
SINTEZA 
recomandărilor parvenite, în rezultatul consultărilor publice a proiectului  

Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică 
 
 

 Recomandările parvenite Decizia autorilor 
privind acceptarea 
recomandărilor 

Note 

 S.A.”Moldtelecom”   

1.  În p.3 din articolul I. „Dispoziţii generale”  propunem menţionarea şi deciziilor de 
atribuire a resurselor de numerotare, care conform art.78 din Legea Comunicaţiilor 
Electronice rămîn în vigoare pînă la expirarea acestora. 

Nu se acceptă Legea nr.317 nu permite 
transpunerea   

2.  Punctul 4 - nu este clar, care sunt numerele cu o valoare economică deosebită, 
stabilite de Agenţie, care se atribuie prin concurs cu aplicarea procedurii de 
selectare comparativă şi competitivă. Solicităm o descrierea mai detaliată a acestor 
numere. 

 

Nu se acceptă. Această noţiune a fost inclusă în 
proiectul de procedură în 
conformitate cu prevederile 
Directivei 2002/21/CE privind  
cadru de reglementare comun 
pentru reţelele ţi serviciile de 
comunicaţii  electronice. 
Pînă la moment Agenţia nu  a 
stabilit resurse de o valoare 
economică deosebită. În cazul 
necesităţii  vor fi stabilite, 
efectuîndu - se  o descriere 
detaliată  suplimentară.  

3.  La punctul 11 după sintagma  „servicii „Fax Virtual” de a adăuga sintagma „alte 
servicii intelectuale”. 

Nu se acceptă Punctul dat s-a exclus. Prevederi 
speciale vor fi incluse în  
condiţiile speciale de licenţă de 
utilizare a resurselor de 
numerotare 
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4.  Agenţia a elaborat în redacţie nouă Regulamentul privind administrarea resurselor 
de numerotare telefonică, care urmează să includă procedura de administrare şi 
gestionare a resurselor de numerotare şi să stabilească regulile de atribuire, 
rezervare a resurselor de numerotare şi asigurare a transparenţei în procesul de 
administrare a resurselor de numerotare telefonice din PNN.  

În comparaţie cu redacţia existentă a Regulamentului cu privire la administrarea şi 
gestionarea PNN, putem constata că au fost excluse mai multe puncte legate de 
procedura de eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare, în care 
au fost stipulate condiţiile şi termenele de eliberare ale licenţelor respective. 
În acest context, considerăm oportună păstrarea şi descrierea acestor condiţii în 
noua redacţie a Regulamentului privind administrarea resurselor de numerotare 
telefonică. 
De asemenea, au fost excluse condiţiile de reperfectare şi modificare a licenţei de 
utilizare a resurselor de numerotare (de exemplu, ceea ce ţine de utilizarea 
resurselor de numerotare din şirul „14xx”), precum şi procedura necesară în cazul 
expirării termenelor de valabilitate ale licenţelor existente.   
În consecinţă, este necesar de menţionat că perioada de carantină nu se referă la 
situaţia reperfectării numărului de pe un abonat pe alt abonat, de exemplu, pentru 
numerele di şirul „14xx”, ceea ce urmează a fi stipulat în Regulamentul privind 
administrarea resurselor de numerotare. 
În ordinea ideilor expuse mai sus, exprimăm opinia că condiţiile p-lui. 4 
„Procedura generală de eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor de 
numerotare” din Regulamentul existent urmează a fi incluse în textul 
Regulamentului nou, precum şi condiţiile de atribuire şi gestionare numerelor din 
şirul „14xx”, care vor prevedea nuanţele legate de utilizarea acestor numere. 

 
Nu se acceptă. 
 

Nu  ţine de competenţa acestui 
document. 
Pct. 3 al procedurii prevede că 
licenţa de utilizarea a resurselor 
de numerotare, se eliberează de 
către Agenţie conform 
procedurii stabilite prin Legea 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător, nr.451 din 
30.07.2001 (Monitorul Oficial, 
2001, nr.108-109, art. 836), 
Legea comunicaţiilor 
electronice nr.241/2007, alte 
acte emise de către Agenţie în 
acest sens. 
Va fi specificat într-o 
reglementare separată privind 
eliberarea licenţelor. 

