că  „MEDIA CONECT” SRL, nu și-a onorat obligațiunea de 

prezentare a raportului și nu a prezentat ANRCETI explicațiile privind neprezentarea 

raportului menționat. 
 

2. Gradul de utilizare a resurselor de numerotare în anul 2016 

 

În baza rapoartelor prezentate, a fost efectuată analiza gradului de utilizare de către 

furnizorii de telefonie fixă și mobilă a resurselor de numerotare în anul 2016 ( Diagrama 1).  

 

 

 
 

Diagrama 1. Gradul de utilizare a resurselor de numerotare pentru rețele și 

servicii publice de comunicații electronice furnizate la puncte fixe și mobile  în 

anul 2016 

 

Din totalul de 6 mil. 160000 numere atribuite pentru rețele și servicii publice de 

comunicații electronice furnizate la puncte mobile, la moment sunt utilizate 5 mil. 368329 

de numere, ce constituie 87.1%, iar din 1mil. 708660 numere atribuite pentru rețele și 

servicii publice de comunicații electronice furnizate la puncte fixe, sunt utilizate 1mil. 

172700 numere, ce constituie 68%. 

 

Analiza rapoartelor arată, că 37 furnizori au utilizat resursele de numerotare în 

conformitate cu prevederile procedurii menţionate mai sus, iar 2 furnizori nu au activat 

resursele de numerotare atribuite în termenul stabilit. Acest fapt contravine prevederilor 

pct.12 din Procedura menționată care obligă furnizorii să activeze resursele de numerotare 

atribuite în termen de cel mult un an de la data atribuirii acestora. (Tabelul 3).  

 

 

 

Tabelul 3  Furnizorii care nu au activat resursele de numerotare după un an de la data 

atribuirii. 
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Nr. Denumirea Furnizorului Categoria de numere 

(localitatea)  

Data atribuirii 

1 „Click Com” SRL tel. fixă, Drochia 30.11.2015 

2 „Media Digital Sisteme” 

SRL 

tel. fixă, Chișinău 24.12.2014 

 

Conform reglementărilor în vigoare, ANRCETI este în drept să inițieze procedura de 

retragere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotare furnizorilor menționați. 
 

Pe parcursul anului 2016, ca urmare a monitorizării gradului de utilizare a resurselor 

de numerotare de către furnizorii de comunicații electronice, prin Decizia ANRCETI nr.96 

din data de 15.07.2016 au fost retrase licențele nr.000212 din 01.07.2014 pentru utilizarea 

resurselor de numerotare cu acces gratuit pentru apelant (Freephone) și nr.000213 

01.07.2014 de utilizare a resurselor de numerotare pentru rețele și servicii de comunicații 

electronice furnizate la puncte fixe eliberate furnizorului SRL „Inet Expres”, care nu și-a 

onorat obligațiunile stabilite prin Procedura menționată. 

 

În urma activității de monitorizare, ANRCETI constată, că furnizorii, cu unele  

excepții, respectă prevederile reglementărilor în vigoare privind utilizarea resurselor de 

numerotare, iar datele din rapoartele privind utilizarea resurselor de numerotare prezentate 

de către furnizori corespund datelor din Sistemul informațional automatizat “Registrul 

furnizorilor” administrat de către ANRCETI. 

 

 

Nicolae MOROI  

Șef DER   
 


