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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie  

nr. 58 din 21 decembrie 2010 

 

 

Conform prevederilor art.63 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 

15.11.2007 (Monitorul Oficial, 2008, nr.51-54 art.155) Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) 

asigură în condiţiile legii, administrarea şi gestionarea la nivel naţional a resurselor de 

numerotare, în conformitate cu Planul naţional de numerotare (PNN) al republicii 

Moldova şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. În acest 

sens, ANRCETI asigură punerea la dispoziţie, la solicitare, resurse de numerotare 

adecvate pentru furnizarea de rețele și servicii publice de comunicaţii electronice, 

cu respectarea principiului transparenţei şi nediscriminării. 

 

În vederea administrării şi gestionării eficiente a resurselor de numerotare utilizate 

pentru furnizarea de servicii publice de comunicaţii electronice, ce reprezintă o 

condiţie esenţială pentru asigurarea interoperabilităţii reţelelor şi a accesului 

utilizatorilor finali la astfel de servicii, ANRCETI a adoptat, prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie nr. 58 din 21 decembrie 2010, Procedura de administrare 

a resurselor de numerotare telefonică, denumită în continuare Procedură. Din 

experienţa acumulată în aplicarea Procedurii, pe fundalul unei evoluţii rapide a 

serviciilor de comunicaţii electronice oferite pe piaţă, a rezultat necesitatea adaptării 

Proceduri la rigorile actuale. 

 

Drept urmare, unul din obiectivele Programului de elaborare a actelor de reglementare 

ale ANRCETI pentru anul 2015, pct. 3, prevede operarea modificărilor și completărilor 

Procedurii de administrare a resurselor de numerotare în vederea actualizării 

reglementărilor din acest domeniu și diminuarea posibilelor vulnerabilități în procesul 

de administrare a resurselor de numerotare din PNN. 

 

În acest sens și în rezultatul reexaminării Procedurii, ANRCETI înaintează proiectul de 

hotărâre pentru modificarea și completarea Procedurii, care prevede un șir de 

modificări și supliniri de ordin terminologic și procedural. Bazându-se pe o abordare 

unitară, înainte de toate, proiectul de hotărâre definește noi termeni, ce vizează 

procesul de administrare a resurselor de numerotare, și anume: 

1) alocare - atribuire primară de către Agenție, prin licenţă, a resurselor de 

numerotare din PNN furnizorilor de reţele și servicii publice de comunicaţii 

electronice; 
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2) asignare/transmitere – atribuire secundară a unor numere individuale 

utilizatorilor finali/abonaţilor de către furnizorii de servicii publice de comunicaţii 

electronice, cărora li s-au alocat resurse de numerotare de către Agenție prin licență. 

Proiect de hotărâre, de asemenea, conține modificări și completări la compartimentul 

vizând atribuirea resurselor de numerotare, în ceea ce privește justificarea de către 

furnizori a necesității solicitării resurselor de numerotare suplimentare, cu descrierea 

naturii serviciului ce urmează a fi furnizat și a modului de utilizare a resurselor de 

numerotare alocate anterior. Totodată, la capitolul dat au fost adăugate referințe 

obligatorii privind subprocesul de retragere a resurselor de numerotare, specificându-

se modului de retragere, care se va efectua după cum urmează: 

1) codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere “1” – câte un 

număr, mai multe sau, după caz, toate; 

2) numerele geografice şi numerele independente de locaţie atribuite 

reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe: 

a) în cazul blocurilor de 100 de numere – blocul complet;  

b) în cazul blocurilor de 1000 sau 10000 de numere – blocul complet sau 

unul, sau mai multe blocuri a câte 100 sau 1000 de numere; 

3) numerele nongeografice atribuite reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii  electronice furnizate la puncte mobile şi mobile virtuale: 

a) în cazul blocurilor de 10000 de numere – blocul complet;  

b) în cazul blocurilor de 100000 de numere – blocul complet sau unul, sau 

mai multe blocuri a câte 10000 de numere; 

4) numerele din şirurile “8” şi “9”: 

a) în cazul blocurilor de 10 numere – blocul complet;  

b) în cazul blocurilor de 100 sau 1000 de numere – blocul complet sau unul, 

sau mai multe blocuri a câte 10 sau 100 de numere; 

c) în cazul blocurilor de numere “814xxxxx” şi “821xxxxx” - câte un număr, 

mai multe sau, după caz, toate. 

 

In scopul sistematizării anexei nr.1 la Procedură, au fost excluse aliniatele care includ 

resursele de numerotare aflate în rezervă și nu pot fi alocate conform PNN furnizorilor 

de rețele și servicii publice de comunicații electronice.  

 

Ţinând seama că resursele de numerotare sunt limitate, gestionarea eficientă a 

acestora trebuie urmărită din etapa atribuirii lor, pentru a se preveni alocarea unor 

cantităţi excedentare de resurse de numerotare în raport cu necesităţile reale ale 

furnizorilor. Scopul promovării proiectului de hotărâre este asigurarea transparenței în 

procesul de administrare a resurselor de numerotare, în ceea ce priveşte atribuirea 

acestora, ce constituie o condiţie esenţială pentru promovarea concurenţei şi 

protejarea intereselor utilizatorilor finali, dar şi pentru utilizarea eficientă a resurselor. 

 

 

Ala BAIDAUZ  

Şef Direcție Dezvoltare Reglementări 