5.  Sintagma din punctul 38, subpunctul 7 a expune în următoarea redacţie  „N2-totalul 
resurselor de numerotare din aceeaşi categorie atribuite furnizorului”, deoarece, în 
conformitate cu PNN, resursele de numerotare se eliberează furnizorilor de reţele 
publice de comunicaţii electronice autorizaţi. 

Se acceptă.  

6.  În vederea excluderii unor neclarităţi în cadrul prezentării Raportului privind 
utilizarea resurselor de numerotare, propunem completarea  tabelului cu o coloană, 
după cum urmează: 

Se acceptă parţial După consultarea repetată 
internă  şi cu experţii BERD se 
propune un model nou al 
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Scopul utilizării 

Resurse de numerotare 
atribuite de către Agenţie 
(cantitatea) 

…

Resursele de numerotare din şirul “2”  
atribuite reţelei de telefonie fixă locala, 
inclusiv CDMA   

  

Resursele de numerotare din şirul “3”    
 

Resursele de numerotare atribuite pentru 
serviciul “Premium Rate” - “900 xxxxx” 

  

Resursele de numerotare atribuite pentru 
serviciul “Free Phone” - “800 xxxxx” 

  

Numere şi coduri scurte din şirul de 
numere „1” 

  

Numere  scurte din şirul de numere  "14xx"   

raportului 
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7.  Nu este clară modalitatea de accesare a resurselor de numerotare din şirul „1” şi la 
serviciile Internet (Dial-up) prin numerele din blocul „821xxxxx”.  
În conformitate cu Schema de repartizare a resurselor de numerotare  PNN, accesul 
spre numerele din blocul „821xxxxx” se efectuează cu utilizarea prefixului naţional 
„0”.  
La rândul său, din p. 6 din Anexa 1 la noua redacţie a Regulamentului putem 
observa că numerele de acces la serviciile de transmisiuni de date şi la „Internet” se 
atribuie pentru utilizare fără prefixul „0”. 

Este necesar de precizat că în conformitate cu punctul 13 „Dispoziţii finale”   din 
Regulamentul în vigoare  până la data de 31.12.2011 accesul din reţelele de 
telefonie fixă locală la  resursele de numerotare din şirul „1” şi la serviciile 
Internet (Dial-up) prin numerele din blocul „821xxxxx” ale furnizorilor reţelele 
cărora sunt interconectate cu reţeaua publică de telefonie fixă, în aria mun. 
Chişinău, se efectuează fără formarea prefixului „0”. Din alte zone geografice ale 
Republicii Moldova, accesul la numerele din blocul „821xxxxx” se efectuează prin 
prefixul „0”.  

Ca urmare, în vederea evitării caracterului echivoc în interpretarea situaţiei create, 
solicităm introducerea modificărilor necesare în p.6  din Anexa 1 la noua redacţie a 
Regulamentului în conformitate cu prevederile PNN şi prevederea nuanţelor de 
accesare a resurselor de numerotare din şirul „1” şi  serviciilor Internet (Dial-up) 
prin numerele din blocul „821xxxxx”, cu păstrarea condiţiilor expuse mai sus. 
În speranţa că modificările şi completările propuse vor fi acceptate de 
Dumneavoastră, Vă mulţumim anticipat. 

Nu se acceptă. 
 

Conform PNN numerele din 
blocul „821xxxxx” se accesează 
prin prefixul „0”.  
 
Urmează a fi respectat PNN 
vizînd accesarea  prin  prefixul 
„0”. 

 S.R.L”Arax Impex”   
8.  Punctul 19 prin care se stipulează că resursele de numerotare, cu excepţia 

numerelor şi codurilor naţionale scurte, se transmit în mod direct utilizatorilor 
finali/abonaţilor de către furnizor fără plată vine în contradicţie cu realitatea. 
Astăzi, de exemplu, operatorii de telefonie mobilă folosesc cu succes practica de 
vânzare a aşa numitelor numere „Gold” sau „Silver”. 

Comentarii Conform LCE art.9 h)  
“h) elaborarea şi managementul 
Planului Naţional de 
Numerotare, reglementarea, 
gestionarea şi atribuirea contra 
plată şi în baza unor criterii 
obiective, transparente, 
nediscriminatorii şi 
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proporţionale a resurselor de 
numerotare;” numai ANRCETI 
poate percepe  plaţi pentru 
resurse de numerotare. 
 

