
NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind modificarea 

 și completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare 
 

Necesitatea modificării şi completării Procedurii privind administrarea resurselor de 
numerotare, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) nr.58 din 
21.12.2010, reiese din necesitatea conformării la prevederile Ordinului Ministerului 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, nr.93 din 25.11.2011 cu privire la modificarea 
Planului Naţional de Numerotare (PNN) cît și implementării Hotărîrii Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI nr.14 din 23.06.2011. 

Prin Ordinul menționat în PNN au fost deschise spre atribuire numerele  geografice din 
şirul de numere „3”, (blocurile de numere „31000000 – 37999999” şi „39000000 – 
39999999”), care vor fi utilizate pentru reţelele şi serviciile publice de comunicaţii electronice 
furnizate la puncte fixe. De asemenea în PNN a fost alocat blocul de numere „17XX” pentru 
rutarea apelurilor în procesul de portare a numerelor telefonice. 

Totodată, potrivit  Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.14 din 
23.06.2011 au fost scoase din uz şi rezervate, la data de 01.02.2012, numerele scurte: 117,  119 
şi 18xx. De asemenea, prin aceiaşi Hotărâre, au fost scoase din uz numerele locale scurte din 
şirul „2” de forma ZA(B) 14xx şi pentru aceleași servicii  au fost atribuite numerele naţionale 
scurte de forma 14xxx.  

În proiect se propune modificarea p.6 din Procedură prin care se stabileşte cantitate de 
numere atribuite pentru diferite reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi modificarea p.9 
prin care se stabileşte gradul minim de utilizare a resurselor de numerotare pentru furnizarea 
aceluiaşi tip de serviciu în scopul prezentării raportului de utilizare a resurselor de numerotare 
atribuite anterior. Aceste modificări se propun a fi efectuate urmare estimării rapoartelor 
privind utilizarea resurselor de numerotare care sunt prezentate de către furnizorii de 
comunicaţii electronice. 
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