9.  Capitolul II privind Rezervarea resurselor de numerotare dorim să subliniem că 
acesta nu cuprinde prevederi referitoare la termenul de examinare de către Agenţie 
a cererii privind rezervarea resurselor de numerotare. Drept urmare, recomandăm 
includerea unui punct suplimentar care să prevadă examinarea cererii de rezervare 
într-un termen de 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării acesteia în Registrul 
general al corespondenţei de intrare al Agenţiei,  data confirmării primirii notificării 
prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire sau data 
confirmării primirii înscrisului în formă electronică.  
 

Nu se acceptă Compartimentul „Rezervarea 
resurselor de numerotare” a fost 
exclus la recomandarea 
experţilor BERD 

10.  Companiei „Arax-Impex” îi este neclar capitolul III Calcularea şi achitarea plăţilor 
pentru resursele de numerotare. Capitolul nominalizat face referire la plata 
resurselor de numerotare atribuite/cedate sau rezervate furnizorilor şi prevede o 
formulă comună de calcul pentru toate cele trei cazuri ? În cazul în care nu se 
specifică fiecare situaţie în parte atunci rezultă că formula specificată va fi valabilă 
pentru toate cele trei situaţii, adică atribuire, cedare dar şi rezervare a resurselor de 
numerotare. Dacă cele sus expuse se adeveresc, atunci resursele de numerotare 
rezervate vor costa cît resursele de numerotare atribuite, iar aceasta din punct de 
vedere economic, duce la inutilitatea rezervării anumitor blocuri de numere. 

Nu se acceptă  Prevederi speciale sunt incluse 
în proiectul hotărârii privind 
stabilirea plăţilor pentru 
resursele de numerotare care va 
substitui  Hotărîrea Nr.47 din 
23.12.2008 privind plăţile 
pentru resursele de numerotare 

11.  Rezervarea resurselor de numerotare costă 50 la sută din costul de atribuire a 
resurselor de numerotare, prin urmare considerăm că chestiunea dată trebuie 
reflectată în prezentul capitol fie urmează a se indica o altă formulă care să redea 
expres costul resurselor de numerotare rezervate.  

Nu se acceptă  Compartimentul „Rezervarea 
resurselor de numerotare” a fost 
exclus la recomandarea 
experţilor BERD.  

 S.A.”Orange Moldova”   
12.  pct. 2 din hotărâre: Observăm o contradicţie între pct. 2 din hotărâre, potrivit căruia 

se abrogă hotărârea Agenţiei nr. 47 din 23.12.2008, şi anunţul privind începerea 
consultării în cauză, potrivit căruia acest regulament ar urma să înlocuiască 
regulamentul, aprobat prin hotărârea Agenţiei nr. 25 din 03.11.2008. Hotărârea 
Agenţiei nr. 47 din 23.12.2008 stabileşte mărimea plăţilor pentru resursele de 

 
Se acceptă  

Prevederea respectivă   privind 
abrogarea HCA 47 a fost 
exclusă. Nu ţine de competenţa 
Hotărârii date. Pct. 3 al 
procedurii prevede că licenţa de 
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numerotare. Abrogarea acesteia ar conduce la repunerea în vigoare a hotărârilor 
Agenţiei nr. 01/2 din 28.01.2004 şi nr. 16 din 10.10.2005, abrogate prin hotărârea 
Agenţiei nr. 47 din 23.12.2008. Presupunem că proiectul în cauză ar urma totuşi să 
abroge hotărârea Agenţiei nr. 25 din 03.11.2008, al cărei obiect de reglementare se 
suprapune cu cel al proiectului de faţă. Totodată, remarcăm că hotărârea Agenţiei 
nr. 25 din 03.11.2008 reglementează nu doar regulile de administrare a resurselor 
de numerotare telefonică, ci şi procedura de eliberare, reperfectare, suspendare, 
reînnoire şi retragere a licenţelor de utilizare a acestor resurse. Astfel, pentru a evita 
crearea unui vid normativ, considerăm necesar de a asigura ca noua redacţie a 
regulamentului în cauză să intre in vigoare concomitent cu intrarea în vigoare a noii 
redacţii a Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a 
licenţelor de utilizare a resurselor limitate, care să reglementeze această procedură. 

utilizarea a resurselor de 
numerotare, se eliberează de 
către Agenţie conform 
procedurii stabilite prin Legea 
privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător, nr.451 din 
30.07.2001 (Monitorul Oficial, 
2001, nr.108-109, art. 836), 
Legea comunicaţiilor 
electronice nr.241/2007, alte 
acte emise de către Agenţie în 
acest sens. 

13.  pct. 12 din anexă: Acest punct nu prevede clar dacă nivelul minim de utilizare a 
blocului care permite atribuirea următorului bloc se calculează pentru fiecare bloc 
atribuit anterior sau pentru toate blocurile atribuite anterior cumulativ. Operatorii 
au nevoie de suficientă flexibilitate şi timp pentru a valorifica blocurilor atribuite. 
În acest context, solicităm să fie stipulat expres că atribuirea următorului bloc se 
permite în cazul în care numerele din blocurile atribuite anterior au fost utilizate 
cumulativ la nivelul minim specificat. De asemenea, propunem stabilirea unui nivel 
minim de utilizare de 70%.  

Se acceptă Se calculează pentru toate 
blocurile atribuite anterior 
cumulativ. 

14.  pct. 19 din anexă: Considerăm că operatorilor nu trebuie să li se interzică să 
transmită utilizatorilor finali cu plată aşa-numitele „numere de aur” şi „numere de 
argint”. Altfel, aceste numere vor deveni practic inaccesibile pentru consumatorii 
de rând, deoarece vor fi rezervate în exclusivitate pentru clienţii VIP. De remarcat 
că atunci când operatorii transmit asemenea numere utilizatorilor finali cu plată, ei 
achită mai multe impozite şi taxe pe suma încasată (impozit pe venit, TVA, plata la 
Fondul republican de susţinere a populaţiei, plata de reglementare şi monitorizare, 
eventual plata la Fondul serviciului universal). În cazul în care aceste numere vor fi 
transmise lor fără plată, ele ar putea fi preluate cu scop de revânzare, fără ca 
utilizatorul care le preia să achite vreun impozit sau taxă pe suma încasată la 
revânzare.   
 

Nu se acceptă Conform LCE art.9 h)  
“h) elaborarea şi managementul 
Planului Naţional de 
Numerotare, reglementarea, 
gestionarea şi atribuirea contra 
plată şi în baza unor criterii 
obiective, transparente, 
nediscriminatorii şi 
proporţionale a resurselor de 
numerotare;” numai ANRCETI 
poate lua plată pentru resurse de 
numerotare. 
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15.  pct. 21 din anexă: În opinia noastră, perioadă de carantină minimă de 30 zile ar fi 
mai potrivită, pentru a oferi operatorilor posibilitatea de a reacţiona operativ la 
deficiturile de numere libere în perioada promoţiilor, în situaţia în care există 
limitarea legată de nivelul minim de utilizare a numerelor din blocurile atribuite 
anterior care permite atribuirea următorului bloc şi având în vedere durata 
procesului de atribuire a blocurilor noi.    

Se acceptă p.21 a fost  modificat şi expus în 
următoarea redacţie: 
„Perioadă de carantină înainte 
de retransmiterea unui număr 
altui utilizator final/abonat va fi 
de minimum 30 de zile.” 

16.  pct. 22 din anexă: Solicităm introducerea unor interdicţii privind utilizarea 
numerelor geografice în afara zonei geografice pentru care au fost atribuite, precum 
şi utilizarea numerelor atribuite în scopul prestării serviciilor publice de 
comunicaţii electronice pentru furnizarea serviciilor cu ridicata.  

Se acceptă A fost inclus un punct nou p.11  
şi expus în redacţia: p.11 
”Numerele geografice nu pot fi 
utilizate în afara ariei geografice 
pentru care au fost atribuite şi în 
scopul furnizării serviciilor de 
comunicaţii electronice 
furnizate la puncte terminale 
nomade din/spre reţeaua 
Internet, care utilizează 
tehnologii de comutare a 
pachetelor prin protocoale de 
semnalizare  - IP.” 

17.  pct. 24 din anexă: Considerăm necesar de a preveni situaţia în care un operator 
poate rezerva în mod repetat aceleaşi resurse de numerotare pe perioade 
consecutive de un an, în scopul constrângerii concurenţei. Astfel, se propune de a 
completa punctul în cauză cu prevederea că un furnizor care, până la expirarea 
termenului de rezervare, nu depune o declaraţie de eliberare a licenţei de utilizare a 
resurselor de numerotare rezervate, are dreptul să solicite rezervarea repetată a 
aceloraşi resurse de numerotare numai după scurgerea unei perioade de 3 luni după 
expirarea termenului de rezervare anterior. 
 

Nu se acceptă. Compartimentul „Rezervarea 
resurselor de numerotare” a fost 
exclus la recomandarea 
experţilor BERD 

18.  pct. 26 din anexă: Este necesar de a completa acest punct cu prevederile care 
reglementează procedura de rezervare a resurselor de numerotare, care ar include 
documentele ce urmează a fi prezentate, inclusiv modelul cererii respective, 
termenul în care urmează a fi luată decizia de rezervare sau respingere a cererii de 
rezervare, temeiurile în care se poate refuza rezervarea. În mod normal, această 

Nu se acceptă  Compartimentul „Rezervarea 
resurselor de numerotare” a fost 
exclus la recomandarea 
experţilor BERD 
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procedură ar trebui să fie similară cu cea de atribuire a resurselor de numerotare, cu 
derogările respective. 

19.  pct. 36 din anexă: În opinia noastră, întârzierea unei plăţi pentru resursele de 
numerotare nu poate conduce la pierderea automată a dreptului de utilizare a 
resurselor de numerotare. Aceasta ar fi o sancţiune disproporţionată cu încălcarea. 
Potrivit art.  14 alin. 2 al Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător, în cazul în care întârzie achitarea taxei pentru eliberarea licenţei, 
autoritatea de licenţiere este în drept, dar nu este obligată, să anuleze decizia 
privind eliberarea licenţei sau să adopte decizia privind recunoaşterea licenţei ca 
fiind nevalabilă. Conform art. 20 alin. 1 şi 2 lit. b) al Legii în cauză, licenţa poate fi 
sistată (însă nu se sistează de drept) temporar, în conformitate cu prevederile Legii 
cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, în 
cazul neachitării anuale sau trimestriale, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă. 
Potrivit art. 21 alin. 2 lit. f) al aceleiaşi Legi, retragerea licenţei se admite numai 
după nerespectarea în mod repetat a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce 
ţin de condiţiile de licenţiere, care se emit în concordanţă cu art. 19 alin. 7-9 al 
Legii nominalizate. Totodată, conform art. 30-31 ale Legii comunicaţiilor 
electronice, dreptul de utilizare a resurselor de numerotare poate fi suspendat numai 
în caz de nerespectare de către titularul acestora a deciziei privind remedierea 
încălcărilor obligaţiilor stabilite de actele normative sau fixate în condiţiile licenţei, 
după ce au fost întreprinse din partea Agenţiei următoarele acţiuni legale: 
avertizarea, aplicarea amenzii (norme similare se conţin la considerentul 27 şi art. 
10 al Directivei 2002/20/CE privind autorizarea, cu care trebuie, conform legii, să 
fie compatibile actele normative naţionale ale Republicii Moldova). 

Se acceptă  Redacţia nouă a p.35 „În cazul 
neachitării plăţii pentru 
resursele de numerotare, în 
termenele şi mărimea stabilită 
furnizorul se aplică sancţiuni, 
inclusiv  privarea de dreptul de 
utilizare a resurselor de 
numerotare, conform legislaţiei 
în vigoare.  

20.  pct. 38 din anexă: Este necesar de a preciza dacă raportul privind utilizarea 
resurselor de numerotare atribuite se va completa pe fiecare tip aparte sau şi pe 
fiecare bloc aparte (având în vedere comentariul la pct. 12, considerăm că 
raportarea urmează a fi făcută pe tip), precum şi ce se înţelege prin tip (categorie) 
de resurse de numerotare. De asemenea, remarcăm că stabilirea nivelului minim de 
utilizare a blocurilor în mărime de 80%, pe de o parte, şi aprecierea utilizării drept 
„transmitere şi activare”, pe de altă parte, face extrem de dificilă dezvoltarea 
operatorilor alternativi de telefonie fixă. Absoluta majoritate a clienţilor acestora 
sunt persoane juridice, care, de regulă, fac rezervare de blocuri mari de numere, 

Se acceptă  Este propus un nou model 
tipizat al raportului. În p.13 
nivelul minim de utilizare a fost 
stabilit de 70%. 
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însă le activează treptat. Astfel, aceşti operatori se pot confrunta cu situaţia când fie 
că trebuie să retragă numerele rezervate de client, riscând să piardă clientul, fie că 
trebuie să renunţe la contractarea clienţilor noi, deoarece nu a activat nivelul minim 
de numere. În acest context, solicităm ca cel puţin pentru telefonia fixă, numere 
utilizate să fie considerate şi numerele transmise sau rezervate de client, chiar dacă 
acestea nu au fost încă activate.  

 Experţii BERD (John Horrocks) 
 

  

21. La pct.      De completat cu  un aliniat nou: 3) Numbers that are not used for 
telephony such as International Mobile Station Identifiers (IMSIs) 
 
Numere care nu pot fi utilizate pentru telefonie cum ar fi International Mobile 
Station Identifiers (IMSI) 
 

Nu se acceptă Aceste numere nu fac parte din 
PNN.  

22. La p.8 
Geographical numbers cannot be assigned to fixed network termination points 
outside the assigned area specified in the numbering plan. However where 
geographical numbers are used for nomadic services such as VoIP the end user may 
be located anywhere, but the service provider must provide an interconnection 
point in the assigned area for the termination of calls to those numbers, if such 
termination is requested by another service provider." 
 
Vă recomand:  
“Numerele geografice nu pot fi atribuite la puncte fixe în afara zonei menţionate în 
PNN. Cu toate acestea în cazul în care numerele geografice sunt utilizate pentru 
servicii nomade, cum ar fi VoIP, utilizatorul final poate fi amplasat oriunde, dar 
furnizorul de servicii, trebuie să asigure un punct de interconectare în zona atribuită 
pentru terminarea apelurilor la aceste numere, dacă aţa terminaţie este solicitată de 
către alt furnizor.”  
 
 

Nu se acceptă Pentru servicii nomade cu ar fi 
VoIP în PNN sunt alocate 
numere din blocurile 
„30xxxxxx” şi „38xxxxxx” 

21.  I suggest allowing each service provider a code for call-by-call selection and a 
different code for pre-selection 

Se acceptă  
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Vă sugerez să se atribuie fiecărui furnizor cite un cod de selectare şi unul de 
preselectare. 
 

22.  I suggest increase to 12 months if you remove reservation, maybe 12 months in all 
cases to reduce possible administrative work 
 
Vă sugerez să măriţi termenul pînă la 12 luni, dacă excludeţi rezervarea numerelor. 

Se acceptă  

23.  I would increase this to at least 3 months as 30 days is unusually short. 6 months 
would be better. 
 
Aşi mări acest termen de la 30 de zile la 3 luni. 6 luni ar fi cel mai bine.  
 

Se acceptă  

24.    I agree, but I would allow the possibility of sub-allocation to make it easier for 
new small operators to enter the market, so add: 
19. A service provider may sub-allocate part of its numbering resources to another 
service provider in order to facilitate their interconnection to other operators. The 
service provider who was allocated the numbers shall remain responsible or paying 
the annual fees to the Agency and for ensuring that conformance to the numbering 
plan and licence is maintained including annual reporting. The service provider 
shall notify the Agency within 1 month of all such arrangements and the Agency 
reserves the right to require such arrangements to be discontinued with 3 months 
notice. 
 
Sunt de accord, dar aţi permite posibilitatea de sub-atribuire, ar fi o ieşire mai 
uşoară pe piaţă pentru noii operatori, propun de adăugat:    
 
19. Un furnizor de servicii poate sub-atribui o parte a resurselor de numerotare la 
un alt furnizor de servicii, în scopul de a facilita interconectarea acestora cu alţi 
operatori. Furnizorul de service căuia iau fost atribuite numere va rămîne 
responsabil pentru ele şi va plăti Agenţiei plăţile anuale pentru numere şi pentru a 
asigura conformitatea cu PNN şi licenţa, inclusiv raportul anual. Furnizorul de 
servicii notifică Agenţia în termen de o lună de aceste acorduri.      

 
Nu se acceptă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conform Legii comunicaţiilor 
electronice este prevăzută 
atribuirea resurselor de 
numerotare dar nu şi sub-
atribuirea lor. 
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25.  If you retain reservation I suggest adding: 
A reserved number shall not be activated before assignment has been applied for 
and granted through this issuing of a licence. 
 
Dacă păstraţi rezervarea Vă sugerez să adăugaţi:  
„Un număr rezervat nu trebuie să fie activat înainte de atribuire dar numai după 
eliberarea licenţei”  
 

Nu se acceptă A fost exclus compartimentul 
care ţine de rezervarea 
resurselor de numerotare. 

26.  A fee of one year's usage shall be charged for each reservation (you need to charge 
since reservation prevents use by another party) 
A reserved number shall not be activated before assignment has been applied for 
and granted through this issuing of a licence. 
 
O taxă de utilizare pentru un an pentru fiecare rezervare (aveţi nevoie pentru taxa 
de rezervare, deoarece previne utilizarea de către o altă parte) 
 
Un număr rezervat nu trebuie activat înnainte de cesiune şi emiterea unei licenţe)  
 

Nu se acceptă Compartimentul respectiv a fost 
exclus 

27.  If you pay at the start of the year this implies that a refund should be issued or 
credited against the fees for other blocks next year. I suggest adding "Any refunds 
due for ceased numbering blocks will be credited against the fees payable next year 
for other numbering blocks that are still in use". 
 
Dacă plătiţi la începutul anului aceasta înseamnă că trebuie să se restituie sau 
creditate pentru alte blocuri pentru anul viitor.  
 

Se acceptă  

28.  This seems to contradict 30 above?  And is rather unfair? 
I think you need to add statements about: 
- fees are normally charged based on the number blocks rather than the number of 
individual numbers in the block that are actually used 
- adjustments in fees concerning number portability - do you charge for imported 

Se acceptă Procedura a fost completată cu 
un aliniat în redacţia:”După 
implementarea portabilităţii 
numerelor prezenta procedura 
va fi modificată şi completată cu 
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numbers from block assigned to other operators? Do you give credit for numbers 
exported to other operators? If you do not want to decide this at present I suggest 
you add "If number portability is introduced the payment arrangements will be 
adjusted to take account of number portability." 
 
Cred că este nevoie de adăugat declaraţii despre: 

- Taxele sunt percepute în mod normal, pe numărul de blocuri, mai degrabă 
decît numărul de numere individuale în blocul care sunt utilizate efectiv, 

- Ajustări în ceea ce priveşte taxele de portabilitatea numerelor – nu Vă 
taxează pentru numerele importate din blocul atribuit altor operatori? Ai da 
credit pentru numerele exportate către alţi operatori? Vă sugerezi să 
completaţi cu următoarele: „Dacă portabilitatea numărului este 
implementată, modalităţile de plată vor fi ajustate pentru a ţine cont de 
aceasta.”    

 

prevederi speciale vizând 
modalitatea de calculare şi 
achitare a plăţilor pentru 
numerele portate.” 
 

29.  Since the figures will vary during the year, you need to specify for what date the 
figures should be reported. 
 
Avînd în vedere că cifrele vor varia în cursul anului, trebuie să specificaţi pentru 
care dată ar trebui să fie raportate cifrele. 
 

Se acceptă  

 La Anexa 1   
30.   

I would not link this to a technology, could also be used for DAN 
 
Nu aşi face legătură cu o tehnologie, ar putea fi utilizate şi pentru DAN (Direct 
Acces Number) 
 

Se acceptă A fost exclusă sintagma 
„tehnologii cu comutare de 
pachete” 

31.  since you can reserve for operator  as well as reserve for future use = not available 
at present, I suggest saying "not available - reserved for the future" 
 
Deoarece puteţi rezerva pentru operator, precum şi rezerva pentru utilizarea viitoare 
sugerez să fie scris “nu este disponibil – rezervat pentru viitor” 

Nu se acceptă Deoarece a fost exclusă 
procedura de rezervare a 
resurselor de numerotare, nu 
este necesar de a modifica.  
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32.  Anexa 2   
33.  I think you need to give guidance on what information you want. For geographic 

numbers there will be lots of number blocks, do you want them all listed? Do you 
want ported numbers listed ? (surely not) 
Suggest you give an example of a completed form 
 
Eu cred că trebuie să ofere o orientare privind informaţiile pe care le doriţi. Pentru 
numerele geografice vor fi o mulţime de blocuri de numere, doriţi să le enumeraţi 
pe toate? Doriţi numerele portate să fi enumerate? (Cu siguranţă nu) 
 

Se acceptă A fost modificat Tabelul din 
Anexa 2 

 


